308. SZÁM

2018. ÁPRILIS

Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló
az idôszak fontos eseményeirôl
Befejezôdött a Móricz Zsigmond utca felújítása
Befejezôdött a Móricz Zsigmond utca pályaszerkezetének felújítása. Ezzel együtt folyamatban van a vízelvezetô rendszer részleges
átalakítása is. Az elnyert pályázati forrásból és
önrészbôl finanszírozott felújításra vonatkozó pályázatunkat, az elmúlt évben nyújtottuk
be, és 2017 decemberében kaptunk értesítést
a pozitív döntésrôl. A pályázati kiírásban feltétel volt, hogy olyan utca felújítására lehet pályázni, amelynél a közmû teljes mértékben kiépített, az érintett útszakasz felszíni csapadékvíz-

elvezetô rendszerrel, a pályaszerkezet burkolattal rendelkezik, és az útszelvényt süllyesztett szegély zárja le. E feltételeknek a felújításra szoruló utcák közül csak a Móricz Zsigmond
utca felelt meg. Ebbôl is látható, hogy a pályázatok behatárolják azokat a lehetôségeket, amelyek meghatározzák, hogy mely utcák felújítását
célozzuk meg. Minden pályázatnál más és más
feltételeket szab a kiíró. Például a Rózsa, Kós,
Kertész, Visegrádi utcák esetében feltétel volt,
hogy a megépített úthálózat közvetlen csatlakozást biztosítson az országos fôúthálózathoz
Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló
1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc 170.
évfordulója – képriport
A TETA kitüntetett
fiataljai
A hagyományos világ
alkonya Tahitótfaluban
Mátyás Király katonái
egykor és ma...

2.

4.
6.
8.
13.

Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Község Képviselô-testü
lete 2018. március 8-án tartotta soron
következô ülését, melyen Karácsony
Ádám képviselô nem vett részt, hiányzását elôre jelezte.
A Képviselô-testület a napirend elfogadását követôen döntött a Tahitótfalu
Móricz Zsigmond utca (998 hrsz),
Gesztenye sor és Orgona utcák közötti szakaszának felújítására elnyert,
pályázati támogatásból megvalósuló
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu áprilisi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 13. 18:00: Pollack-gála. Helyszín: Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
Április 29. 8:00-18:00 Vasárnapi Vásárnap. Szent György-napi
Jószágkihajtás. Állat-, termény- és kézmûvesvásár. Helyszín: Tildy Zoltán
híd Tahi hídfôje melletti füves térség. Esô helyszín: Sportcsarnok és
Népház (Szabadság út 1., Bajcsy_Zs. u. 2.)
Május 1. 10:00-17:00 Szigeti Majális. Helyszín: Papkert (Népház melletti
füves terület)

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG az
óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Kórus próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea 70/334
4096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
Folytatás a 20. oldalon
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
és legalább egy összefüggô falurészt szolgáljon ki. Meg volt határozva továbbá
a minimálisan érintett lakóingatlanok
száma is. A fentiekbôl is látható, hogy az
útfelújításra kiírt pályázatok feltételei igen
szigorúak. A mûszaki tartalom rögzítésekor minden egyes pályázatnál be kell tartani a hatályos útügyi, mûszaki szabályozásra vonatkozó elôírásokat, nemzeti szabványokat. A járda felújításoknál szintén
ezeknek a szabványoknak kell megfelelni,
amelyek többek között az akadálymentesítésre vonatkozó elôírások megvalósítását
is feltételezik.
Szeretnék rövid visszatekintést adni
arra vonatkozóan, hogy az elmúlt években mely feltáró illetve gyûjtôutakat újítottuk fel, építettük meg. Tótfalu településrészen felújításra került a BajcsyZsilinszky utca járdával együtt, a Béke
utcában a járda, a Hôsök terén, a Kossuth
Lajos utcában térburkolat kiépítésére valamint a járda felújítására került sor, továbbá zöldfelület kialakítást, fásítási tevékenységet is végeztünk. Három földes utca, a
Rózsa, Kós és Kertész utca kapott szilárd
útburkolatot, szikkasztó árokrendszer
kiépítésével együtt. A Klapka utca a 2013as árvízi eseményeket követôen kapott új
szilárd burkolatot. Tahi településrészen

Ilyen volt...
öt fontos gyûjtôút került felújításra, ezek
az Ódry Árpád utca, Mátyás király utca,
Honvéd utca, Feszty Árpád utca és Ősz
utca, mely utcák közvetlen kapcsolatot
biztosítanak a 11-es számú közútra. A csatornahálózat kiépítését követôen jelentôs
mértékben javult az útburkolat minôsége
a Nyulas utcában, Ereszvény utcában.
A Mátyás király utca és a Feszty Árpád
utca tekintetében jelentôs mértékû felszí-
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ni csapadékvíz-gyûjtôhálózat kiépítése is
megvalósult. A 11-es számú fôút melletti, a
Kemping utca, az Egri István utca, Mátyás
király utca és az Ódry Árpád utca közötti
járdaszakaszok szintén felújításra kerültek,
összekötve az új buszöblök kialakításával.
Közlekedésbiztonsági szempontból meg
kell említeni, hogy Tahi településrészen
négy gyalogátkelôhely épült. Tekintettel
arra, hogy településünkön még számos
útépítésre, útfelújításra van szükség, minden lehetôséget kihasználunk annak érdekében, hogy pályázati forráshoz jussunk.
Ezzel együtt látni kell, hogy valamennyi
pályázat esetében az elôkészítô munka
(geodéziai felmérések, tervezôi díjak,
engedélyeztetési eljárások, a pályázati
kiíráshoz illeszkedô önrész biztosítása) is
nagy terhet jelent a költségvetés számára. A jövôt tekintve, nagyobb mértékben
kell a lakókkal történô együttmûködést
elôtérbe helyezni, hiszen a helyi adóbevételek minimális pénzügyi forrást biztosítanak a szükséges önrészek biztosításához.
Több évvel ezelôtt a Nefelejcs és a Viola
utca vonatkozásában kezdeményeztünk
lakossági együttmûködést. A Nefelejcs
utca lakói teljes mértékben támogatták az
utca megépítését, a Viola utcában lakók
viszont nem. Ezért a Nefelejcs utcát építettük meg. Számos út felújítására kell

...és ilyen lett
sort keríteni. Ilyen például a Villasor utca,
Viola utca, Móricz Zsigmond utca fennmaradt szakasza a Tormarét felett, Sionhegyi
utca, Zrínyi köz, Zrínyi utca, Petôfi Sándor
utca, és sorolhatnám tovább… A felújítás
sorrendiségét a kiírásra kerülô pályázatok
feltételrendszerei, illetve az önrészek biztosításának formája és mértéke határozzák meg. Az azonnali beavatkozást igénylô
javításokat, kátyúzásokat normatív támo-

gatásból biztosított forrásból finanszírozzuk, mint ahogy tettük eddigi is az elmúlt
évek során.
A napokban került kiírásra a Nemzetgaz
dasági Minisztérium pályázata, melyen
Pest megye 187 települése vehetnek részt.
A kiírás szerint fizikailag nem összefüggô
útszakaszok fejlesztése valósítható meg,
maximum 10 utca tekintetében. Ez lehet
felújítás, valamint teljesen új út építése is,
vízjogi engedélyek birtokában, mûleírás
alapján, amely tartalmazza az említett
hatályos útügyi mûszaki szabályokat. A
támogatási szerzôdés aláírását követôen
a kivitelezésre 18 hónap áll rendelkezésre. Az utakra vonatkozó fenntartási kötelezettség három év, az igényelhetô támogatási összeg 20 M Ft-tól maximum 150
M Ft. Tekintettel arra, hogy településünk
esetében az adóerôképesség kedvezôtlen,
az önrész minimális, mintegy 5 %. A pályázati dokumentáció szigorú tartalmi elemeket rögzít. Például nem pusztán járdaszerkezet felújítást, kiépítést kell elvégezni, hanem teljes forgalomtechnikai felújítást, útburkolati jelek felfestésével együtt,
még feltáró, illetve gyûjtôutak esetében is.
Rögzíteni kell, hogy a fejlesztés kapcsán
milyen vízelvezetô rendszer kerül kiépítésre, illetve bírálati szempont a zöldterületek nagysága, az ültetett fák száma
is. A pályázati adatlap 13 oldalon keresztül rögzíti a szempontrendszereket és csak
ezek teljes feldolgozása esetén nyújtható
be pályázati anyag. Kötelezôen biztosítani kell a nyilvánosságot, dokumentáltan
bizonyítani kell a helyi régióban történô
tájékoztatásokat. Tekintettel arra, hogy a
burkolattal nem rendelkezô utak építése
esetén engedélyes terveket kell készíttet-
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ni, amely költsége nem elszámolható, meg
kell vizsgálnunk, hogy az ez évi költségvetésünkben hogyan biztosítható a szükséges forrás. A pályázatnál nagyon fontos szempont, hogy a felújításra szoruló
utcák megvalósítása illeszkedik-e a Pest
megyei fejlesztési koncepcióhoz. Külön ki
kell térni a megalapozottságra, gazdasági
hatásra, költséghatékonyságra, komplexitásra, a mûszaki megvalósítás kockázatára, a közlekedésbiztonság hatékonyságára
és még sorolhatnám. A pályázati felület e
hónap 23-án nyílik meg.
Végezetül egy nagyon fontos kitételt
szeretnék közre adni. Minden pályázati
dokumentum legutolsó része egy nyilatkozat, amely a következôképpen hangzik:”
Alulírott Dr. Sajtos Sándor, mint a pályázó Tahitótfalu Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) képviseletében
aláírásra jogosult személy, büntetôjogi

Ö n k o r má n yza t

felelôsségem tudatában nyilatkozom,
hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek,
valósak és hitelesek.” E nyilatkozat még
további 11 felelôsségi kitételt rögzít.
Az útépítések lehetôségeinek feltárására vonatkozó gondolataimat azért
osztom meg ebben a formában, hogy
érzékelhetô legyen, egy-egy pályázat sok
és felelôsségteljes munkával jár. Ezekkel
a hivatalban ketten foglalkozunk. Mint
korábban is, nyitott vagyok minden megkeresésre és készséggel biztosítok betekintést minden pályázati dokumentációba. Összegezve: az a cél, hogy az útépítésre vonatkozó fejlesztési programunkat
tovább folytassuk.
Ehhez kérem türelmüket és segítô
együttmûködésüket.
Dr. Sajtos Sándor
Polgármester

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Kálmán Dominik 2018.01.23
Bándi Marcell 2018.03.01
Márciusban házasságot kötöttek:
Fucskó Boldizsár – Bekker Anita
Nagy Rozália – Tramfeld Attila
Elhunyt:
Csiki Lôrinc – Szentendrei út 117., élt 92 évet
Sas József – Zrínyi u., élt 72 évet

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

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
zárva
Kedd:
8.00-13.00
Szerda:
16.00-19.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
9.00-13.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Közösség

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulóját
így ünnepeltük
A Hôsök terén hagyomány szerint zajlott a koszorúzás. Az emlékmûnél az
Önkormányzat, az egyházak képviselôi,
az iskola és óvoda vezetôi, a civil szervezetek és a Vitézi Rend el helyezték koszorúikat, valamint a megjelent
tahitótfalui polgárok az emlékezés virágait. A Sportcsarnokban Dr. Sajtos Sándor
polgármester úr köszöntôje és Babucs
Zoltán hadtörténész ünnepi beszéde
után a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
A lapítvány Ifjúsági Díjainak átadása

és az Önkormányzat „Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége 2018. „ díj átadása következett. Ezután a vendégek a Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola „Áldassék a neved, forradalom”
címû ünnepi mûsorát láthatták a 6. osztályos diákok elôadásában.
A mûsort Sziváné Bergmann Henriett
tanárnô állította össze. A betanításban
Fábián Csaba tanár úr volt segítségére.
A rendezô munkatársai Princzné Bérczi

Krisztina és Éliás-Szalai István. A dalokat
Kökényné Krafcsik Ibolya és Gyarmathy
Réka tanította be. Zenei szakértô Gellért
Gabriella, Kürtössi Zsolt és Mákó Miklós.
A viseleteket Szabó Judit és a TETA biztosította. A mottót Pálinkás Ildikó festette.
A díszítésben Bodnárné Németh Mariann
segített. A technikai munkatárs Szecsei
László volt. Köszönjük munkájukat, mel�lyel maradandó élménnyé tették e jeles
napot.
Béres Gabriella

6. osztályos fellépôk

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Babucs Zoltán hadtörténész

Osvald Olivér,
Tahitótfalu Ifjú Tehetsége

Felkészítôtanárok
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
kivitele
zési munkák többletköltségeinek
biztosításáról, majd a következô napirend
során a fenti beruházás kivitelezôjérôl is
határozott.
Ezt követôen a két ülés között történt
fontosabb eseményekrôl, valamint a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót hallgatta meg.
A Bizottságok tájékoztatója napirend
során Nagyházu Miklós, a Település
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke tájékoztatta a Képviselô-testület
a református temetôben lévô ravatalozó
felújítási munkáinak elôkészítésérôl, a tervezés jelenlegi szakaszáról. Beszámolt a
2018. évi értékvédelmi pályázat kiírásáról
is.
Kubanek István a Kulturális Bizottság
elnöke, a székelyföldi Nyárádmagyaróson
tett látogatásról számolt be a Képviselôtestület számára, melynek során a
testvértelepülési kapcsolat kialakításáról
egyeztettek.
A Tulajdoni ügyek napirend során a
Képviselô-testület több döntést hozott.

Elsôként az ebr42 36629 vis maior pályázat „Tahitótfalu, Villám utca (72 hrsz)
rézsû és partfal helyreállítás” elnevezésû
projekt munkaterületén lévô fák kivágásához járult hozzá.
Ezt követôen tulajdonosi és közútkezelôi
hozzájárulást adott az ELMÛ Hálózati Kft.
részére a 2954 hrsz-ú út vonatkozásában, majd elvben támogatta betegirányító
rendszer kiépítését az orvosi rendelôben,
azonban annak finanszírozásáról a 2018.
évi költségvetés I. féléves teljesítésének
ismeretében fog majd döntést hozni. Ezt
követôen engedélyezte a 083/114 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan bérlôjének, hogy
a kérelmében szereplô átalakításokat a
bérleményen elvégezze, majd jóváhagyta
három homoktároló láda megrendelését
annak érdekében, hogy a téli idôszakban
nedvességtôl védett, fedett helyen legyen
kihelyezhetô a síkosság mentesítésére
alkalmas anyag közterületen.
Engedélyezte a Védônôi Szolgálat részére egy magzati szívhang vizsgáló készülék, illetve két látásélesség-vizsgáló lap
megvásárlását. Lemondott az elôvásárlási

jog gyakorlásáról a 061/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában (Dr. Pálvölgyi Tamás
a döntést megelôzôen bejelentette érintettségét és nem szavazott). Következô
döntésével kezdeményezte a térképi
adatbázisok ingyenes átadását a Budapest
Fôváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Fôosztályától,
majd értékbecslô bevonásáról döntött a
Tahitótfalu 1131 hrsz-ú ingatlan eladására
vonatkozóan. Engedélyezte a Vasárnapi
Vásárnap rendezôinek, hogy esôs idôjárás
esetén a rendezvényt a Sportcsarnokban,
illetve a Népházban bonyolítsák le (Gaál
Sándorné képviselô a döntés során tartózkodott). Ezt követôen megválasztotta
a 2018. április 8-i Országgyûlési Választás
Szavazatszámláló Bizottságainak tagjait, póttagjait. A Képviselô-testület utolsó
döntésével a beérkezett ajánlatok alapján
határozott az Eperfesztivál vásárszervezôi
feladatainak ellátására kiírt pályázat
nyertesérôl.
A Képviselô-testület következô ülésére várhatóan az Országgyûlési Választást
követôen kerül majd sor.
Dr. Eôryné Mezei Orsolya
jegyzô

Kossuth-díjjal ismerte el a kormány Péreli Zsuzsa
negyvenéves képzômûvészeti tevékenységét

Péreli Zsuzsa a magyar textilmûvészet
ben kimagasló alkotómûvészi pályája,
téma- és formavilágában egyaránt különleges, egyedi technikával alkotott gobelinjei elismeréseként kapta meg a kitüntetést. A mûvésznô az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Parlament kupolacsarnokában
2018. március 15-én vehette át Áder János
köztársasági elnöktôl a Kossuth-díjat.
Péreli Zsuzsa, Munkácsy–díjas Érdemes
és Kiváló mûvész Tahiban él több mint har

minc éve férjével, Tolcsvay László zene
szerzôvel. Szövött „festményei” ország
szerte megtalálhatók múzeumokban, közintézményekben. Aki találkozott már kárpitjaival, az tudja, nem gyorsan múló, pillanatnyi szépség, amit lát. Érzelem és értelem,
hit és az élet feltétlen szeretete árad minden
alkotásából.
A lapu n kban korábban megjelent
interjúban Péreli Zsuzsa íg y vallott
gobelinmûvészetérôl:
„Már kiskoromban festômûvésznek
készültem. A monumentális falikárpitokat sosem szerettem, azt vártam egy
mûalkotástól, hogy megrázó élményt
adjon. A kastélymûvészet eme darabjaitól
ezt nem kaptam meg. A klasszikus falikárpit dekoratív faldísz vagy történelmi jeleneteket, vagy mitológiai alakokat ábrázol,
de érzelmekrôl, közvetlen minket érintô
dolgokról soha nem szólt. Mivel nagyon
idôt álló és ôsi technika, fontosnak tartom, hogy képeimen olyan témákról
szóljak, amik minket, ma élô embereket
érinthetnek. Ebben az ôrületesen rohanó
világban, ahol minden a pillanatról szól,
különös boldogsággal tölt el, hogy a világ
leglassúbb technikájával hozok létre egy
alkotást, adózva a kéz és az elme harmóniájának.”

Ezúton gratulálunk Péreli Zsuzsának
a Kossuth-díjhoz, mely a magyar kultúra
mûvelésének és ápolásának elismeréséért
járó legmagasabb magyar állami kitüntetés.
Béres Gabriella
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Közösség

A Tegyünk Együtt Tahitótfeluért
Alapítvány kitüntetett fiataljai
2018, március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik kiérdemelték a „Tahitótfaluért
Ifjúsági Díj”-at
A „Teg y ü n k E g y üt t Ta h itót f a lué r t
Alapítvány” kuratóriuma a 2005-ös évben
díjat hozott létre –Tahitótfaluért Ifjúsági Díj
néven – melyet minden év március 15-e alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi-, és tanulmányi verseny eredményeikkel és emellett a sport, a tudomány,
vagy mûvészet területén sikereket értek el,
ezzel öregbítve Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel falunk
lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérdemeljék és követendô utat mutassanak kortársaik számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének véleményét is és az iskola testülete idén három diákot javasolt alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.
A z alapít vány a díjazott diákok nak
„Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô oklevelet, 20 000-20 000 Ft-os ajándék kártyát,
Bor Zoltán felajánlásaként egy-egy szép kiállítású könyvet /Kósa Klára: Szimbólumok és
ajándékok/, Fekete Júlia ötvös ékszerész által
készített kis ezüst falucímert, Princzné Bérczi
Krisztina népi fazekasmester által készített,
falucímerrel ellátott ivó csuprot adott át az
ünnepség keretein belül.
A díjakat az alapítvány részérôl dr. Scheffer
Krisztina az alapítvány elnöke és Kubanek
István képviselô úr adták át.
Köszöntsük diákjainkat, akik 2018-ban a
legkiválóbbak voltak:

BÁNÁTI BENEDEK
Bánáti Benedek tanulmányait a 8 évfolyam
alatt kitûnô vagy jeles eredménnyel zárta.
Többször indult mese- és prózamondó versenyen az általános iskolában, majd képviselte
azt a területi versenyen.
Évekig matematika és angol levelezô versenyeken vett részt, a Bolyai Matematika
Csapatverseny Nyugat-Pest megyei írásbeli
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fordulóján kétszer is ott volt.
Az Idôutazó országos levelezô történelem
versenyen 13. helyezést ért el csapattársával.
Kétszer 1. helyezett az iskolai német versmondó versenyen, 2. helyezett német versíró versenyen. Idén 1. lett az angol, 3. pedig a
német szépolvasó versenyen.
Az utolsó évben filmes vénáját is felfedezte,
és sikerrel kreált egy kisfilmet osztálytársaival, ami a Pollack-gálán is bemutatásra került.
Az emelt szintû angol csoport kiemelkedô
tagja volt, ezért 8.-ban sikerrel tette le az
angol alapfokú nyelvvizsgát.
A sportban is jeleskedett. 2012-tôl triatlonozik, kezdetben a KÓPÉ UVSE triatlon szakosztályában, majd a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sport Egyesületben. Számos versenyen eredményesen szerepelt, érmei zömét úszóversenyeken szerezte.
A 2015/16-os tanévben megkapta a ,,Jó
tanuló, jó sportoló” kitüntetést.
Kiváló tanulmányi eredménye és szorgalma lehetôvé tette, hogy tanulmányait a
Váci Szakképzési Centrum Boronkay György
Mûszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma
angol nyelvi elôkészítôs osztályában informatika szakon folytassa. 2017-ben Pollackemlékérmet kapott.
A 2017/2018. tanév elsô félévében a gimnáziumban kitûnô bizonyítványt ért el.
A Dunai Sárkányok váci csapatában sárkányhajózik, és a 2018. augusztusban
megrendezendô Európa- bajnokságának válogatójára készül. Az E-sport csapat alapítója
iskolájában.

KÖVESDI PÉTER
Kövesdi Péter az általános iskolában tanulmányait mindvégig kitûnô vagy jeles eredménnyel zárta. Felsô tagozatban az angolt
emelt szinten tanulta, részt vett angol tanulmányi versenyeken, és sikerrel letette az
angol alapfokú nyelvvizsgát. Helyezést ért el
német szavalóversenyen, német szépolvasó
versenyen, és 8. osztályban egy új területen,
a filmkészítésben is jeleskedett.
A sportban is kiemelkedô eredményeket ért el. 2009 óta tagja volt a Dunakanyar
Sportegyesület focicsapatának. A 2014/15ös tanévben csapatkapitány, a szezon leg-

jobb játékosa az utánpótlásban. 2015/16-ban
az NBII-es országos bajnokságon 27 góllal
7. helyen állt a góllövôlistán, a Pest megyei
futsalbajnokságon 2.helyezett, a bajnokság
legjobb játékosa volt.
2015-ben Szentendre város legjobb utánpótlás sportolója volt, és a 2014/2015-ös tanévben elnyerte a ,,Jó tanuló, jó sportoló”
kitüntetést az általános iskolában.
A 2016/17-os évadban Szentendre város legjobb „profi” utánpótlás csapatának kapitánya, az NBII-es országos bajnokság gólkirálya.
Több NBI-es csapat is érdeklôdik utána.
2017-ben Pollack-emlékérmet kapott.
Péter a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium
kollégista tanulója, angol tagozaton tanul. Az
NB 1-es Videoton SC U 15-ös csapatának labdarúgója.

TÓTH BENCE
Alsó tagozaton jeles, felsô tagozaton kitûnô
tanulmányi eredményt ért el, magatartása
példamutató.
Sikeres C típusú alapfokú nyelvvizsgát tett
angol nyelvbôl.
Több éven keresztül részt vett eredményesen angol nyelvi tanulmányi versenyen
és matematika versenyen, valamint az iskolai
vers- és prózamondó versenyen.
2015-ben elnyerte az iskola Jó tanuló, jó
sportoló címét.
Nyolc éve aktívan futballozik sportegyesületben.
A Diákolimpián negyedik helyezett lett csapatával futballban.
Bence komoly gondolkodású, megbízható, precíz és felelôsségteljes fiú, akire mindig
lehet számítani.
Tanulmányait Vácon a Boronkay György
Mûszaki Szakgimnázium angol nyelvi osztályában folytatta. A gimnázium 0. évfolyamának angol haladó és német kezdô csoportjába jár. Az U17-es futsal csapat tagja, és focizik
a Leányfalu SE U 17-es csapatában, valamint
a rollerezést is sportként ûzi. Szabadidejében
kisebb videófilmeket készít.
Kitüntetett fiataljaink szorgalma, magatartása, kimagasló tanulmányi és versenyeredményeik, pozitív személyiségük példakép
legyen a felnövekvô nemzedék számára.
Chambrené Rainer Gabriella – TETA
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Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2018
A március 15-i ünnepség keretében
idén Osvald Olivér vehette át a Tahitótfalu
Önkormányzata által alapított díjat Dr. Sajtos
Sándor polgármestertôl. A tahitótfalui fiatal a
természetfotózás terén és a kerékpár sportágban elért kiemelkedô teljesítményével érdemelte ki az elismerést. A díjazott fiatalember
egy elismerô oklevelet, egy ezüst falu címer
kitûzôt (Fekete Júlia ötvös mester munkája) és
egy ajándékcsomagot kapott érdemei elismeréséül.
Osvald Olivér 2002. június 7-én született,
jelenleg az Óbudai Gimnázium 9. osztályos
tanulója. A fotózás terén már 9 évesen arany
minôsítést nyert a 21. Gyermek Mûvészeti
Fesztiválon. Vers- és prózamondó versenyen
kerületi 2., 3. helyezést ért el. Egy éven át volt a
Magyar Rádió Gyermekkórusának tagja. 2013-

ban a Jedlik Ányos Országos Fizika versenyen
regionális fordulójában 2. helyezést, 2014-ben
a Bolyai Matematika Csapatversenyen körzeti fordulóban 4. helyezést ért el. Ugyanebben
az évben a Varázslatos Magyarország természetfotó pályázat összesített 19. helyét nyerte
el, Magyarország madarai kategóriában pedig
5. lett. 2015-ben az „Advent Tahitótfalun”
programsorozat keretében önálló természetfotó kiállítása volt. Olivér sportban is jeleskedik, országúti kerékpározásban 2015-ben a
Diákolimpián egy 1. helyezést, és összesítettben 2. helyezést ért el. E mellett több országúti kerékpár idôfutamban szerzett U15-ös 1.
helyet, 2017-ben U17-ben pedig 2. helyet.
Gratulálunk Olivérnek az eddig elért kimagasló eredményeiért, és további sikereket kívánunk! (Kép a 4. oldalon.) Béres Gabriella

Salia
énekverseny
az iskolában
Az iskolánkban megrendezett Salia
énekverseny az idén is tartogatott meglepetéseket. A musicaltôl a gyerekdalokon keresztül a népdalokig színes volt
a versenyprogram. A szép produkciók Kökényné Krafcsik Ibolya munkáját
dicsérik. Nehéz dolga volt a Csáki Judit,
Gyarmathy Réka és Mákó Miklós zenetanárokból álló zsûrinek. Az eredményhirdetés a Pollack napon lesz április 4-én.

Virágvasárnapi koncert
Immár hagyomány, hogy Virágvasárnap
kis hangversennyel készülünk a Refor
mátus Istentiszteletre. Idén is nagy szere-

tettel fogadták a fuvola, gitár és furulya
számokat, amit a zeneiskolások adtak elô.

Olvasóverseny
Milyen különleges élmény kézbe venni
egy könyvet, melynek tartalma oly hívogató, hogy sokszor mindent félreteszünk
azért, hogy ezt megtudjuk. Vagyis az olvasás kedvéért. Sokan nem osztják ezt a véleményt. Mondván, hogy az interneten vagy
e-könyv formájában bármit el tudunk
olvasni és a hagyományos könyv elavult.
Bizonyára, szólnak érvek mindkettô mellett, én azonban a könyvre teszem voksomat.
Azonban az olvasóvá váláshoz meg kell
tanulni olvasni. Ezt pedig könyv segítségével sajátítják el a gyerekek és válnak
könyvszeretôkké, - olvasókká. A betûk
birodalma sok izgalmas helyre viszi ôket,

rengeteg titkot nyit meg elôttük és sok képzeletbeli kaland részeseivé teszi ôket. Ilyen
kalandos történetbe repítette el a könyv öt
kis nebulónkat:
- G.Szalai Istvánt, Varga Ákost, akik még
csak elsôsök, és mégis nagyszerû eredmén�nyel végeztek az országos háromfordulós egyéni olvasóversenyen 1. és 2. osztályos kategóriában. Mindketten az 5. helyen
végeztek.
valamint,
-G. Szalai Csillát, Sáfár Esztert és Zakara
Ákost, akik szintén részt vettek ezen az
országos versenyen. Ôk hárman együtt
mérkôztek meg a többi csapattal és 6. helyezést értek el a 3. és 4. osztályosok között.

Úgy gondolom, nemcsak az olvasás
gyönyörûsége volt a jutalmuk, hanem az
együtt munkálkodás is igazi, nagy élményt
jelentett.
Gratulálunk és legyünk büszkék rájuk!
Csereklyéné Szente Ildikó
és Viplak Katalin felkészítô tanítók

7

2018. ÁPRILIS

H ely t ö r t é n e t

A hagyományos világ alkonya Tahitótfaluban.
(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig.)
IX. rész
„…A nélkülözhetetlen szekér. A szekér rud elsö részén volt a rudfö a járommal.(Volt egyes járom és kettes. Az egyest
inkább az üszô betanítására, szoktatására használták.) A járom közepén volt a
nyakszeg.(Erre akasztották a tehenek szarván lévô láncot, hogy egyenesen tartsa a
menésüket.) A két szélén a járomszeg. A
rud végén volt a rudszárnya és felette a
sápfa. Ami a sápfát és a tengejt összefogta
azt nevezték cugpántnak. A tengej végén
lévö hüvejben volt a kerékszeg, vagy
stécli. A keréken volt a ráf, a küllök, és a
kerékpuska. Volt fergettyü, a közepén volt
a kerékszeg, ez tartotta az oldalak elejét.
Hasló rögzitette az oldalakat, ezeket tartották a löcsök. A löcs végén volt a löcs
káva. A hátul lévö rakonca tartotta össze
hátul az oldalakat. Ehhez volt erösitve az
ágas ehhez pedig a nyujtó vasszeggel és
vaskarikával. A nyujtóhoz volt erösitva a
cuca.(kegytámasz) A szekér tartozéka volt
még a saragja (3 szál keresztléc, sûrûbben
összefogva fémszálakkal. Ez volt a szekér/
kocsi legvége.), a súber, a fenék deszka
üllés és a kerékkötö lánc. Leirtam, mert
soknak a neve már ismeretlen. A hordáskor használt szekér keresztfás volt (4 db.,
végein kb. 30 cm. hegyes „Tüske”.Erre
szúrták rá a kétoldali kévesor elejét-végét,
s ez tartotta hogy nehogy lecsússzon a
rakomány.) Volt a szekérnek megnyújtott oldala a vendégoldal, és a rakomány
tetején lévô nyomórúddal.(Aminek a két
végét kötéllel a szekér aljához kötötték.)
– Szerszámok. Tézsla: egy rud, egyik
vége a járomhoz erösitve, a nyakszeggel,
másik végénn rövid láncon karika, lánccal
idekötve az eke, vagy a fogas.
– Ekeló. X alaku két rud. Erre tettük az
ekét, ha közelbe mentünk szántani.
– Ságatyú. Az eketaligán az állitható
rész.
–Kapa pucoló (ösztöke).
–Vonogó. Fábol vagy vasbol készült
szigonyszerü szerszám. Ha kevés szénát
akartunk a kazalbol, ezzel huzigáltuk ki.
– Széna vágó. Ha több takarmányt akartunk hazavinni, ezzel vágtuk fentrôl lefelé
le a kazal végét.
– Szelelö rosta. A gabona tisztitására
használták, kézzel hajtották.
– Mértékek. (Bor) Akó: 56 liter, fertály:
14 L., fickó: 7 L., Pint: 3 4/2 L., Meszely:
1 ¼ L.
– Gabona mérésre használták a mérôt.
Volt: pozsonyi és pesti mérô, köböl és
véka.
– Hosszmérték: mérföld, öl, rôf, sukk,
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és a col.
– Lakás, szobák. Régen a szobák elrendezése egyszerü volt. Az utcára nézö szoba
volt az „elsôház”. Ebbe nem laktak, nem
fütötték. Ebbe bemenni csak vasárnap reggel volt szabad a templomi ünneplöért. És
ha a családbol valaki meghalt innen temették. (Itt ülték körül a halottat a siratóas�szonyok, énekelgetve elsiratták a halottat. Arca szabadon volt, s a kisgyermeknek
meg kellett néznie, ha öreg szüléje volt a
halott.) Volt a szobában két, vánkosokkal
magasra rakott ágy, divány, viaszos vászon
boritással és oroszlánfejes diszitéssel, asztal, székek, a tiszta ruhának sublot, a felsö
ruhának almáriom.
– A konyha. Ebben nem föztek. Az ajtóval szemben volt a kemence, egyik oldalán
téglábol épitett, rakott tûzhely/sparhelyt,
a másik oldalán az üstház, a sarokba
vizpad vizes kannákkal és a dézsa. Aprobb
edényeknek volt a stelázsi és a tálas. A
nagyobbaknak a fazekaspolc. Ide tartozott a rézmozsár a törövel, a köpüllö és
a szilke, a krumpli nyomó. Régebben itt
volt a csutora (ivóeszköz) és a kulacs. A
konyha közepén volt a három lábon álló
lábas, vasbol. Közepén hosszu nyele volt
ezzel tették a tüzre. Azután a vasláb, erre
tették a serpenyöt, ami vasbol készült
tányérszerü edény volt. Volt csipôvas,
amivel kivették a parazsat a tüzböl.
– Lakószoba. Itt zsúfolódott össze a család. Itt fôztek, ettek, aludtak. A konyhábol
fütötték. A kályha nem ért a falig, ezt a
kisrészt kuckónak nevezték. A kályha
körül keskeny pad volt, ez volt a tüszee
(tûzhely) A sarokpadon volt a kenyérruhával letakart kenyereskosár. Az udvar felöli
falon, a két ablakközött volt a tyükör, két
szegen. Az egyikre a kalendárium, a másikra a libaszárny csontbol készült gatyamadzag huzo. Az ajtó melleti falbavésett
üregszerû volt a téka. Ebbe tartották a
Bibliát, a zsoltárt és a pálinkás üveget. Itt
voltak az ágyak, bennük szalmazsák megtömve szalmával, azon derékalj, amint
feküdtek. Székek, az asztal fölött lógott a
petróleumlámpa (a 8-as volt a takarékos).
Korán eloltották, korán, nyáron napkelte
elôtt keltek. Ha valaki virradat után kelt az
már szégyen volt.
– Istálló. Szent hej volt, amiben a gazda
kincsei voltak, a tehén, borjak, meg a
lovak. A gazda kötelessége volt éjjelente 1-2-szer kimenjen az istáloba megnézni
hogy az állatok feküsznek és mejik oldalon, mert abból az idôjárásra és a szerencsére jósolt. Még a trágyahordás ideje is

meg volt szabva, mikor lehetett kihordani, mikor nem. (Itt szokott aludni a „pric�csen” egy idôs családtag, aki felügyelte
éjjel az istállót. Fejéskor a tehén ki-kirúgta a gazdasszony kezébôl a zsétárt/sajtár,
s ilyenkor jól el kellett tángálni, hogy rendet tanuljon.) (Az istálló lakói voltak a
fecskék,- a villásfarkúak - 2-3 fészekkel
is. Boldog csicsergésük az emberben is
erôsítette az élni akarást. Azt tartották, ha
van fészek, jól tejel a tehén. Ha leverik a
fészket: véreset tejel. Amikor elmentek –
Kisasszony napjára, szept.2.- ôszidézô hangulat terítette be a falut.)
– Az udvar. Itt volt-(közel a konyhaajtóhoz)- a köcsögfa, itt voltak a tejes,
lekvárosköcsögök, kisebb edények.
Minden háznál volt disznó ol és ganajrakás. A tyúkok vagy a disznó ol padlásán,
vagy a szederfán aludtak. Fürdôszoba nem
volt, így a kerekes kút vályújába kellett
mosdani. Vagy derékig, vagy a szájbavett
vizet szétkenték az arcukon. beépített WC
nem volt. A fából készül alkotmány az ólak
végébe volt és „Reterát”-nak hivták. Nem
volt messze a házajtótol, csak idöben el
kellett indulni.” (Az étkezési, lakodalmi
szokások már megjelentek e lapban /megjelölve/, miként a „Szokások, mondások,
hagyományok” e lap 2009. okt.-i, „A temetési szokások” e lap 2013.nov.i számában.
A ravatalnál B. Szabó János /1900/, Vaczó
Sándor /1898/, Budai András /1897/ voltak a jól ismert, jó hangú énekesek, akik
egész éjjel énekeltek, vezették, diktálták a siratóknak az énekeket.) (Az udvar
tartozéka volt még a tövisborona, amit
galagonyavesszôbôl készítettek, a vasborona, és a henger. Általában a gyerekeket ültették rájuk nehezéknek. (Az udvar
része volt még a fészer, - egy féltetôs építmény- ahol tárolták a paraszti munka kellékeit, de a szôlôkádat is.)
– (A pince: általában a módosabb házaknál épület alatt, míg másutt attól külön
épült. Rendszerint két szárnya volt: balra
a marharépa, krumpli, a lépcsôtôl jobbra fagerendákon a boroshordók /és kellékeik/, homokba ágyazottan a zöldségféle. A marharépát a szellôzôlyukon csúsztatták le. Háborúk idején menedékhely.
Az említett kádba 5-10 hektó mennyiségû
borszôlôt daráltak le szüretkor, és a gyermekek mezítláb taposták a szôlôt, hogy
kijöjjön a leve, a must.) (Folytatjuk)
Kiegészítésekkel közreadja:
G. Szalai István,
2018. április

2018. ÁPRILIS

1% felhívások
Kedves Adózók!
Tisztelettel kérjük, hog y a Jancsó
Alapítvány részére rendelkezzen adójának 1%-áról. Alapítványunk a felajánlásból összegyûlt összegeket Kárpátmedencei magyar célokra fordítja, a határon túli, elsôsorban az erdélyi magyarság
érdekében végzi tevékenységét.
Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb
források mellett ezeknek a felhasználásával magyar síremléket (gidófalvi Jancsó
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben,
egyetemi kutatást támogattunk, második
éve szervezzük Székelyföldön több mint
200 iskolát megszólítva a Jancsó Benedek
történelmi emlékversenyt, illetve egyéb
közérdekû célokat támogattunk.
Kérjük ezért, hogy az 17EGYSZA nyomtatványt a mi adószámunkat megjelölve
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunkkal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT
KÖVETÔEN) nyomtassa ki.
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13
A rendelkezô nyilatkozat önállóan
2018. május 22-ig, illetve a bevallással
együtt nyújtható be.
Tisztelettel:
dr. Jancsó Antal kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány
Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13
Számlaszáma CIB: 10700581-4937850851100005
weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu
Tel.: +36-30-221-9617
A VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület
14 év vel ezelôtt alakult. Egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok
támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb
szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus
Kór us, mely rendszeres szereplôje
Tahitótfalu községi és egyházi összejöveteleinek, valamint évente több alkalommal
– az ország számos pontján – sikeres koncertjeivel szerez hírnevet községünknek.
Adójuk 1%-ának felajánlásával az Egyesület
és az énekkar munkáját, valamint a Sziget
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét programsorozatát támogatják. Adószám:
18704723-1-13

1 %, I sk ola

Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALU
ÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA)
2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi
jövedelemadókból felajánlható 1 %-ot.
Az alapítvány 2017-ben végzett munkájának rövid ismertetése:
Az óvodások, kisiskolások részére havi
rendszeres bábszínházi elôadások szervezése, farsangi felvonulásban segítôként
való részvétel, nemzeti ünnepeinken való
részvétel, március 15-én az általunk alapított „Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes
fiatal diákok részére (falucímer kitûzô,
könyv utalvány), Vasárnapi Vásárnapon
való segítô részvétel, Eperfesztiválon elmaradhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden
második évben a Diákalkotók Országos
Tûzzománc Pályázata megrendezése, júliusban a szabadidôparkban lebonyolított
nagy sikerû ingyenes és tartalmas nyári
gyermekhetek. Decemberben az „Adventi
hét” megrendezése, valamint a rászorultak részére adományg yûjtésben való részvételünk és a begyûjtött adományok elosztásában való részvétel. Tavaly pályázati
pénzbôl fejlesztettük a betlehemi jászolt.
Hagyományôrzô Körünk 2018-ban bemutathatja a falunkban élôk által adományozott tárgyakon keresztül falunk múltját az
önkormányzat által kialakított kiállítóhelyen a Faluházban.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az alapítvány munkájában
részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi segítségét, amivel falunk közösségi életét fejleszthettük és elômozdíthattuk.
Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon
teheti meg, melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk: 64700021-10009237,
Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2021
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.
Az Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület az idei évtôl már gyûjtheti a felajánlható személyi jövedelemadó 1%-át
(szja 1%), ezért kérünk szépen mindenkit, hogy segítse a munkánkat, tevékenységünket és ajánlja fel számunkra a szja
bevallásban szereplô 1%-ot. Adószámunk:
18730355-1-13. Kérjük, segítsenek, hogy
segíthessünk a rászoruló családokon!
Köszönjük szépen! Tevékenységeinkrôl
(adományozás, rendezvényeink, stb.)
bôvebben olvashat a www.eede.hu oldalon, illetve facebook oldalunkon:
www.facebook.com/eede.hu

„A T a h i tó tfa l u i Ál ta l á nos Iskola
Gyermekeiért” Alapítvány célja a községünkben 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 idegen
nyelvek tanulásának elôsegítését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs tevékenységek, tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, 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!

Sporthírek
2018. március 22-én rendezte meg
iskolánk az utolsó, 4., legfontosabb
BOZSIK-programos leányfoci tornát.
Idôsebb leánycsapatunk ismét kitett
magáért, hiszen a Duna Kupa gyôzelem
után a BOZSIK-tornát is megnyerte a 6-78. osztályos korosztályban!
A 4-5. osztályos leánycsapatunk is
nagyszerûen szerepelt, II. helyezést ért
el úgy, hogy gólt sem kapott, a késôbbi
gyôztest pedig legyôzte.
Álljon itt a lányok névsora:
4-5. osztályosok:

Virág Leila
Fülesdi Kamilla
Petkó Lili
Szvetlik Adrienn
Madarász Réka
Fábián Nikolett
Takács Kinga
Kovács Laura

6-7-8. osztályosok: Rizmicsenkó Léna
Virág Annamária
Ferencz Réka
Vaczó Luca
Szabó Barbara
Mihalik Viktória
Szvetlik Klaudia
Kovács Laura
Szívbôl gratulálok nagyszerû sikereikhez!
Turóczi Csaba testnevelô tanár
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Vasárnapi Vásárnap beharangozó
Az idei esztendô Szent György havának 29. napján állat-, termény
és kézmûves vásár tartatik Tahitótfaluban!
Vásárunk különlegessége a 10 órakor látható Szent György-napi
jószágkihajtás, melynek alkalmával a Tahi hídon át a nagyérdemû
közönség legnagyobb örömére több tucat racka juh kerül áthajtásra a vásár területére, amiként a régi magyar népszokásban is ez idô
tájt hajtották ki az állatokat tél múltán a legelôkre.
A Tahi híd melletti vásártéren nem lesz hiány most sem minôségi
kézmûves portékákból, jóféle házi termékekbôl és lábasjószágból.
Hozzák el Önök is feleslegessé vált gidáikat, bárányaikat, tyúkjaikat, nyulaikat, a Vasárnapi Vásárnapon gazdára talál minden
haszonállat!
A programokról, népi muzsikáról, cifraszûrös vásári kikiáltóról s
hírverésrôl a vásár gazdái gondoskodnak. A vásári forgatag 8 órakor
veszi kezdetét. A nap folyamán az aprónép kipróbálhatja a poronty
fuvarozó öreg traktort, lovaskocsikázhat, hucul lovak hátán lovagolhat, bevetheti magát a népi játszótérre, a Szamóca Óvoda népi
játszóházába, kosár körhintázhat és kipróbálhatja a népi arcfestést. A Langaléta Garabonciások Szent György-napi tréfákkal szórakoztatnak, láthatunk baranta bemutatót, Fabók Mariann bábszínházát és a Dunakanyar ifjú muzsikusai, táncosai és mesemondói
elôadását is megcsodálhatjuk. A népi muzsikát környékbéli népzenészek a vásár minden szegletébe eljuttatják, hogy a jó hangulatban
mindenki részesülhessen.
Jöjjenek hát muzsikára, szép magyar vásárra,
Szent György havának 29. napjára!

Üzemeltető:
Tahitótfalu Község Önkormányzata
kapcsolat: 30/337 5527
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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 reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

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: 11-15 óra között
– Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
– Deim Éva pszichológus minden páros héten 13-18 óra között
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.

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33

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

Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 18.000,- 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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Munkalehetôség
Tahiban!
Reggeli áruszállító sofôrt
keresek “B” jogsival.
Reggeli szállítás 4-6 óra között.
Barta Sütöde Kft.
T: 06-30/9841102

Vegye-vigye!
Garázsvásár!
2018. április 14-én 8:30-13:00-ig Tahiban
a Bartók Béla utca (zöldséges melletti út)
és a Nyárfa utca sarkán lévô kisházban.
Régi játékok, albumok, szekrények, ágyak, heverôk,
asztalok, székek, kerti garnitúra, konyhai eszközök,
poharak, nippek, üvegballonok, mesekönyvek,
horgolt terítôk.

Mindenkit szeretettel várunk: 30/913 7965.
Egyéni terápiás segítőbeszélgetés
WINGWAVE COACHING, LIFE COACHING

• Életvezetési problémák
• Lelki zavarok
• Stressz
• Krízishelyzetek
• Önértékelési zavarok
• Szorongás
• Depresszió
• Betegség
Tahitótfalu, Kisoroszi

• Párkapcsolati
problémák
• Szakítás, válás
• Függőségi zavarok
• Étkezési függőség
• Termékenységi
zavarok

0620/330-6070

Balogh Judit: Mentálhigiénés, relaxációs- és szimbólumterápiás
szakember, párkapcsolati coach, wingwave coach

Konténer rendelés

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

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.
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Mátyás Király katonái egykor és ma…
születésének 575. és uralkodásának 560.
évfordulóját ünnepeljük.
Kevés olyan százada van az európai
történelemnek, amely annyi újat hozott,
mint a XV. század. A középkor végén és az
újkor határán más elképzelések, új erôk
bukkantak fel. E század máig ható változásokat hozott társadalmi és szellemi szinten is. Ebben a zûrzavaros idôben sikerült
Hunyadi Mátyásnak kivezetni az országot
a feudális anarchiából és állandó háborúskodás közepette biztonságos államot
teremteni. Hatalmának alapja és elképzeléseinek egyik végrehajtója kitûnôen
szervezett és kiképzett katonasága volt.
Hadseregének szervezési elveiben még
tovább él az elôzô korokból örökölt lovagi
szellemiség, de újításaiban már felismerhetjük a modern hadsereg alapjait.

2017 decemberében döntött a Nemzet
politikai Államtitkárság, hogy a 2018.
év Mátyás király emlékéve lesz. A király

Ez a rendkív ül izgalmas és színes
kor indított meg egy szûk baráti kört
1997-ben, hogy elkezdjen foglalkozni a
Hunyadiak hadmûvészetével, ezen belül
a nehézgyalogság máig fel nem dolgozott
fegyvernemével, a számszeríjas lövészet-

tel. E cikk írója, mint egyik alapítója lett a
társaság vezetôje és e mellett íjkészítôként
dolgozik és él a Szentendrei-szigeten.
A Számszeríjász Társaság célja a XV.
század retteget fegyverének a számszeríjnak a bemutatása. A csapat Fellépései
a mellett, hogy érzékeltetik a középkor hangulatát, bepillantást nyújtanak
a hadmûvészet e kevésbé ismert ágába.
Rengeteg hazai és külföldi bemutató sikere bizonyítja, hogy izgalmas szórakozás és
hasznos információ közvetítés is a nézôk
számára.
Mátyás kora és erôfeszítései kézzel fogható közelségbe kerülnek. Átérezhetjük
azt a munkát, harcot és önfeláldozást,
ami nemzeti megmaradásunkat eredményezte.
Ezért érezzük magunkat ma is Mátyás
király katonáinak.
Ruthardt Sándor
Íjkészítô - Szent Sebestyén
Számszeríjász Társaság Kapitánya
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Kineziológia,

érzelmi stresszoldás
A kineziológia ma már elfogadott tudomány, rávilágít a test, a lélek és a Tudat
egymásra ható kapcsolatára. Természetes módon segít megszabadulni a stressztől, aktivizálja az önfejlesztő, öngyógyító képességet, egyensúlyba hozza a testi,
lelki, szellemi és energetikai állapotot.
Minden tapasztalat információként tárolódik testünkben, agyunkban és a negatívan megélt érzelmek a test energiarendszerében blokkot, feszültséget, akár
sejtszintű elváltozást is okoznak, betegségek kialakulásához vezethetnek.
Az izomteszt válaszaiból feltárjuk a problémák gyökerét és a negatív érzelmek
oldásával – mintegy fénytöltéssel -- megszabadulunk a múltból hozott lelki
fájdalmaktól, félelmektől, bánattól, bűntudattól, hátráltató hiedelmektől.
Az oldások eszköztára széleskörű és természetes, mind az egészséges, örömteli
és szabad élet megvalósítását támogatja.
Kineziológiai oldást és konzultációt ajánlok mindazoknak, akik:
- harmóniában szeretnének élni önmagukkal, környezetükkel
- önbizalomhiánytól szenvednek
- pozitív változást várnak kapcsolataik terén (párkapcsolat, szülő-gyerek, munka)
- traumát, érzelmi fájdalmat szeretnének enyhíteni, elengedni
- szorongást, félelmet, magányt, elkülönülést éreznek
- akut vagy krónikus betegséggel élnek
- tanulási nehézséggel küzdenek

Várom szeretettel:
Sáfrány Kata
Tel: +36 20 970 3000
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Tahitótfalu februári programjai
Folytatás az 1. oldalról

19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp

Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll.

Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsô
söknek, 18:00-19:00: Gyerekfoci. Érd.:

Bence 30/215 4442
Pink Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 7898

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit 20/569 7507
Szerda 17:00-18:00 Baranta edzés 4
éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta
Országos Szövetség elnöke. Érd.: 70/598
4345

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti:
Benyóné Ott Ildikó 70/330 8588

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383
4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek.
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kung
fu edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375

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. Márciusi számunkban a kisoroszi út
és az új gát közötti telefon átjátszó torony
alsó rácsozatának részlete volt látható.
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek,
Dr. Csereklye Nórának.

Vaczó Tamás, tahitotfalufoci@gmail.com
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita
30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326
6272

Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
30/337 5527.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18ig, 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:
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477333 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi
Ilo
na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5.,
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – 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 – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u.
4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00;
cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 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
korzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig,
szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT
– Szent
endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.:
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00,
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; 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 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK Kft.
1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 8:00-20:00-ig,
csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig.
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK
SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30ig, 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: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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