
A Képviselô-testület június 28-án tar-
totta soron következô ülését, melyen 
az alábbi döntések születtek. 

A napirend elfogadását követôen 
támogatta a Képviselô-testület a Vox 
Insulae Sziget Hangja Egyesület mind-
két kérelmét, így az Egyesület által 
szervezett nyári tábor lebonyolításá-
ra az önkormányzat tulajdonában lévô 
Ifjúsági Tábor épületeit, a szeptembertôl 
induló egyesületi próbák alkalmával 

Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Július 3-7. Western Amerikai Gyerekhét a baptista gyülekezet szervezé-
sében. Helyszín: Népház.
Július 8. Halászléfôzô verseny a Tahitótfalui Tömegsport- és Szabadidô 
Egyesület szervezésében. Helyszín: Duna-part a Kossuth L. u. végén
Július 17-28. hétfô-péntek 9:00-13:00: Ingyenes Nyári Gyermekhetek 
a Szabadidôparkban. Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata, Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány.

Július 31- augusztus 4. 8:30-16:00: Faluházi Gyerekhét: „Sirítsd 
meg, fordítsd meg!” Kezdô lépések a néptánc és a fôzôcske vilá-
gába. Helyszín: Faluház. Érd.: 30/337 5527. Szervezô: Tahitótfalu 
Önkormányzata. Részletek a plakátokon.
Augusztus 7-11. 7:30-17:00  II. Együtt Egymásért Nyári Tábor. 
Helyszín: Tahitótfalu, Ifjúsági Tábor (váci rév). Szervezô: Együtt 
Egymásért Dunakanyar Egyesület. Érd.: info@eede.hu

Folytatás a 12. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Elôállítás költsége: 93 Ft
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Pisztrángtelep és sütöde épül a szigeten

2017. ápr i l is 28 -án Tahitót fa lu Község 
Önkormányzata és a Royal Pisztráng Kft. bér-
leti szerzôdést írt alá. A bérleti szerzôdés tár-
gyát a kivett medence és haltenyésztô telep, 
kezelôépület képezi (hrsz: 083/114), amely önkor-
mányzati tulajdonban van. Független értékbecs-
lés alapján szerzôdéskötéskor a meglévô állapo-
tának megfelelôen az ingatlan értéke 9.521.000 
Ft volt. A Royal Pisztráng Kft., mint bérlô opci-
ós vételi joggal rendelkezik, amely a szerzôdés 
keltétôl számított 5+5 évre szól. A bérleti 

szerzôdés 15 évre szól, az éves bérleti díj 200.000 
Ft, amely összeget a bérlô minden évben két rész-
letben fizet meg. Az Önkormányzat jogosult a 
bérleti díjat minden évben egy alkalommal a KSH 
által kiadott fogyasztói árindexnek megfelelôen 
egyoldalúan módosítani. A bérlô ingatlanfejlesz-
tési dokumentumot és üzleti tervet terjesztett 
elô a Képviselô-testület számára. A felújítás során 
minden hulladékot és szennyezôanyagot elszál-
líttat, az épületet felújítja, és abban a HACCP 
elôírásnak megfelelô halelôkészítôt és sütödét 
alakít ki. 

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
A tároló medencéket felújítja, a koráb-

bi üzemi elem betonszerkezetét lebontja 
és helyébe látványmedencét épít. Az épü-
let kerítését felújítja, továbbá a vendégek 
számára parkolót alakít ki. Tahitótfaluban 
a hûtôháztól induló mezôgazdasági út mel-
lett a helyiek és a szigetre látogató turisták 
számára kellemes pihenô helyet alakít ki, 
ahonnan a Visegrádi-hegységre gyönyörû 
panoráma nyílik. A beruházó üzleti tervé-
ben számít a szigeten megépítésre kerülô 
EuroVelo kerékpárút lehetséges nyomvo-
nalával. Tekintettel arra, hogy a telepen a 
pisztrángtenyésztés intenzív akvakultúrás 
technológiával zajlik, így olyan minôségû 
prémium halat lehet majd vásárolni, illet-
ve fogyasztani, amely nagy érdeklôdésre 
tarthat számot. A Royal Pisztráng Kft. 
pisztráng tenyésztésének törzsbázisa a 
Bakony-hegységben került kialakításra, a 
tahitótfalui telep ennek a nagyobb, átfogó 
intenzív akvakultúrás (pisztrángtenyészté-
si) projekt részét képezi, mint értékesítési 
és tenyésztési helyszín.

Megkezdôdött a Mátyás király utca 
támfal kiépítése

A Belügyminisztérium 2016. augusz-
tus 5-én hozott döntésének megfelelôen 
32.325.000 Ft vissza nem térítendô támoga-
tást kaptunk vis maior pályázat alapján. A 
partfalomlás és rézsûcsúszás okozta veszé-
lyeztetés felszámolására nyertünk támoga-
tást. Ezt követôen megkezdôdött a mûszaki 
tervdokumentáció elkészítése, engedélyez-
tetése, a kivitelezô, a mûszaki ellenôr kivá-
lasztása. A kivitelezést a mûszaki tervdoku-

mentáció alapján 2017. június 12-én kezd-
tük meg. A pályázati forrással augusztus 
végéig kell elszámolnunk, és az elkészített 
ütemterv szerint a beruházást július végé-
ig kell lezárni. A munkálatok alatt a Tompa 
Mihály utcai átjárótól a Külsô-Nyulas feljá-
róig a Mátyás király utca lezárásra került, 
amíg a gabionfal építése be nem fejezôdik. 
A beruházás a növényzet eltávolításával 
kezdôdött, majd a rézsûfelület képzését 
és az alapárkok készítését végezték el. A 
közmûvek védelme érdekében kézi erôvel 
több feltárást végeztek, illetve megfelelô 
szakfelügyeletet biztosítanak a beruhá-
zás ideje alatt. Az alapárok 1 méter szé-
les és 1 méter mély, közvetlenül az útszel-
vény mellett, amelyet a terep lejtésének 
megfelelôen lépcsôzetesen alakítanak ki, 
majd vasbeton szerkezet készítésével kép-
zik a 3-4 méter magas gabionfal alapját. A 
fal mögé geotextíliát helyeznek el, amelyet 

zúzott kôvel rögzítenek, majd a kitermelt 
földanyag egy része visszatöltésre kerül. Az 
alapárok mellett 40 cm széles vízelvezetô 
folyóka is kiépítésre kerül, így az útszel-
vény 40 cm-rel szélesebb lesz. A beruhá-
zással a partfalomlás és a rézsûcsúszás 
megszûnik, ennek megfelelôen az ingat-
lanok, a közmûvek veszélyeztetettsé-
ge is megoldódik. Az ott közlekedô gya-
logosok, i l letve jármûvek biztonsága 
jelentôs mértékben javul, továbbá a vízel-
vezetés is hatékonyabb formában valósul 
meg. A beruházást önkormányzatunknak 
elôfinanszírozott formában kell megvaló-
sítania. A mûszaki átvételt, illetve pénz-
ügyi elszámolást követôen utalják az önkor-
mányzat számára az elnyert támogatást. 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban 
egy korábbi vis maior pályázat költségeit 
visszakaptuk, így az a forrás biztosítja ezen 
pályázat elôfinanszírozását. További jó hír, 
hogy a Mátyás király utca további szakaszá-
ra 36 M Ft, valamint a Házas-patak továb-
bi partfal rekultivációjára 18 M Ft pályáza-
ti támogatást kaptunk a vis maior alapból. 

Korábbi beszámolómban tájékoztatást 
adtam arról, hogy a Villám utca felsô sza-
kaszára 72 méter hosszban rézsûcsúszás 
felszámolása érdekében szintén pályáza-
tot nyújtottunk be a Belügyminisztérium 
irányába. Az érintett hatóság tájékoztatott 
arról, hogy a pályázatunkat hiánypótlás 
nélkül bírálatra befogadta. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi 
hírek

Újszülöttek: 

Nagy-Kurucz Péter, 2017. 05. 24.
Novák Marcell, 2017. 05. 08.
Szabó Diána, 2017. 05. 15.
Bozi Bódog, 2017. 06. 01.
Repárszky Zsombor, 2017. 06. 01.
Romacsek Nimród Andrej, 2017. 06. 13.

Elhunytak: 

Tordai Istvánné (Bán Julianna) - Viola u., 
élt 94 évet
Bán András, Erdész u., élt 76 évet
Sztuska István, Táncsics M. u., élt 62 évet

Sajnálatos módon júniusi újságunkban 
az anyakönyvi hírekben elírás történt, 
mely miatt a kedves hozzátartozóktól 
elnézést kérünk, ezúton javítjuk a hibát:

Fehér Imre Ódry Á. u., élt 72. évet
Pintér Mihályné Szent István u. élt 91 évet.

Kedves Olvasóink!

A könyvtár nyári szünetet tart. Nyitás: 
szeptember 1.

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Útravalóul három gondola-
tot szeretnék veletek megosz-
tani:

1. Pozitív hozzáállás a dol-
gokhoz. Minden élethelyzetben 
lássátok meg a jót, ne menje-
tek a rossz magyar módi után, 
miszerint minden rossz, remény 
nincs, ezért minden mindegy. 
De igenis mindig van remény!

2. Vigyétek iskolátok jó 
hírét, ne hozzatok szégyent 
az alma materre, ahol sokat 
segítettek nektek tanáraitok. 
Osztályfônökeitek: Kerekes 
Klára néni és Lintner Andi néni 
érdemei vitathatatlanok e téren.  
Sok szép élménnyel, megszer-
zett tudással engedünk titeket 
utatokra! Bármikor várunk visz-
sza Benneteket szeretettel. 
Ha segítség kell, akkor is itt 
vagyunk, ha az örömeiteket 
akarjátok megosztani velünk, 
akkor is számíthattok ránk.

3. Legyetek céltudatosak! Ne 
tévesszétek szem elôl céloto-
kat, sokszor a könnyebb út csá-
bítóbb, de ne csábuljatok el! Ha 
az ember elérhetô célt tûz ki 
maga elé, kitartóan küzd meg-
valósításáért, akkor elôbb-utóbb 

Akiktôl búcsúzunk:
8/A

Osztályfônök: Kerekes Klára
1. Antal Zsombor Áron
2. Bánáti Benedek
3. Cserkuti István
4. Heves Ágnes
5. Hirt Erika
6. Holba Laura
7. Karnevál Dávid
8. Kövesdi Péter
9. Mák Bálint Kristóf
10. Mile Károly Gábor
11. Sándor Zoltán Krisztián
12. Sanyó Krisztina
13. Sebes Ágnes Málna
14. Somodi Tamás Gyula

elérheti célját. Ez a boldogság- 
elégedettség egyik alapja.” 
Zakar Ágnes iskolaigazgató

8/B
Osztályfônök: Lintner Andrea
1. Büi Soma
2. Czilik Zsolt
3. Fábián Márk
4. Gille Eszter
5. Horváth Dániel
6. Laza Balázs
7. Major Ruben
8. Pánczél Márton
9. Sipos Ádám
10. Spiegel Krisztián
11. Szabó Ádám
12. Szabó Bence
13. Szabó Letícia
14. Szalai Balázs
15. Tóth Bence

Kedves ballagó diákjaink!
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Képriport az Eperfesztiválról
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Tisztelt lakosság!
Aki a 2015-ben elkészült csatornahálózatra 

átemelô szivattyúval köt rá, annak az átvétel után 
az alábbi nyomtatványt kell kitöltenie és ajánlot-
tan, tértivevénnyel minék hamarabb feladni a 
DMRV Zrt. váci címére (2601 Vác, Pf. 96.).

A szivattyú meghibásodása és javítása eseté-
ben ez fontos!

A tájékoztató és nyomtatvány letölthetô a 
http://www.dmrvrt.hu/hu/atemelok oldalról is.

A nyomtatványban szereplô 2014-es dátum 
ne zavarjon senkit a kitöltésben és beadásban!

Tahitótfalu Önkormányzata

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal Tahitótfalu Község Önkor-
mányzat Képviselô-testületének 12/2017. (V. 29.) 
önkormányzati rendelete alapján 2017. július 31-tôl - 
2017. augusztus 18-ig közigazgatási szünetet tart. Az 
igazgatási szünet alatt azonnali intézkedést igénylô 
halaszthatatlan ügyekben az alábbi telefonszámok hív-
hatók: Szabados-Molnár István falugondnok: 06 (30) 
289-6966, Juhar Viktória mezôôr: 06 (30)324-6667, 

Balláné Karnevál Magdolna anyakönyvvezetô: 06 (30) 
380-4622. Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, beadvá-
nyaikat a Polgármesteri Hivatal postaládájába tenni, 
vagy címünkre postán feladni. Hétfôn, szerdán és pén-
teken 8 -12 óra között ügyeletet tartunk.
2017. augusztus 21-tôl a megszokott ügyfélfogadási 
idôben várjuk kedves ügyfeleinket.
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk!

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Tahitótfalu Község Önkormányzata

Ezúton tájékoztatom az érdeklôdôket és 
az érintett partnereket, hogy Tahitótfalu köz-
ség Önkormányzata megindította Tahitótfalu 
Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) 
készítését.

Az Önkormányzat – a teljes körû nyilvános-
ság biztosításának érdekében – az elôzetes tájé-
koztatási szakasz dokumentációját közzétette a 
közterületen elhelyezett hirdetôfelületeken, a 
helyi lapban, a tahitótfalu.hu honlapon, valamint 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala hirdetôtábláján (2021 Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos utca 4).

Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a 
TAK megalkotásának elôkészítési szakaszában az 
Önkormányzat lakossági fórumot tart, melynek 

idôpontja: 2017. július 20. csütörtök, 18 óra 
helye: Népház, Bajcsy Zsilinszky u. 2. 
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A régóta megfogalmazott vágy valóra vál-
tására 2016 ôszén indult civil kezdeménye-
zés. A leányfalusi Adorján Botond vezette fia-
tal csapat azt a célt tûzte ki, hogy megoldód-
jon a hazajutás lehetôsége tömegközlekedéssel 
Budapestrôl a Dunakanyarba az éjszakai órák-
ban is, illetve a települések közötti éjszakai uta-
zás is lehetôvé váljon.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 
felkarolta a civil kezdeményezést, polgár-
mester úr megbízásából az alpolgármes-
ter hivatalos tárgyalásokat kezdeményezett a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési 
Szolgáltatási Fôosztályával. Hosszas egyezteté-

sek eredményeképpen megegyezés született, 
mely szerint a tárca kezdeményezi a Volán 
társaságnál egy próbajárat indítását a nyári 
idôszakban, heti három alkalommal.

A járatok június 16. és szeptember 03. 
között péntek, szombat, vasárnap hajnalban 
közlekednek Budapest - Szentendre - Leányfalu 
- Tahitótfalu – Dunabogdány - Visegrád útvona-
lon, Szentendrén a 943-as éjszakai autóbuszjá-
rathoz csatlakozva.

A járat tahitótfalui betéréssel közlekedik, így 
a Szentendrei-szigeten lakók számára is nagy 
könnyebbséget jelent.

A járatok az útvonalon található valamennyi 
megállóban megállnak, és normál díjszabásúak.

Az éjszakai busz amellett, hogy jóval kom-
fortosabbá teszi a Dunakanyar életét, módot ad 
arra is, hogy településeinken lakók az éjjeli biz-
tonságos hazajutás tudatában könnyebben láto-
gassák egymás kulturális rendezvényeit, zenei 
fesztiváljait a nyári idôszakban.

Azonban az éjszakai járat kísérleti jelleggel 
közlekedik, és a kihasználtságon múlik, hogy 
megmarad, bôvül, vagy megszûnik.

Önkormányzat

Csatorna 
bekötések átemelô 

szivattyúval

Igazgatási szünet

HIRDETMÉNY
Lakossági fórum 

Tahitótfalu 
Településképi 

Arculati 
Kézikönyvének 

megalkotásához 
kapcsolódóan

Éjszakai buszjárat indult heti három 
alkalommal a Dunakanyarban
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A parlagfû nagymértékû elszaporodásá-
nak a közegészségügyi és gazdasági káro-
sító hatása számottevô. A parlagfû elleni 
védekezés elsôsorban az ingatlan tulaj-
donosának, illetve használójának a köte-
lezettsége. A hatóságok feladata, hogy 
- amennyiben a tulajdonos nem tesz ele-
get a kötelezettségének - a mulasztók költ-
ségén elrendelik az ún. közérdekû véde-
kezést, emellett növényvédelmi bírságot 
szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy júni-
us 30-ával lejár a parlagfû-mentesítési 
türelmi idô. Ezt követôen belterületen a 
jegyzô, külterületen (az ingatlanügyi ható-
ság által helyszíni ellenôrzésrôl felvett 
jegyzôkönyv tartalma alapján) a növény- 
és talajvédelmi hatóság köteles hatósá-
gi eljárást indítani azokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfû elleni védeke-
zést. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felü-
gyele térôl szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
17. § (4) bekezdése kimondja: ,,A földhasz-
náló köteles az adott év június 30. napjá-
ig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, és ezt 
követôen ezt az állapotot a vegetációs idô-
szak végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A június 30-ai idôpont a törvény értel-
mében a legvégsô idôpont, ameddig meg 
kell akadályozni a parlagfû virágbimbója 
kialakulását. 

A hatóságok június 30-át követôen, a 
parlagfû virágbimbó kialakulásától füg-
getlenül kötelesek hatósági eljárást kezde-
ményezni azon földhasználókkal/tulajdo-
nosokkal szemben, akik elmulasztották a 

parlagfû elleni védekezést. 
Fontos tudni, hogy a hatósági intézke-

déshez (közérdekû védekezés végrehajtá-
sa, bírság kiszabása) nem szükséges a sére-
lem - egészségkárosodás - bekövetkezése, 
e körben elégséges a védekezési kötele-
zettség elmulasztásának június 30-a után 
történô megállapitása. 

Amennyiben a parlagfû elleni véde-
kezési kötelezettségének a földhaszná-
ló nem tesz eleget, vagyis az ingatlan leg-
alább virágbimbós fenológiai állapotú 
parlagfûvel fertôzött, akkor közérdekû 
védekezést kell elrendelni. A parlagfû elle-
ni közérdekû védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekû 
védekezés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értel-
mében a közérdekû védekezést belterü-
leten a jegyzô, ô látja el a növényvédel-
mi hatósági feladatokat, külterületen, Pest 
megye és Budapest területén Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a 
továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
hatóság) rendeli el. 

A jegyzô által elrendelt közérdekû 
vé de kezést az általa megbízott vállalko-
zók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó 
általi parlagfû-mentesítésre, ha az ügyfél 
idôközben maga eleget tesz kötelezettsé-
gének. A közérdekû védekezéssel kapcso-
latban felmerült költségeket az ügyfélnek 
kell megfizetnie. 

A növényvédelmi bírság kiszabására bel-
terület esetében a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult, ezért a közérdekû véde-
kezés elrendelését követôen a jegyzô az 

ügyben keletkezett iratokat továbbítja az 
eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvé-
delmi bírság alapja a parlagfûvel fertôzött 
terület nagysága. A bírság mértéke belte-
rületen és külterületen is egyaránt 15.000 
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed. 

A parlagfûvel fertôzött lehet mezô-
gazdasági kultúrnövénnyel borított terü-
let, nem mezôgazdasági terület (elhanya-
golt telkek, építési területek), vagy nem 
mûvelt, elhanyagolt valamikori szôlôk, 
hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, vala-
mint a vonalas létesítmények (utak, vasút) 
melletti sávok. 

A védekezési kötelezettségét nem telje -
sítô tulajdonos/földhasználó a - bírságon 
túl - vele szemben elrendelt közér dekû 
véde kezéssel - elrendeléssel és végre-
hajtás sal - kapcsolatosan felmerülô költ-
ség megtérítésére is kötelezett. A költ-
ség köztartozásnak minôsül. A közérdekû 
védekezés elrendelése után minden eset-
ben növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeleté-
vel összefüggô bírságok kiszámításának 
módjáról és mértékérôl szóló 194/2008.
(Vll.31.) Kormányrendelet alapján. 

Arra tek intettel, hogy a parlagfû-
mentesítés minden állampolgár közös 
érdeke, és eredményt csak összefogással 
illetve közös felelôsségvállalással érhe-
tünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jog-
szabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor 
szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendô az, hogy június 30. napjáig 
valaki lekaszálta a szennyezett földterüle-
tet, azt tiszta, parlagfû-mentes állapotban 
mindvégig meg kell ôrizni.

Tájékoztató parlagfû-mentesítéssel kapcsolatban 

Folytatás az 1. oldalról
pedig a Népházat biztosította számukra. 

A következô napirend során a Képviselô-
testület meghallgatta Ferenczy Barbara 
pályázati referens, valamint Bornemissza 
Sándor szervezô beszámolóját a 2017. évi 
Eperfesztiválra vonatkozóan, mely beszá-
molót a Képviselô-testület 1 tartózkodás-
sal (Kubanek István) elfogadott. 

A Bizottságok beszámolója napirend 
folyamán támogatta a Képviselô-testület 
a Faluház lábazatának felújítását, valamint 
a Pollack Emlékszoba mennyezeti lámpái-
nak beszerzését. 

A Tulajdoni ügyek napirend során 
több döntés is született. Elsôként jóvá-
hagyta a Képviselô-testület a Református 
Egyházközség által szervezett nyári tábor 
lebonyolításához az Ifjúsági tábor térí-
tésmentes használatát, valamint a tábo-

rozók részére meleg étel biztosítását az 
önkormányzati konyha bevonásával, majd 
hozzájárult a Petôfi Sándor utca járdare-
konstrukciója során egyes növények kivá-
gásához. Nyilatkozott arról, hogy támo-
gatja Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményeinek az „Alapellátás és nép-
egészségügy rendszerének átfogó fejlesz-
tése - népegészségügy helyi kapacitás fej-
lesztése” címû VEKOP-7.2.2-17 kódszámú 
pályázaton való indulását és vállalta a pályá-
zat fenntartási idôszakában felmerülô, a 
település lakosságszámával arányos költ-
ségeit 3 éven keresztül. Következô dön-
tésével átvette a „Szentendrei szennyvíz-
agglomerációhoz tartozó települések csa-
tornahálózatának bôvítése” tárgyú projekt 
keretében Tahitótfalu Község közigazgatá-
si területén megvalósult szennyvízközmû-
vagyon tulajdonjogát, majd a törvé-

nyi elôírásnak megfelelôen jóváhagy-
ta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.-
vel és a DMRV Zrt.-vel kötendô teljes 
szennyvízközmû-vagyon átadására vonat-
kozó szerzôdést. Tulajdonosi hozzájáru-
lását adta a Béke út – Dózsa György út 
sarkán lévô 20 kV-os szabadvezetéki osz-
lop rekonstrukciójához, azzal a feltétel-
lel, hogy az érintett terület az eredeti 
anyagokkal, az eredeti minôségben kerül 
helyreállításra, majd jóváhagyta a Pollack 
Mihály Általános Iskola vizesblokkjának 
felújítását. Ezt követôen a Képviselô-
testület tekintettel a személyiségi jogok 
védelmére, zárt ülésen folytatta munkáját, 
ahol Páll József számára 380.000 Ft egy-
szeri támogatási keretet állapított meg a 
Szociális Bizottság kérésére és javaslatára. 

Önkormányzati hírek
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Az I. Fu(T)ahi versennyel, valamint 
bemutatókkal és számos sportprogram-
mal vártuk az érdeklôdôket a II. EEDE 
Családi Sportnapra Tahitótfaluba, május 
13-án szombaton.

A tavalyi sikeres Egészség- és Sportnap 
után idén egy több lehetôséget magában 
rejtô területen, a Tahi hídfô mellett, az 
Eperfesztivál hagyományos helyszínén 
rendeztük meg a testmozgás fontosságá-
ra való figyelemfelhívó programunkat. 
Magyar Zoltán tulajdonos, az MLSZ egy-
kori technikai igazgatója, maga is egyetért 
a sport népszerûsítésének szükségességé-
vel, ezért térítésmentesen bocsátotta az 
ingatlant az egyesület számára. Rajta kívül 
civilek önkéntes munkájának, környék-
beli vállalkozók/cégek felajánlásainak, 
valamint az önkormányzat és dolgozói-
nak segítségével jött létre az egész napos 
rendezvény, melynek fôvédnökségét Dr. 
Sajtos Sándor polgármester vállalta. A 
közösségépítô program nemcsak egy-
szeri sportalkalmat, hanem csatlakozási 
lehetôséget is teremtett a látogatók számá-
ra, hiszen több mint 10 környékbeli cso-
port mutatkozott be a nap folyamán.

 A reggeli borús idôjárás nem túl sok 
jóval kecsegtetett számunkra, ennek elle-
nére azonban a vártnál többen jelentkez-
tek a nap indító programjára, az elôször 
megrendezett Fu(T)ahi versenyre, ame-
lyen négy táv közül választhattak a 
résztvevôk. A Fu(T)ahi védnöke, a tele-
pülés katolikus lelkipásztora, Erdôs Attila 
volt, aki a Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club igazolt sportolója. Az atya minden 
távon közösen futott a versenyzôkkel, 
azonban számára nem a gyôzelem volt a 
cél, sokkal inkább lelkesítette, ösztönöz-
te az indulókat. A rajt elôtt Langhoffer 
Klára evezôs olimpikon jó hangulatú tor-
nával melegítette be az indulókat. 9 órá-
tól az óvodáskorú gyermekek vívtak csatát 
250 méteren, majd az eggyel idôsebb kor-
osztály, a 8 és 15 év közöttiek 1000 méte-

res futama követke-
zet t .  Sa jnos ek kor -
ra eleredt az esô, ám 
a gyerekek hôsiesen 
vették az akadályt és 
mindannyian végigfu-
tották a ki lométeres 
távot. A 2000 méter 
felnôtt indulóinak már 
kedveztek a körülmé-
nyek, és ugyan sár -
ban, de csapadékmen-
tesen futottak. A két 
hosszabb táv nevezôi 
elhagyták a fesztivál-

park környékét, a 6 kilométeren indulók 
a Dunaparti utcát követôen a Duna Menti 
Regionális Vízmûvek területén futottak el 
egészen Leányfalu határáig. A célba már 
napsütésben érkeztek a versenyzôk, köz-

ben megkezdôdtek a színpadi progra-
mok. Habár az idôjárás néhány fellépôt 
elriasztott, a többség megtartotta bemuta-
tóját. Hlács Erika holisztikus fitnesszel, a 
Szigeti Angyalok, Kollárik Zsófia, a Pollack 
Pompon showtánccal, a Vaczó ikrek és 
csapatuk ugrókötelezéssel, Pataki Judit 
és csoportja zumbával, Török Luca pedig 
hip-hop tánccal lépett színpadra. A Tweed 
Run hagyományôrzô kerékpárklub tagjai 
közül néhányan kerékpárral tekertek ki 
Budapestrôl Tahitótfaluba, ahol az 1920-as 
évek divatjával ismertették meg a közön-
séget. A futóverseny mellett az ínyencek 

is összemérték erejüket. Sajtosné Erika és 
Vincze János döntött arról, hogy mi 2017-
ben a család kedvenc egészséges étele 
Tahitótfaluban. A kisebbek ügyességüket 
is próbára tehették a Tíz próba tréfás játé-
kain, többek között oroszlánszájba dob-
tak, bekötött szemmel szedtek össze golyó-
kat a fûbôl, illetve konzerves dobozokra 
céloztak teniszlabdával. Egy sátor alatt a 
Leányfalu Iskolaügyéért Közalapítvány 
tagjai kézmûveskedésre várták a gyereke-
ket. A harcmûvészeteket a Kisoroszi Judo 
és Kungfu Klub, valamint a visegrádi Szent 
György Lovagrend Apródképzô iskolájá-
nak tagjai képviselték. A Staberecz Péter 
által vezetett ifjú lovagtanoncok bemu-
tatója fergeteges hangulatot teremtett a 
közben felmelegedett idôben. A rendez-
vényen a Szentendrei Rendôrkapitányság 
munkatársai többek között a trafipaxos 
futással és részegszemüveggel várták a 
gyerekeket, a Vöröskô Önkéntes Tûzoltó, 
Mûszaki-mentô és Vízimentô Egyesület 
tagjai pedig jármûvüket mutatták meg az 
érdeklôdôknek. A Munka-Kör Alapítvány 
a Hallássérültekért képviselôi úgyneve-
zett „érzékenyítés” foglalkozást tartottak, 
amelyen megtapasztalhatták a résztvevôk, 
hogy hogyan érzékelik a világot a látás- 
és a hallás-sérültek. A Szentendre Városi 
Sportegyesületen belül tavaly októberben 
indult nôi labdarúgó szakosztály is képvi-
seltette magát Petrovics Balázs edzôvel. A 
gyermekek önfeledten fociztak és röplab-
dáztak az ad hoc felállított pályákon. A ren-
dezvényt Török Luca hip-hop táncos veze-
tésével, flashmob zárta. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki 
részt vett a szervezésben, lebonyolításban, 
valamint tárgyi és anyagi segítségével hoz-
zájárult a II. EEDE Családi Sportnaphoz!

Köszönjük a rendezvényrôl készült fotó-
kat a Danubia Televíziónak.

Együtt Egymásért Dunakanyar 
Egyesület (EEDE)

EEDE Családi Sportnap 
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IV.   „…az akkori élet leirása után visz-
szakanyarodok az elsô világháború ese-
ményeihez: volt hadisegéj azoknak akik-
nek a férjük katona volt. Nemsokann örül-
tek neki, mert minden tartozást levon-
tak…az adót és a többit…lett hadikölcsön, 
nehogy cipöt vagy ruhát vegyen a gyere-
keinek akinek volt pár koronája. Bejött 
a jegyrendszer ami nem csinált a falusi-
aknak nagy gondot mert kenyeret sütöt-
tünk hizlaltunk disznót. Cukrot amugyse 
fogyasztottunk sokat, világitáshoz a kevés 
petróleum is elég volt megszoktuk a sötét-
ben való életet….Legjobban érintett a 
helyi rendelkezés a „zárlat.” Mert tavaszi 
munka, gabona behordás és öszi takaro-
dás idején mindig szájfájás volt. 21 napig 
szarvasmarhával nem dolgozhattunk…fáj-
dalmasan érintett, mert gépek nem voltak, 
mindent nehéz munkát állatokkal végez-
tünk. A jobb lovakat besorozták, vitték a 
katonasághoz. A rossz nyelvek azt beszél-
ték hogy ezekböl lettek a tisztek. Zárlat 
alatt a szarvasmarha nem mehetett ki a 
legelöre, megették a téli takarmányt ott-
hon, a fû meg kint a határban száradt meg. 
Tejet tejterméket nem volt szabad eladni, 
amit megnem ettünk mi, azt oda adtuk a 

disznóknak. Pedig biztosan 
megették volna a városi gyere-
kek. Hetekig kint volt a leara-
tott gabona a tarlón…vasvillás 
emberekkel öriztette az állat-
orvos az utakat. Néha éjjel, 
mikor hazamentek az örök és 
aludt az orvos, akkor hoztunk 
haza az állatoknak élelmet. 
Nem az állatoknak volt szük-
sége az orvosra-azok egészsé-
gesek voltak-hanem az orvos-
nak a járványra, mert igy nem 
vitték el katonának. A járvány 
3 hét után megszünt, pedig 
az orvos nem adott semmi 
orvosságot az állatoknak, nem 
is kértünk. Mikor nem volt 
szájfájás, volt veszett kutya. 
Azt se oltották be, csak egy 
párat agyoncsaptak, hiszen 
volt elég…Mindenki tudta 
hogy a következö ebzárlat a 
következö szájfájásig tart. Így 
a szegény zsidó állatorvos nem 
lehetett katona, mert fontos 
ember volt. A késöbbi rekvi-
rálás abból állt, hogy két ide-

gen úr próbál-
ta meggyözni a népet, adja 
oda élelmiszere egy részét. 
Ha a rábeszélés eredmény-
telen volt, jöttek a katonák, 
és azok vitték ki a kocsikra 
az élelmiszert. Hozzánk bos-
nyák katonák jöttek, akik 
nem voltak éppen rossz 
emberek, csak a szemükkel 
volt baj. Mert ha ojan kam-
rába, vagy padláson kutat-
tak, ahol befalhattak némi 
kolbászt, vagy egyebet, és 
leöblithették borral, mind-
járt elveszitették a látásu-
kat és nemtaláltak semmit 
sem. Az akkor idök kegye-
letes cselekedete volt, hogy 
a hôsi halált halt hozzátar-
tozóinak küldött az állam 
„ing yen és bérmentve” 
egy plével diszitett keresz-
tet, amire rávolt irva, hogy 
„Pro Patria”. Nemtudta a 
nép hogy mit jelent de ojan 
elökelöen hangzott.(Innen a 
Tanácsköztársaság idejérôl 
ír, amirôl azonban megje-

lent egy cikk a Községi Tájékoztató 2016. 
márciusi számában:”A Tanácsköztársaság 
Tahitótfaluban” címmel.)…A lezajlott 
eseményekböl sokat tanultunk…csak 
késöbb tudtuk meg hogy Hortiék belova-
goltak Pestre…Ebben az idöben három-
féle pénzünk volt: a békebeli korona ugy 
hivták kékpénz, a posta adta ki a zöld 
pénzt, és volt a fehér pénz de egyik se 
ért semmit…Nem irok a szétdarabolt 
országrol, az elszakitott testvérekröl, az 
akkor élök érzelmeiröl, mert az már poli-
tika.

Persze az idö rajtam is változást csinált, 
mert azt vettem észre hogy kezdenek érde-
kelni ojan élölények akik szoknyát visel-
nek….igy esténként a többi fiatal gunárral 
felderitö utakra mentem. Az akkor szokás 
szerint mezitláb…mert ojan halkan lehe-
tett menni mint a macska, és meg lehe-
tett ijeszteni a lányokat amikor kint ültek 
a kispadon. Bizony néha ugy megijedtek 
hogy sok duruzsolás és simogatás után 
nyugodtak meg úgy, ahogy. Azért másnap 
csak kiültek ujra, mert tudták hogy ugyis 
meglesznek ijesztve. Amikor már nem 
ijeszgettem a lányokat, és ökse ijedtek 
meg ojan nagyon, következett a párválasz-

A hagyományos világ alkonya 
Tahitótfaluban 

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



2 0 1 7 .  J Ú L I U S Hagyomány

tás. A párválasztás gyönyörü gyötrelmein 
én úgy átvergödtem mint más…A családi 
és rokon megbeszélléseken, a lányhozjárás 
döccenöinn, és a vénasszonyok csámcso-
gásán átestem én is, úgy mint az egyszeri 
ember a favágó tôkén. Az én életem, sor-
som ojan volt mint másé, a lakodalmam is 
ojan volt mint másé. A napja 1924.május 
17, szombat volt, Tildi Zoltán esketett min-
ket, ö volt akkor itt a pap, lehet hogy mint 
államelnök csinált rövid ideig tartó dolgot, 
de az esketést jól megcsinálta, mert hol-
tig tartott. (Tildy Zoltán 1920-30 között 
Tahitótfalu református lelkésze, a Magyar 
Királyság utolsó (38.) miniszterelnöke, 
és a Magyar Köztársaság elsô államelnö-
ke volt.) Természetessen én is nagy remé-
nyekkel voltam, azt hittem ojan boldog 
leszek mint Ádám apánk volt a paradi-
csomba. A sok jó közül amibe neki része 
volt, csak egyet emlitek, hogy neki nem 
volt anyóssa…A lakodalom másnapján reg-
gel még voltak vendégek, tizkor templom-
ba mentünk, ez az ujpárnak kötelezö volt. 
Délbe volt nagy ebéd…mikor elmentek 
a vendégek, rámolás, takaritás, hurcolko-
dás következett késö estig….Reggel virra-
datkor már mentünk répát kapálni, ez volt 
a nászutunk. A mézes hetek, amit a költök 
ojan szépen leirnak, az sem volt annyira 
mézes…egy közepes falusi szobába öten 
aludtunk, mi ketten és a három öreg. Ugye 
ez már mutat valamit? A kora reggeltöl 
késö estig tartó nehéz munka után nem 
hogy lefeküdtünk, hanem lerogytunk. 
Abba is kevés öröm volt, mert az öreg 
szüle leült arra a sokat emlegetett tulipá-
nos ládára és rákönyökölt az ágyunk végé-
re…a többit, akinek esze van elhalgatja, de 
akkor hogy tudja meg a mai nemzedék a 

régiek életét…született két fiunk, életem 
legnagyobb öröme ök és az unokák meg a 
déd unokák…A földmüvelö paraszt ember 
sok nehéz munkája közül elsorolok néhá-
nyat: kezdem az aratással, elöbb a vetés-
sel. A földet felszántani, bevetni, foga-
solni és be boronálni összel. Ha a gabo-
na megért, lekaszálni, kötelet csinálni 
belöle, markot szedni, kévét kötni, a kévé-
ket keresztekbe rakni (csomókba). (Én is 
arattam gyermekkoromban, ide is írom, 
hogy három marok volt egy kéve, és 13 
kéve egy csomó. Négyszög alakba rakták, 
a 13. volt a kereszt, ami legfelül nehezék-
ként is lefogta a többit. A csomókat min-
dig úgy rakták, hogy a Duna felôli uralko-
dó szél a legkevésbé kapjon bele, nehogy 
szétszórja a csomót. Erôs viharos esô ide-
jén mögéje bújtunk, s az öregek imádkoz-
tak, hogy múljon el a vihar.) Tehát a kaszás 
után sarlóval szedték a markot (asszonyi 
munka), a kévekötö bekötötte, régebben 
szalmakötélbe, ami zsupból készült (ott-
hon hajnalban), vagy a hejben készült 
pántlikával,(buzából) Madzagba csak az 
árpát kötötték. A csomózás után tarló 
gerebjézés, hordáskor a kévéket a kocsira 
felrakni, a kitakarított szérûn az asztagra 
villával feladogatni, onnan a cséplögépre, 
haza zsákolni, és csak az után mondhattuk 
hogy meg van a búza termés. A szénárol, 
zöldség-gyömölcsröl nem irok, mindenki 
tudja mijen sok munkával jár. (Általában 
12-15 csomót bírtak el az igavonó tehe-
nek, vagy lovak.) A kukoricárol:a megszán-
tott földre télen kihordtuk a trágyát, vagy-
is a ganajt a föld végére. Tavasszal kapá-
val aprora össze apritottuk ez volt a ganaj-
vágás. Tavaszkor, ültetéskor megfogasol-
tuk a földet, széthordtuk a trágyát apró 

kupacokba. Ültetéskor egy személy szán-
tott, egy pedig mögötte egy lépésre a sar-
kával a barázdába(borozda) fészket csi-
nált s abba 3 szem kukoricát dobott. A 
legerössebb személy, legtöbször férfi volt, 
a nyakába akasztott kosarat tele szedte az 
apro rakásbol trágyával és minden fészek-
re dobott egy marokkal. Ez volt a ganajo-
zó. Mind ezt puszta kézzel, kesztyü nem 
volt. Bekapáláskor minden szál kukoricá-
nak „bokrot” kellett csinálni, amit késöbb 
betöltöttünk. Amikor sárgulni kezdett a 
kukorica, a levelét és a csövön felüli szá-
rát levágtuk (ez volt a hegyelés, hegysze-
dés). Öreg vagy törött kaszábol készült 
kaszaheggyel végeztük. A levágott részt 
meg száritottuk, száradás után összekö-
töttük kévébe (szárkötés), felhordtuk a 
pajtába téli takarmánynak. Amikor meg-
száradt a kukorica (általában az októ-
ber-novemberi szelek szárították) letör-
tük, ez volt a „törés”. Szekérrel hazahord-
tuk, este megfosztottuk. Minden csövön 
hagytunk 3 szál hajat a fonáshoz. A fosz-
tást asszonyok, lányok, öregek végezték.(A 
segédkezô gyermek akkor hagyhatta abba 
a munkát, bármily késô volt, amikor piros 
csövet talált.) A fonás 100-120 centi volt. 
A gyöngébb csövekröl letépték a levelet, 
ez volt a szaggatott kukorica. Felhordtuk 
a padlásra, a kakasüllöre, gerendára rak-
tuk száradni. A szaggatottat szétöntöttük 
a padláson, majd etetéskor lemorzsoltuk. 
Morzsolo gépet nem ismertünk. A kuko-
rica morzsolás már nemszámitott munká-
nak.” (Szinte minden falusi udvarban volt 
góré. Ez egy kb.2m széles, 3-4 m magas, 
5-6m hosszú, kb. 30 cm magas lábakra 
épített fedett, rácsos faalkotmány volt. Ide 
rakták, öntötték be a haj nélküli kukori-
cát, amit akár darálás nélkül is etethettek 
az állatokkal. Ebben száradt a kukorica.) 

(Engedtessék meg, hogy egy versrész-
lettel emlékezzek meg szeretettel, és tisz-
telettel a magyar, és a tahitótfalui paraszt 
emberrôl, nagy szüleimrôl, a földdel, és az 
élettel kínlódó szüleimrôl :”Bódás János: 
ARATNAK.  Tüzes dárdái  hullanak most 
a forró sugaraknak, forr, sistereg a levegô, 
s apám, anyám aratnak.   Hajnalban kel-
nek ólmos testtel, s az ágyba már úgy 
esnek, s mit kergetnek: a gondtalan lét 
mégis mindegyre messzebb! Egykor én 
is mentem velük a testet örlô kínra, aszalt 
a nap, s véresre mart a tüskés szederin-
da…míg szemük nyitva lesz, örök robot  
marad a részük, s e forróságban, messzirôl 
így imádkozom értük: -küldj fejük fölé 
Istenem fehér felhô-napernyôt, lelkükbôl 
gondot és borút fújjanak ki a szellôk, 
legyen kévéjük százszoros áldással telerak-
va, s szívükben égjen tündökölve, az öröm 
fényes napja.”)   (Folytatjuk)

Kiegészítésekkel közreadja: 
G. Szalai István, 2017. július.
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Az 1. részben megismerkedtünk az 
1739 -tôl fennmaradt „Matr iculával”. 
Eljutottunk ifj. Marton József tótfalui gyü-
lekezet papjává történt megválasztásáig. 

Az eredeti szöveggel szinte teljesen 
egyezô helyesírással idézem a leírtakat.  
Az olvasáshoz kérem türelmüket.

       
„Anno 1768. Május 31. Istennek kegyel-

mes vezérlésébôl leérkezvén ez Helységbe 
(Tótfalu) a Belgiumi Akadémiákról , jún. 
6-án kezdettem el a Sz. Hivatalnak folyta-
tását.” Vagyis külföldön is tanult, de nem 
csak ô , hanem az édesapja is. Róla olvasha-
tunk Földváry László egyháztörténetében, 
mely szerint az idôsebb Marton Józsefnek 
1741. márc. 22 - én Helmeczi István 
superintendens (püspök) és egy bizottság 
elôtt kellett megjelennie  Dunavecsén. 
„A felavatandók s annálfogva vizsga alá 
esendôk közül jelen voltak 8-an, és pedig 
5 akadémikus: Marton József tótfalusi…, 
s három hazai iskolában végzett…papje-
löltek. Prédikált Marton József…, majd 
megkezdôdött a vizsga, s aztán a vitatko-
zás…Vita után a papjelöltek mind avatásra 
bocsáttattak, az esküt letették, s papi okle-
veleiket megkapták.”

Visszatérve az „Anno 1768”-as bejegy-
zéshez, a hivatalát elfoglalt új lelkész írása 
így folytatódik:

„Azoknak a megkereszteltetett kisde-

deknek nevei, akik az én idômben meg-
kereszteltettek i l ly rendel következ-
nek…” A „rendel következôk” között 
válogatva folytassuk a Marton család 
töténetét ifj. Marton József gyermekeinek 
keresztelôivel:

  „1769. szept. 9-én dél után 1 óra tájban 
született kedves elsô szülött leánykámat 
Marton Priscillát szept. 12-én kereszteltet-
tem meg T. Monostori Balog János Komám 
Uram által. Kereszt Attyák s Komák vol-
tak T. Balog János és Nemes Szüry Sándor 
Uraimék, az itt valók közül Surján Péter és 
Vaczó Mihály Komáim…

 „1786. ápr. 17-én kereszteltettem 
tizedik gyermekemet, kis fiaim között ötö-
diket. Született Nagy Pénteken délután 5 
és 6 óra között. A keresztelésben vett neve 
Antal, kit is az Úr Isten nevellyen fel épség-
ben, terjessze sokáig életét dicsôségére, s 
a közjóra, s életünkben való örömünkre. 
Kereszt Attya Tekintetes Pomázi inspector 
(felügyelô) Magyar György Úr, T. Paksi 
Erzsébet. Megkeresztelte kereszt  Attya T. 
Sárkányi Jósef P. megyeri Predikátor. Több 
Ker. Attya T. Takáts István Uram Kis Váczi 
Pred. és többi idevalósiak, kik voltak a töb-
bek Varga István, Solti Anna…

„1796. aug. 28-án született 13-ik gyer-
mekem, kisded leánykám…Ágnes. K. A. 
Varga István és Vaczó István. K. anya Solti 
Anna”

Érdekes bejegyzés, amibôl kiderül 

ki volt papunk felesége: „1775. márc. 
24. Kereszteltem Pomázon Tiszttartó 
N. Magyar György Uramnak fiacskáját, 
Jósefet. Kereszt Anya a feleségem Erôs 
Julianna.”

Marton tiszteletes betegségérôl egy 
mondat, és egy sokáig emlegetett halál-
eset bejegyzése 1807-bôl: 

„Aug. 5 temettük el Tiszt. Falusi János 
Urat, ki is Tótfalusi Eclesiában káplánsá-
got viselt mellettem 5 fertály esztendeig. 
Magamat 10 hónapig tartó Hideg lelés igen 
el erôtlenítvén 1505-dik esztendôben 28. 
Aug. kezdôdvén tartott 1806 júl…

Meghalt (a káplán) Szent Endrén a 
Piaczon, jövén a Doktortól, erôs hurut-
ban és vér hányásban Aug. 4-én. Haza 
hoztuk hajón éjjel a holt testet, és igen 
tisztességessen el temettük, magam pré-
dikálván felette…Psalm. (zsoltárok) 39.5.” 

A káplán sí r ját gondosan ápolták 
elôdeink. Sírköve temetônkben ma is jó 
állapotban áll a kerekes kút közelében. A 
sírkôrôl megtudjuk, hogy 29 évet élt, és 
„szeretô halgatóinak s kedves testvéreinek 
köz akaratjokból ide takaríttatott el.”

Visszatérve az anyakönyvhöz,a bejegy-
zések kézírása ezután többször változik, 
majd 1809-ben, utólagos bejegyzésbôl 
kikövetkeztethetjük a változások okát:

„Tiszteletes Mar ton Jósef f szogált 
ezen Ekklésiában negyven esztendôkig, 
meghólt 1808-dik esztendôbe Pünkösd 
havának (május) 26-dik napján, eltemet-
tetett más nap, Prédikálván felette Tiszt. 
Dobos István Óh Budai, Tiszt. Kontra(?) 
Imre Monostori Prédikátor Urak.”

A „családtörténet” után következzen 
árvizek és templomépítések története:

Pro memoria. Anno  1775. 
„A következendô posteritásnak (utó-

kornak) emlékezetire feljegyzem azt a 
rendkívül való, rettenetes és veszedel-
mes nagy árvizet, melly elborított ben-
nünket ezen folyó 1775-dik esztendôben, 
Februariusnak 15, 16, 17, 18-adik napjain. 
A Duna Karátsonyra béfagyott nagy víz-
zel, azután sok és nagy hó esvén, idôvel 
rajta elolvadott, de csak hamar az is hozzá 
fagyott, és így igen vastag és erôs jég lett, 
azonban nem apadott, sôt nevelkedett úgy 
hogy idô elôtt, minek elôtte a jég meg kez-
dett volna engedni, lágyulni, tellyes erejé-
ben levén a jég, meg indult itt a kis Dunán 
15-dik Febr. reggel, de a felsô uttzától (ma 
Petôfi utca) fogva tsak a falu allyáig ment, 

500 éves a reformáció
A Tótfalui Református Eklézsia régi 

feljegyzéseibôl, 2. rész
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meg akadott, délután ismét elindult, de 
Megyeren fellyül meg akadván a vizet fel-
tolta úgy, hogy estvére elborította a hely-
séget a víz, a Parochialis házat is felvet-
te, minekutána belôle ki hordozkodtunk, 
és lakni hajón által mentünk Orvos Kis 
Istvánnak házába. Reggelre a Tanuló Ház 
ledûlt, harmad napra minden Parochialis 
épü letek leomlottanak. A jég nagy 
erôszakkal , ropogással és rontással ment, 
a Váczi Duna meg akadván egész 18 Febr. 
délig, mind addig nevelkedett az árvíz, a 
két Duna egy lett. Váczról Tótfaluba hajó-
val lehetett mindenütt járni, amint hogy 
szemünk láttára kis Váczi Pap István jött 
ladikon onnét hozzánk, itt oskolában járó 
fiának haza vitelére. (Vácott nem lehe-
tett református iskola, vagy kicsapták 
belôle?...) A Vatán (ma Hôsök tere) túl való 
házakat a Váczi Duna mosta és omlasztot-
ta, mellyek töbnyire ujjak valának, innét 
pedig a kis Duna borította el a házakat  
egésszen az akkori Törvénybíró Csörgô 
Mihálynak házáig. Az alsó uttzán (ma 
Kossuth utca) edjik-edjik felén 3 házak 
maradtanak meg éppen és szárazon, noha 
az uttzán a víz utollyára összve szakadott. 
A Templomban is szár középig érô víz, 
tsak az ajtajánál maradt egy kis szárazság. 
Minden vájog és sárból épült házak, kam-
rák, istállók ledültenek. A szilvásokban 
sok fák ki törettenek. A kár a conscriptio 
(összeírás) szerint …melly a helységben 
esett 4850 forintokra, az elromlott veté-
seken kívül. P. Megyer is egészen vízben 
úszott, és a hegyeken laktak az emberek 
és barmok. De Istennek hála se emberben, 
se barmokban kárt nem vallottunk.”

Az árvizet, a károkat követte a helyre-
állítás:

„Ugyanaz Parochialis Háznak helyén 

(ma Kossuth utca) keveset változtatva 
építtetett ezen mostani ujj Parochialis 
Ház. A Nagy ház és a Tanuló ház egésszen 
kôbôl a Pitvarnak kémény felôl való olda-
lával edjütt, egyéb része pedig, s a Cseléd 
ház és kamara hol 3, hol 4 shucnyira (1 
shuc kb. 32cm) a földtôl kôbôl, a többi 
vájogból. Építették a váczi kômûves 
Shiner Maisternek két jó munkás, de a 
bort nagyon szeretô legényei Glocz Antal 
és Leopold Gesell. El kezdették 8-a Máj. és 
Lôrincz napra (aug. 10.) végezték. Az Ars 
(mûvészi, díszítô) munkát véghez vitték 
váczi Paur (?) Lôrincz Ars mesternek legé-
nyei.

Építtetett azért 1775-dik esztendôben, 
Tt. Marton Josef Predikatorságában. 
Oskola Mester volt Domokos István, 
Curatorok voltak Vaczó Mihály és Sipos 
Pál. Fô Bíró Füles János, kis Bírája Varga 
István, kik is néhány hûséget és serény 
szorgalmatosságot gyakorlottak mind a 
Parochialis háznak, mind az oskolának 
felépíttetésekben. Törvény Bíró Csörgô 
Mihály hasonló Hívséggel viseltetett. 
Eskütt társai Csereklye Mihály, Surján 
Péter, Bajtsi András, Maróti Mihály, ifj. 
Bajtsi András, Csereklye János, Surján 
Mihály sat… A helységnek …Notariussa 
(jegyzô) Kosdi Gergely.” 

Marton József 1801-ben, a mai temp-
lom építésének kezdetén, összefoglalja az 
1700-as évek beli templomépítések törté-
netét:

„Die. 15. Ápr. 1801. Pro memoria 
Posterorum

Emlékezetre feljegyzem a Tótfalusi 
Reformata Eklésia új templomának építé-
se felôl ím a következendôket:

1-ször, hogy a mi elôbbeni Templomunk 
Fe l s é g e s  M á r i a  T h e r e s i a  b o l d o g 
emlékezetû K i rá lynénknak keg yes 
Engedelmébôl épít tetet t 1765 -ödik 
Esztendejében, Tiszteletes Szalánczi 
János, Mostoha Atyámnak idejében. 
Vastag talpfákra, erôs kötésekkel, a közei 
sárfalból levén és vastagon bevakoltat-
va, sindelyes héjjazatra, belôl pedig kék 
marmozált (márványozott) Táblákra volt 
a mennyegzetje Molnár Mihály komáromi 
híres Asztalos által festetve. Szép karokkal 
edjütt ékes virágokkal bé festve. A hosz-
sza lévén belöl 9 öl szélessége mintegy 
öt öl, czinterium (protestáns templomok 
„elôcsarnoka”) lévén egy darabon hozzá 
ragasztatva az én idômben.

N. b. Az annak elôtte való templomnak 
volt sövény falból tapasztva, mely ugyan 
erre a mértékre volt azon helyen, melly is 
amint a teplomban levô akkori inscriptiora 
(feliratra) emlékezem, építtetett 1716-
dik esztendôben Tiszteletes Mányoki 
Sámuel, édes Anyámról való Nagy Atyám 
Predikátor idejében, meg újjult ismét 
1748-adik esztendôben Tiszteletes Marton 
Jósef predikator édes Atyám Uram idejé-
ben, Vitéz Pál bíróságában. Hogy annak 
elôtte is lett légyen a Tótfalusi Reformata 
eklesiának Temploma, meg tettzik a 
régibb T. Predikatoroknak laistromából 
melly ide alább ezen protoculumban fel 
vagyon jegyeztetve… 

Mivel pedig ezen mi mostani még fenn-
álló Templomunk nem soká tarthatott, 
minthogy az én, már 33-adik (1768-1801) 
esztendôk alatt való Predikátorságom alatt 
háromszor volt olly nagy árvizünk (kettô 
pedig kisebb), hogy a Templomunkat is 
láb szárig felvette, a talpfái meg rothadtak. 
Sár közfalai a kötések között öszve apad-
tak. Sok helyeken ki dültek vakolásai, noha 
már második iz beliek , ismét leomlottak. 
A megsokasodott népnek szûk is volt, kén-
teleníttettünk ujj építéséhez fogni.

Már ez elôtt 8 esztendôkkel Liptai 
András bírónk a köveket el kezdette hor-
datni az hegyre, a mostani helyére és 70 
akó meszet oda oltatni, de contradiktorok 
(ellenmondók) akadván az építést se 
akkor se azután való Bíróságának eszten-
deiben el nem kezdhette, meg nem egyez-
vén a nép a helyrôl hová építtsék az új 
Templomot. Nagy része akarta, hogy a 
régi Templom helyén legyen, más része, 
hogy a Hegyre ki legyen vitettetve, mivel 
a régi helye az árvizeknek ki vagyon tétet-
tetve. Utoljára másutt nem találván alkal-
matos helyet, csak a mostani helyre hatá-
rozódott. Alább kívántuk volna ugyan 
ejteni, de mivel fellyebb keményebbnek 
mutatta magát a föld, az választódott.” 

                        
   Budai Mihály
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A gyôri AUDI gyárba szervezett júniusi jutalom 
kirándulás nem csak a fiúk körében szólt nagyot. 
A német technológia csodájaként is számon tartott 
telephelyen ugyanis mindannyian szájtátva bámul-
tuk a fejünk fölött haladó, plafonra függesztett síne-
ken haladó karosszériák végeláthatatlan sorát, a pre-
cíz gyártósorokat, a robotok monoton munkáját, a 
gyönyörû motorokat, a makulátlanul tiszta csarnokot, 
a parkolókban várakozó, fehérbe csomagolt AUDI-k 
százait. Kiváló volt az elôadóteremben tartott elôadás 
is, a fülünkre mondott információ pedig izgalmas és 
lényegre törô. Jelen sorok írója csak egyetlen kérdés-
re nem kapott egyéb választ egy titokzatos mosoly-
nál: mennyit keresnek itt a dolgozók? 

K ö s z ö n j ü k ,  h o g y  Ta h i t ó t f a l u  K ö z s é g 
Önkormányzata jóvoltából életre szóló élménnyel 
lett gazdagabb felnôtt és gyerek egyaránt.

Lintner Andrea és Kerekes Klára
szervezô pedagógusok

Iskolánk tanulói idén is nagy sikerrel 
vettek részt a Der, Die, Das német levelezô 
versenyen, melynek során havi rendsze-
rességgel szorgalmasan töltögették a fel-
adatlapokat és izgalommal várták minden 
hónapban a kijavított munkákat. A játé-
kos feladatokkal, képrejtvényekkel és vic-
ces feladványokkal tarkított feladatlapokat 
örömmel töltögették a gyerekek. Szakmai 
segítséget Kerekes Klára tanárnôvel nyúj-

tottunk munkájukhoz. A versenyben 18 
fô vett részt és országos szinten 3 tanu-
ló elsô, 4 tanuló második és 3 fô harma-
dik helyezést ért el. A verseny szervezôi a 
szép eredményeket oklevéllel, kártyatartó-
val, mobiltelefon-tartóval díjazták. 

Az idei tanévben is elnyerhették a leg-
jobb iskolai csoportok „A 2016/2017. 
tanév LEGAKTÍVABB diákjai” címet. Ezt 
a kitüntetést azok nyerhették el, akik a 

tanév során a legkevesebb hibával vagy a 
legesztétikusabban (színezve) vagy a leg-
több diákkal vettek részt a versenyen. A 
megmérettetésen a Tahitótfalui Pollack 
Mihály Általános Iskola is kiválóan szere-
pelt, ezért nívó díjat nyertünk. Az errôl 
szóló dicsérô oklevél megtekinthetô az 
iskola aulájában a vitrinben. 

Sziváné Bergmann Henriett
tanár

Autógyár-látogatás nem csak fiúknak

Német levelezô verseny

Folytatás az 1. oldalról
Faluház programja
Július 22. szombat 8:30-12:00: „Vidd, 
amennyiért gondolod!” Jótékonysági ruhavá-
sár. Szervezô: EEDE.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 

0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu     
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: 
Néhlich Edit, 20/569 7507
Népház programjai nyáron szünetel-
nek.
Községi Könyvtár: nyári szünet. Nyitás: 
szeptember 1.
Sportcsarnok programjai nyáron szü-

netelnek.
Aerobic terem állandó program-
jai (tahitótfalui sportpálya melletti 
sportöltözô) nyáron szünetelnek.
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.

Tahitótfalu júliusi programjai

Minden gyermek számára fontos, hogy 
elismerjék, meg tudja mutatni, ô jó valami-
ben. Erre valók a próbák, versenyek, ben-
nük az ösztönös versengés. Kicsi koruk-
ban ez hatványozottan megmutatkozik. 

Minél elôbb ki tud állni, hozzászokik a 
versenyhelyzethez, annál magabiztosabb 
lesz késôbb. Mondta ezt egy általam nagy-
ra tartott, kiváló zenepedagógus. És való-
ban így van.

Vajon mit nyerünk, ha a gyerekeket ész-
revétlen vezetjük be a tudás és a megmé-
rettetés világába? Nagyobb önbizalmat, 

játékosan megszerezhetô tudást, még több 
tudásvágyat, helyén lévô önbecsülést és 
elismerést a környezetüktôl. 

Tavasszal kicsi és nagyon ügyes máso-
dikosaimmal a versenyzés mezejére lép-
tünk.

Az eredmény:
– G. Szalai Csilla a Böngész levelezô ver-

senyén nyelvtanból és olvasásból az orszá-
gos második helyet érte el, bekerült az 
országos döntôbe a legjobb három közé. 
Itt nyelvtanból 99%-ot, olvasásból 91%-ot 
ért el. A végsô helyezést még nem tudjuk. 

De nem kétséges, nagyon jó lesz.
– Soós Andris a Szabó Magdára emlékezô 

országos versenyen második osztályos-
ként indult a 3-4- osztályos kategóriában 
és ott az elôkelô 8. helyen végzett.

– G.Szalai Csilla, Gáti Iringó és Sáfár 
Eszter csoportban a Mi fán terem? köz-
mondásokat taglaló megmérettetésben az 
országos 7. helyet érte el.

Gratulálunk nekik!

Viplak Katalin felkészítô tanító

Megmérettetés
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Június 13-a Zöld-nap 
volt az iskolában. Ezen 
a napon a Szentendrei-
sziget egyik legszebb 
részére kirándultunk 
biciklivel. Kisoroszi 
s z ige tc s úcs  vo l t  a 
célunk. Az egész felsô 
t a goz a t  fe l ke reke -
dett tanáraival együtt 
és kerekezett egyet. 
A Szentendrei-Duna 
mel let t i v ízmû uta -
kon tekertünk felfelé, 
közben megcsodálva 

a gyönyörû természeti környezetet, amely 
minket körülvesz. Szerencsésnek érezhet-
jük magunkat, hogy ilyen helyen élünk ahol 
folyók, tavak, hegyek, erdôk, rétek és ez a 
csodálatos sziget vesz körül minket.

Kisorosziba érve megpihentünk kicsit, 
majd szalonnasütéssel és sportprogramok-
kal folytatódott a nap. Kimentünk a sziget 
végére is, ahonnan páratlan kilátás nyílik a 
visegrádi várra, a Dunakanyarra, valamint a 
Börzsöny hegyeire. Visszafelé a Váci-Duna 
mellett kerekeztünk vissza. Mindenki szép 
élményekkel tért haza.

Június 8-9-10-én a 4.b osztály és az ötö-
dik évfolyam osztályai a Gemenci Tájvé-
delmi Körzetbe látogattak el és ott töltöt-
tünk három napot. A csoportot Szenténé 
Csereklye Ildikó, Kovács-Motesiczky Eszter, 
Sziváné Bergmann Henriett és Fábián Csaba 
kísérte. Szállásunk Faddon volt, a gyönyörû 

Duna holtág mellett. Aki még nem járt arra, 
annak figyelmébe ajánlom. Gyönyörûen 
kiépített strandok, kulturált körülmények 
csendes, nyugodt környezetben. Elsô nap 
Szekszárd nevezetességeit néztük meg, 
voltunk csoki és mézeskalácsüzemben is. 
Este akadályverseny volt azzal a nehezítés-
sel, hogy sötétben kellett a gyerekeknek 
az állomásokat megkeresni és ott a felada-
tokat teljesíteni. Másnap a gemenci ártéri 
erdôt látogattuk meg. Kisvonattal bejártuk 
az egészet, utána rövid sétával egy kilátó-
ig mentünk ahonnan az egész tájat be lehe-
tett látni.

Majd kis pihenô után megtekintettük 
a gyönyörû, modern tájvédelmi központ 
épületében kialakított múzeumot. A kiállí-
tás gyûjteménye bemutatja a környékbeli-

ek életét, a halászatot, a favágók munkáját, 
valamint a térség gazdag élôvilágát interak-
tív formában.

Este szalonnasütéssel zárult a nap. 
Harmadnap a társaság egyik fele csónakáz-
ni ment a Dunán, a másik fele pedig a par-
ton sportprogramokkal töltötte kelleme-
sen az idôt. Közben a holtágon országos sár-
kányhajó verseny zajlott, melyrôl csak érke-
zésünkkor értesültünk. Találkoztunk sok 
ismerôssel, közöttük pár tahitótfalusival 
is. Az utolsó program egy számháború 
volt, aztán indultunk haza. Végig nagyon 
jó idônk volt, így hamar eltelt a három 
nap. Köszönjük a balesetmentes szállítást 
Schubert Mihály úrnak, valamint a támoga-
tást Tahitótfalu Önkormányzatának.

Fábián Csaba

Május 31-én Sárkányhajós csapatunkkal 
Vácon vettünk részt a kihívás-napi sárkány-
hajó versenyen. Ez a verseny kicsit nehe-
zebbnek bizonyult mint az Omszki-tavon 
megrendezett.

Ott sok volt az ellenfél, az jelentette a 
nehézséget. Itt pedig a folyóvíz okozta erôs 

sodrás valamint a hosszú távok. 5-6-os kor-
osztályban indultunk. Elôször húsz fôs hajó-
ban teljesített a csapat 1200 métert sod-
rás ellen és mellett. Utána a Szentendrei-
szigeten volt egy állomás, ahol a csapat 
két felé oszlott és átültek két tízes hajóba. 
Itt egymás ellen is versenyezve 800 méte-
res távot kellett teljesíteni. Majd a végé-
re levezetésként visszaültek a húszas hajó-

ba és újra 1200 métert teljesítve visszatér-
tek a váci oldalra. Természetesen az egé-
szet erôltetett verseny tempóban tették 
meg. Kicsi elfáradva, de nagy megelégedés-
sel zártuk a napot. A húsz fôs hajók között 
aranyérmet nyertünk, a tíz fôs hajók között 
egyik csapatunk aranyérmet nyert, a másik 
pedig ezüstérmet. Gratulálunk minden 
egyes résztvevônek!

Zöld-nap az iskolában

Gemenci osztálykirándulás

Kihívás napja
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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.

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



1 5

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

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 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: 11-16 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.

Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt 
C kategóriával, esetleg daru vizsgával 

terepes billenôs tgk.-ra 
Tahitótfalu vonzásköre munkaterületre. 

Érd: 06 20 942 5016, Cserker építôanyag

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

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
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Apróhirdetés
Tahitótfalun külterületen 
Káposztás Dunára nyúló 
dülô 4400 m2 szántó 
eladó. Tel.: 304830968

Az iskolánkban mûködô Diákönkormány-
zat egyik kiemelt feladata a minden évben 
megrendezésre kerülô DÖK nap prog-
ramjának összeállítása. Célunk egyrészt 
a csapatépítés, a közösséghez tartozás 
megerôsítése, másrészt nem tanórai keret-
ben tapasztalatok szerzése, érdekes témák 
megismertetése volt. 

Az idei DÖK napon, június 14-én a felsô 

tagozat osztályai focimeccseken küzdhet-
tek meg a DÖK kupáért. Az ötödik és hato-
dik évfolyamosok csatájából a hatodikosok 
kerültek ki gyôztesen, míg a két felsôbb 
évfolyam négy osztályának körmérkôzéseit 
a 7.a osztály nyerte meg. A nap gólkirálya 
Lebek Bálint volt.

A délelôttöt három remek elôadás is szí-
nesítette. A nagyiskola épületében Bartis 

Helga, iskolánk pszichológusa önismere-
ti, személyiségfejlesztô játékok segítségé-
vel gondolkodtatott el mindenkit, kik is 
vagyunk, hogyan vélekedünk magunkról, 
másokról. A helyi rendôrôrssel ápolt jó kap-
csolatnak köszönhetôen vendégelôadóként 
köszönthettük Kovácsné Németh Viktória 
rendôr fôtörzs zászlóst. Aktuális, minden-
kit érintô témáról, az internet veszélyeirôl, 
a közösségi oldalakon történô zaklatás-
ról beszélgetett a gyerekekkel. Köszönjük 
Hegedûs Gábor rendôr zászlós, körzeti meg-
bízott segítségét.

A Népházban Garami Gábor rádiós 
mûsorvezetô és barátai teremtettek remek 
hangulatot. A popzene népszerûsítésére 
vállalkoztak nagy sikerrel, volt hangszerbe-
mutató, dalfelismerés és zene minden meny-
nyiségben.

A programok végén ismét megállapíthat-
tuk, nagy szükség van ilyen napokra, mikor 
kötetlenül, szórakozva lehetünk együtt, 
játékosan, észrevétlenül szerezhetünk új 
ismereteket.

Vaczó Zoltán, szervezô

2017. június 2-án a helyi futballpályán 
rendeztük meg az alsó tagozatosok Bozsik-
programját, melyen 3.-4. osztályosaink II. 
helyezést, 1.-2. osztályosaink III. helyezést 
értek el.

(A programban nem hirdetünk szám-
szerû helyezéseket, de minden edzô és játé-
kos számon tartja azokat.)

Viszti Máté 4. osztályos tanulónk másod-
magával „A régió legjobb játékosa” külön-
díjat kapta!

Június 10-én szintén a helyi focipályán 
1.-2. osztályosaink a II. helyet szerezték 
meg. Áprilisban tornacsarnokunkban két-
szer is rendeztünk Bozsik-programot a felsô 
tagozatos lányok számára. Lányaink mind-

kétszer II. helyezettek lettek.
Ferencz Réka 7. osztályos tanulónk 

másodmagával „A régió „Legjobb játékosa” 
különdíjat kapta!

Iskolánk a Bozsik-programban való sze-
replésért nagykereskedelmi áron 100 ezer 
forintnyi sportfelszerelésben részesült.

A nagyszerû eredményekhez szívbôl gra-
tulálunk!

Ezúton is köszönetet mondok mind a het-
ven fiatal labdarúgónknak a rendszeres 
edzésmunkáért, a mérkôzéseken tanúsított 
sportszerû és eredményes játékért!

Turóczi Csaba
testnevelô, I.S.K. vezetô

Köszönjük Masszi Gyula és Loksa Mária 
házaspárnak a felajánlást!

Köszönet Rostetter Szilveszternek a zon-
gora közvetítéséért, a VOX INSULAE Sziget 
Hangja Egyesület elnökének, Horváthné 
Csörgô Andreának a seg ítségéér t,  a 
Károlyi Zongoraszalonnak a szállításért és 
Tahitótfalu Önkormányzatának a zongora-
szállítás bonyolításért. 

Iskolavezetés

Kedves Szülôk! 
Ritmikus gimnasztika tanfolyam indul 

szeptembertôl a népházban!
Idôpont: hétfôn, szerdán 15:30-16:30 (lét-

számtól függôen plusz idôpontok)
Elérhetôség: Szathmári Loretta +36/70-

429-49-94

DÖK nap – Rendhagyó énekóra

ISKOLAI SPORT – Szép foci sikerek

Egy új zongorával 
lett gazdagabb az 

iskola!

Ritmikus gimnasztika 
tanfolyam
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Az idei tanévben elôször került sor a közsé-
gi Pedagógusnap megszervezésére, ahol száz 
körüli óvoda-, iskola pedagógust látott vendé-
gül Tahitótfalu Önkormányzata, és szintén az 
önkormányzatnak köszönhetôen osztották ki 
az idén alapított Tahitótfalu Pedagógusa díja-

kat. Elsôként Kôvári Endréné tahitótfalui óvo-
dapedagógus és Matus Klára pedagógus vehet-
te át a rangos díjat. Szívbôl gratulálunk a két 
kitüntetett pedagógusnak.

Kôvári Endréné, Erzsi óvó néni 1979 augusz-
tusában kezdte munkáját a Tahi óvodában, 
1983 óta pedig a tótfalui óvodában dolgozik. 
A környezet megismerésére való nevelést és a 
környezetvédelmet mindig szívén viseli, ami az 

óvodai program kiemelt feladata is. Munkáját a 
mai napig a gyermek központúság és a határta-
lan türelem jellemzi. Csoportjában mindig csa-
ládias légkör fogadja a gyerekeket, a szülôkkel 

jó kapcsolatot ápol. A fiatal kollégák mindig 
kérhetnek tôle tanácsot, szívesen segít nekik. A 
falu rendezvényeit rendszeresen színesíti óvo-
dásai fellépésével.

Matus Klára, a Pollack Mihály Általá nos 
Iskola és Alapfokú  Mûvészeti Iskola igaz gató-
helyettese 1990-ben diplomá zott magyar-orosz 
középiskolai tanárként a pécsi Janus Pannonius 
Tudomány egyetemen. 1992 augusztusától, azaz 
éppen 25 éve dolgozik településünk általános 

iskolájában. 2008-ban angol nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 
2013 óta igazgatóhelyettesként segíti az iskola 
mûködését magas színvonalú munkájával. Az 
idei tanévben 100 %-os eredménnyel zárta a 
minôsítô eljárást, így Pedagógus II. kategóriába 
lépett. Vallja, hogy a sikeres pedagógiai munká-
hoz a szülôk támogató segítsége elengedhetet-
len, ezért különös hangsúlyt fektet a szülôkkel 
való korrekt, jó kapcsolat kialakítására.

Részletek Zakar Ágnes iskolaigazgató 
asszony beszédébôl:

„A mai nap a PEDAGÓGUSOK ünnep lésérôl 
szól, vagyis mindazokról, akik nap, mint nap 
a gyerekekkel foglalkoznak, tanítják, neve-
lik, segítik ôket, terelgetik, szép környezetet 
biztosítanak nekik. Ezt a munkát csak úgy 
lehet végezni, ha örömünket leljük benne. 
A jó oktatási intézmény kulcsa a BOLDOG 

PEDAGÓGUS, az ô segítségével érjük el a 
BOLDOG tanulásra motivált TANULÓ-t!

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szere-
tet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet 
nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!” Lev 
Tolsztoj, Böjte Csaba is hasonló gondolatokat 
fogalmazott meg Pünkösdi üzenetében.

 Ahhoz, hogy a pedagógus munkát jól végez-
zük, napi megújulásra van szükségünk, ami, 
valljuk be, nem mindig könnyû! Ezen szeretne 
ez a mai ünnep a maga szerény módján segí-
teni. A kiegyensúlyozott pedagógus munkát, a 
napi megújulást szeretnénk azzal elôsegíteni, 
hogy megköszönjük a község vezetôivel az 
egész tanévben nyújtott fáradozást, kitartó 
munkát, amit végeztetek, kedves pedagógu-
sok.”

„Hálás vagyok, hogy egy ilyen iskolát, ilyen 
magas színvonalon dolgozó nevelô-testületet 
vezethetek. Az áldozatos munkának van ered-
ménye, napról napra szembesülhetünk azzal, 
hogy elôrébb lépünk, hol egy gyermek mélypon-
ton átsegítésével, hol egy szülô meggyôzésével, 
hol eszközállományunk fejlesztésével, isko-
lánk szépítésével, hol egy sikeres mûsorral, 
programmal, szereplésekkel, koncertekkel, hol 
tanítványaink csodálatos versenyeredménye-
ivel, minden egyes eredmény mögött lelkes, 
kitartó pedagógus munka áll.

Köszönöm Tahitótfalu Önkormány zatá-
nak a Pedagógusnap megrendezését, azt, 
hogy a szívükön viselik a községi gyere-
kek és nevelôik sorsát, elômenetelét! Jó hír, 
hogy az Önkormányzatnak köszönhetôen a 
mai napon két kiváló pedagógus átveheti a 
Tahitótfalu Pedagógusa díját, ami hatalmas 
elismerést jelent egy pedagógus pályán!”

Pedagógusnap

Nagysikerû kiállítás az Eperfesztiválon
Mindig nagy érdeklôdés k ísér i a két-

évente megrendezett tûzzománc bienná-
lét, mely a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány és az önkormányzat közös szer-
vezésében valósul meg. A pályázat idei témá-
ja Áprily Lajos költészete volt, mely az alko-
tásokból is érzékelhetôen közel áll a gyer-
mekek lelkéhez. Áprily Lajosnak a mellett, 
hogy ez évben ünnepeljük születésének 130. 
évfordulóját, és emlékezünk meg halálának 
50. évfordulójáról, dunakanyari kötôdése 
is fontos számunkra. A költô nyugdíjas éveit 
Visegrád-Szentgyörgypusztán töltötte. Az idei 

biennáléra 16 alkotómûhely küldte be 215 
pályamûvét. A szakmai 
zsûri Piszkátor Ildikó 
üvegmûvész vezetésé-
vel 33 alkotást díjazás-
ra érdemesnek talált, 
melyek közül egy alko-
tás fôdíjat kapott. A 
felkészítô tanárok közt a 
zsûri 3 oktatói díjat osz-
tott ki. Ezúton is gratu-
lálunk, nem csak a díja-
zottaknak, de minden 
résztvevônek. A díja-

zottak listája a www.tahitotfalu.hu honlapon 
megtekinthetô.

Béres Gabriella 

Diákalkotók VII. Országos Tûzzománc Pályázata

Képek: Kollok Alajos
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Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézműves 
oktató vezetésével

Várjuk azoknak az általános iskolás lányoknak és �úknak a jelentkezését, akik 
szívesen eltöltenének egy hangulatos hetet a Faluházban, miközben bele-

kóstolnak a magyar néptánc és népdalkincsbe valamint a közösen elkészített 
magyar ételekbe.

Foglalkozások ideje: 2017. július 31-augusztus 4. hétfő-péntek 8:30-16:00
A hét önköltsége: 10 000 Ft/ő, mely tartalmazza a közösen elkészített tízórait, 

ebédet és uzsonnát.
Jelentkezés: Béres Gabriella, faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.

Jelentkezési határidő: 2017. július 20.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.

Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata
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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. Júniusi számunk-
ban a Trianon emlékmûnél idén elhelye-
zett, a drávaszögi Szentlászló településrôl 
származó kô feliratának részletét ábrázol-
ja. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 
Kövesdi Oszkárnénak.

Vedd észre!

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

Tahitótfalu Önkormányzata megvételre ajánlja feles-
legessé vált, használt, 1100 literes hulladékgyûjtô tartá-
lyait.

A tartály ára állapottól függôen 3.000,- – 6.000,- Ft. 
Megtekinthetô és megvásárolható ügyfélfogadási idôben 
a Községházán.

Polgármesteri Hivatal
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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, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-
ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. 
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, 
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 
8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 
26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477-
333 • 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 – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, 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; admin-
isztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • 
KÉMÉNY SEPRÔ – 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-
kor zó 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 • MUNKA ÜGYI 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 folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, 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 – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – 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-
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
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 hibabejelen-
tés 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 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Segítőink: Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és sok lelkes fiatal
Helyszín: Szabadidőpark, a focipálya mögött Tótfalun, Bajcsy Zs. u.

A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelősségére 
tartózkodik ott és vesz részt a programokon.

Szervező: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Részletekről érdeklődni lehet Béres Gabriella művelődésszervezőnél: 0630/337 5527.

Tahitótfalu
2017. július 17.-július 28. hétfőtől péntekig 9:00-13:00

korongozás, agyagozás, batikolás Princzné Bérczi Krisztinával
tűzzománc ékszer- és képkészítés Szántó Tündével
nemezelés, simi labda készítés Kerekes Pálmával

mécsestartó készítés, gyertyamártás, gyertyaöntés Sasvári Veronikával
textil mütyürök és ékszerek varrása Kelemen Emmával

állatfigurák, textilkép készítés Szabó Zsókával
ékszer, játék készítés Telkes Henivel

ugrókötelezés, ügyességi versenyek Vaczó Melindával
zumba Pataki Judittal

lovaskocsizás Fábián Csabával
Játék a Családsegítő Szolgálattal

bogrács étel készítés, kenyérlángos sütés, vetélkedők, labdajátékok

Sok-sok változatos és izgalmas foglalatosság vár rátok:


