
Polgármesteri beszámoló
az idôszak fontos eseményeirôl

Új alapokra helyeztük a hóeltakarítást és a 
síkosságmentesítést

A megnövekedett lakossági igények és a tele-
pülés szerkezete megkövetelte a hóeltakarítás 
és síkosságmentesítés új alapokra helyezését 
Tahitótfaluban. Ehhez hozzájárult az is, hogy a 
korábbi vállalkozó kapacitása és rögzített árai 
nem tették lehetôvé a megnövekedett követel-
mények kiszolgálását. Az elmúlt évben Csörgô 
Mihály alpolgármester úrral Keszthelyen, a 
Városgazdálkodási Vállalatnál megtekintettük a 
kalcium-klorid folyékony jégoldószer alkalmazá-

sát, valamint a hozzá rendszeresített jármûveket, 
berendezéseket. Az ott látottak alapján úgy dön-
töttünk, hogy településünkön is alkalmazzuk 
ezt a módszert, amely kevésbé káros a környe-
zetre, növényzetre. 2018-ban vásároltunk egy 
keverôtartályt és keringetô szivattyút, ame-
lyet az ugyanebben az évben vásárolt fedett 
színbe telepítettünk. A terepjáró gépkocsink-
ra vásároltunk egy 1000 literes tartályt, amely-
re szóró rendszert építettünk ki. Ugyanebbe 
a fedett színbe került elhelyezésre 100 tonna 
2-5 osztályú bogdányi kô, amely száraz helyen

Folytatás a 2. oldalon

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Február 9. szombat 8:00-14:00 Puzder János Emléktorna a Sportcsarnokban
Február 14. csütörtök 18:00 „Új Brüsszel, új Európa? Mit várhatunk a 
májusi választásoktól?” Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértô elôadása a 
Sportcsarnokban. Belépés ingyenes.
Február 16. szombat 10:00 Habakuk Bábszínház: A kecskegidák meg a 
farkas. Szervezô: TETA. Helyszín: Népház. Részletek a plakátokon.
Február 16. szombat 19:00 Farsangi Batyusbál a Népházban.
Február 23. szombat10:00 A Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XIII. 

Kamarazenei Találkozója. Szervezô: Pollack Mihály Általános Iskola és AMI. 
Helyszín: Népház.
Február 23. szombat 11:15 Farsangi felvonulás. Indulás a Tahi parkoló-
ból. Részletek a plakátokon.
Március 2. szombat 15:00 Új utak az egészségmegôrzésben: Esszenciális 
olajok. Havasi Patrícia aroma tanácsadó és Mezriczky Eszter terapeu-
ta elôadása a Népházban. Részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött: 
30/3375527.

Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Folytatás az 1. oldalról
tárol va alkalmas útjaink síkos ságmen-
te sítésére. Új vállalkozóval kötöttünk 
szerzôdést a hóeltakarítás és síkosság-
mentesítés elvégzésére. A vállalkozó 1 db 
Bobcat homlokrakodót az önkormány-
zat tulajdonában lévô színbe tárol, amely-
lyel szükség esetén a 2 db kisteherautóját 
tudja kôvel megrakni és a szórópontokra 
kijuttatni az anyagot. A munkát 1 db 
Goldoni Ronin-50 traktorral, 1 db Bobcat-
tel, hajtja végre, amely egy idôben tolja a 
havat és szóróberendezéssel juttatja ki a 
bogdányi követ. A vállalkozó tevékenysé-

gét az önkormányzat tulajdonában lévô 1 
db Unimog, és 1 db MTZ -320.4 traktor is 
segíti, továbbá a kalcium-klorid tartállyal 
és szóróval rendelkezô Mitsubishi terepjá-
ró is részt vesz a síkosságmentesítésben. 
Önkormányzatunk rendelkezik 1 db jár-
datisztító géppel is, amelyet két éve vásá-
roltunk. Településünkön több mint 60 
km út tisztítására került sor. December, 
január hónapban 80 tonna bogdányi 
követ (436.800 Ft), 6 tonna útszóró sót 
(289.560 Ft), 2 tonna kalcium-kloridot 
(495.000 Ft) használtunk fel. A bogdányi 
kô szállítási költsége a bányából 144.000 

Ft-ba került. Decemberben a vállalko-
zó számára 1.327.150 Ft került kifize-
tésre, amely tartalmazza a készenlé-
ti díjat és a konkrét munkadíjat. Január 
hónapban ez a díj 2.109.460 Ft volt. Az 
önkormányzat dolgozói munkaidôn 
felül 132 túlórát (162.000 Ft) teljesítet-
tek. A vállalkozó és az önkormányzat jó 
együttmûködésének köszönhetô, hogy 
i lyen magas színvonalú és minôségû 
síkosságmentesítést és hótolást tudtunk 
végrehajtani lényegesebb hosszabb útsza-
kaszokon, mint azt a korábbi években tet-
tük. Ismereteim és tapasztalataim alapján 
kijelenthetem, hogy ilyen magas színvo-
nalú hóeltakarítást és síkosságmentesítést 
kevés település tud felmutatni. Tahitótfalu 
Önkormányzata a fent említett úthálózatra 
az elvárt igényeknek megfelelôen december, 
január hónapban 5.330.970 Ft-ot költött. 
Köszönetemet fejezem ki Csörgô Mihály 
alpolgármester úrnak, aki a szükséges 
berendezések átalakítását irányította, és 
maga is részt vett a hóeltakarításban és a 
síkosságmentesítésben. Hasonló módon 
köszönetet mondok a Falugondnokság 
munkatársainak és a fizikai állomány-
nak áldozatos munkájukért. Azt kérem 
Tahitótfalu polgáraitól, hogy lehetô-
ségeik szerint vegyenek részt az ingatla-
nok elôtti közterületek hó- és síkosság-
mentesítésében, ezzel is megkönnyít-
ve a vállalkozó és a fizikai állományunk 
munkáját. Itt jegyzem meg, hogy mindez 

Polgármesteri beszámoló 
az idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 
Niesz Noémi 2018.12.18
Hadas Csenge 2018.12.20
Barabás Teodóra 2019.01.05
Wetzl Donát 2019.01.06
Szabados Molnár Zente 2019.01.09
Szegedi Szonja 2019.01.07
Száki Hunor 2019.01.14
Zámbor-Zongor Zoárd 2019.01.20
Spanics Natasa    2019.01.19
Szabó Olivér 2019.01.20.

Helyesbítés
A januári számban tévesen jelent meg egy újszü-
lött neve. A kisgyermek neve helyesen: Rácz 
Gergô István, született 2018. december 3-án.

Elhunytak: 
Csörgô András, Kisoroszi élt 48. évet
Fanczal Sándor Toldi M. u., élt 78 évet
Vaczó Sándorné Petôfi u. 11., élt 87 évet
Fábián István, Kossuth Lajos u., élt 78 évet.

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 

a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô zárva
Kedd:  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 ked-
ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Folytatás az 1. oldalról
Március 9. IX. Dunakanyar Kézmûves 
Kiállítás és Vásár. Szervezôk: Tahitótfalu 
Faluház és Szigetmonostor Faluház. Helyszín: 
Szigetmonostor Faluház.

Rendszeres programok:

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak, 
17:00-17:45: RG az óvodásoknak. Érd.: 
Szatmári Loretta 70/429 4994
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 
30/871 5713                                                    
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 
20/258 1760

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

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
Jóga: hétfô   17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30      
szerda 08:15 – 09:15, 18:00 – 19:30 (Kivéve 

feb.20., márc. 27., ápr.03.,)
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:30-19:00: Judo-kung-
fu edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés. 
Péntek 14:00-14:45: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni 
az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, 
Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, 
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sport-
szár: Szabó Mónika 70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.

Tahitótfalu februári, március eleji 
programjai

jelentôs mértékben hozzájárulna ahhoz, 
hogy csökkenjen a település költségvetés-

ben erre a tevékenységre fordított kiadása.
Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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Mózes ötödik könyvébôl való a cím-
ben szereplô idézet. A 2019-es ökumeni-
kus imahét bibliai alapvetéseként jelöl-
ték meg ezt a gondolatot a hét programját 
kidolgozó indonéziai testvéreink. 

Mint minden évben, idén is egy ország 
különbözô felekezeteibe tartozó lelké-
szei dolgozták ki a programot, hogy azt 
használjuk szerte a világon. Az indonéz 
keresztények értik annak szükségét, hogy 
megtalálják az egységet a szétszakított-
ságban: az ország 265 millió fônyi lakos-
sága 17.000 szigeten él, és 740 nyelvet 
beszél a közös nyelv (Bahasa Indonesia) 
mellett. Ugyanakkor ez az ország a világ 
legnagyobb muszlim lélekszámú hazá-
ja, ahol a névleges kereszténység is csak 
9%-ot tesz ki. Az itt élô Krisztus-hívôknek 
tehát nagyon nagy szükségük van az egy-
ségre.

Tahitótfalu egyházaiként, gyüleke-

zeteiként a római katolikus, a reformá-
tus és a baptista templomokban, ima-
házban gyûltünk össze nyolc estén 
keresztül, hogy keressük és gyakoroljuk 
Krisztusban való egységünket. Ilyenkor 
átengedjük egymás számára a szószé-
künket, hogy egymás templomaiban hir-
dessük az Evangéliumot. A hét során 
így Erdôs Attila plébániai kormányzó, 
Árvavölgyi Béla református lelkipásztor, 
Váradi Antal baptista lelkipásztor, Sági 
István református lelkipásztor, és e sorok 
írója prédikált. A hét témái tömörítve: 
“áradjon a törvény” (az igazság megélé-
se a mindennapokban), “igenetek legyen 
igen, nemetek pedig nem” (a pletyka 
legyôzése), “a kegyelem megnyilvánulá-
sa” (Krisztus nemzetségtáblázata alap-
ján), “megelégedés anyagi javainkkal”, 
“evangéliumhirdetés a rászorulóknak”, 
“Isten a bálványok felett”, “a nôk elleni 

fizikai és társadalmi erôszak”. Öröm volt 
számomra a hét záróalkalmán a gyönyörû 
református templom szószékérôl hirdetni 
a záró üzenetet, aminek témája megkoro-
názta hetünket: “világosságom és üdvös-
ségem az Úr”.

Idén mi, bapt isták vendégelhet-
tük meg a sokadalmat. A Sportcsarnok 
elôkészítésében a Polgármesteri Hivatal 
és dolgozói voltak seg ítségünkre. 
Köszönjük ezt Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester úrnak és a dolgozóknak. 

Jó volt látni és eszközként szolgál-
ni abban, hogy a felekezeti különbségek 
elválasztó hatása nem volt erôsebb, mint 
az egységre való vágyunk. Ez is szükséges 
ahhoz, hogy településünkön betölthes-
sük Isten parancsát: “az igazságra, csakis 
az igazságra törekedj…”.

 Dr. Steiner József
vezetô lelkipásztor, Baptista Gyülekezet

“Az igazságra, csakis az igazságra törekedj…” 
A 2019. esztendô Ökumenikus Imahete Tahitótfaluban

Kellemes és megtisztelô kötelessé-
günknek tehettünk eleget községünk-
ben, amikor Bernáth Jánosné Julika nénit 
köszönthettük,  aki  2019. január 
20-án ünnepelte 100. születésnap-
ját. Tartalmas és kalandos életérôl 
mesélt látogatásunkkor. 

Julika néni a Szabolcs megyei 
Mérken született. Fiatalon felkerült 
a fôvárosba, ahol elôször cselédként 
állt munkába. Késôbb újságkihor-
dásból élt, majd szobaasszonyként 
dolgozott nyugdíjas koráig.

Fér jével 1941-ben esküdtek, 
há zas ságukból egy f iuk és egy 
lányuk született. 57 év házasság 
után özvegyült meg.  Testvére, aki 

Julika néninél 11 évvel volt idôsebb, szin-
tén szép kort, 90 évet élt. 

Julika néni 3 éve költözött községünk-

be, ahol lánya, Bán Lajosné, Évike és csa-
ládja gondoskodik róla. 

A népes család, 2 gyermek, 4 unoka, 
6 dédunoka és a 3 éves ükunoka 
köszöntötte Ôt a jeles napon.

Községünk nevében Dr. Sajtos 
Sándor polgármester, Schottner 
Jánosné a Szociális Bizottság elnöke 
virággal, tortával köszöntötte Julika 
nénit és átadta a Miniszterelnök Úr 
által aláírt emléklapot.   

Drága Julika néni! Nagyon jó 
egészséget és boldog éveket kívá-
nunk szeretettel!

Bor Ildikó

Tahitótfalu legidôsebb polgárát, a 100 éves 
Bernáth Jánosnét köszöntjük 
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Dátum Program Szervezô , helyszín

január 11. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Emléktûz gyújtás a 
református temetôben, elôadás a Faluházban Önkormányzat - református temetô, Faluház

január 20-27. Ökumenikus Imahét
Református, Katolikus, Baptista Egyház, 
Önkormányzat

február 9. Puzder János Emléktorna Turóczi Csaba, Tahitótfalu SE, Önkormányzat

február 16. Farsangi Batyusbál Önkormányzat

február 23. Farsangi felvonulás
Önkormányzat, TETA, Óvoda - Tahi parkoló - 
Tótfalu Hôsök tere

február 23.
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XIII. Kamarazenei 
Találkozója

Iskola, Önkormányzat-
Népház, Váci Tankerületi Központ

március 8. Zeneiskolai hangverseny Pollack M. Ált. Isk. – baptista imaház

március 9. IX. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor 
Faluház-Tahitótfalu Faluház. Helyszín: 
Szigetmonostor Faluház

március 15.
Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emlékére 

Iskola, Önkormányzat, TETA - Sportcsarnok

április 12. Pollack Gála
Pollack M. Ált. Isk. , Önkormányzat- 
Sportcsarnok

április 13. Mustang Találkozó  Ôrház Kft.

április 14. Virágvasárnapi zeneiskolai koncert Pollack M. Ált. Isk. – református templom

április 17. Pollack Nap
Pollack M. Ált. Isk., Önkorm. – iskola, könyvtár, 
Pollack emlékszoba átadása

április 25. A Föld Napja szemétszedés Önkormányzat, Pollack M. Ált. Isk.

április 27. Családi Nap
Tahitótfalui Ált. Isk. Gyermekeiért Alapítvány – 
iskola

április 28. Vasárnapi Vásárnap 
Béres Gabriella, Magyar Orsolya, TETA, TAHI - 
Fesztiválpark

május 1. Szigeti Majális

május 24. Községi Pedagógusnap Pollack M. Ált. Iskola, Önkormányzat - Iskola

május 25. Gyereknap Óvoda, Iskola – óvoda, iskola

május 26. Zeneiskolai fellépés Zeneiskola, Szív Lelkiségi Központ

május 31-június 2. EPERFESZTIVÁL Önkormányzat - Fesztiválpark

május 31-június 2.
Diákalkotók VIII.Tûzzománc Pályázata az 
Eperfesztivál keretében

TETA, Önkormányzat – Eperfesztivál területe

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
Önkormányzat, egyházak, Iskola-Trianon 
emlékmû, Faluház

június 15. Ballagás Iskola – központi épület

június 17. Tanévzáró Iskola – központi épület

június 18.-22. Református gyerekhét
Református Egyház, Önkormányzat – ifjúsági 
tábor

június 23. Szigeti Lovasnap Zablakert, Önkormányzat - Zablakert

június 24. Rostetter Szilveszter orgonakoncertje
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – reformá-
tus templom

június 24-28. Angol bibliai ifjúsági tábor
Baptista Gyülekezet – Népház, Faluház, 
Sportcsarnok

július 1-5. Angol bibliai gyermektábor
Baptista Gyülekezet – Népház, Faluház, 
Sportcsarnok

július 6. Halászléfôzô verseny
Tömegsport és Szabadidô Egyesület, 
Önkormányzat – Dunapart

július Katolikus gyermekhét Katolikus Egyház - Surány

július 15-26. Nyári gyermekhetek
Önkormányzat, TETA, Iskola – Szabadidôpark, 
Faluház

július 20. Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat 
BVSC Wellness szakosztály, Önkormányzat – 
Budapest, Hôsök tere, Tahi parkoló

augusztus 5-9. „Sirítsd meg, fordítsd meg!” Gyermekhét Önkormányzat - Faluház

augusztus 5-9. Gyermektábor EEDE- ifjúsági tábor

2019. évi eseménynaptár - tervezet  
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Dátum Program Szervezô , helyszín
augusztus III. Szigeti Szántóverseny Magyar Koppány, Molnár Bence
augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház
augusztus 30. Tanévnyitó ünnepély Iskola – központi épület

szeptember 
XIII. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra 
Verseny

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros 
Egyesület – Szentendrei-sziget, pilisi települések

szeptember 14-21. Egészséghét, kiállítás
Önkormányzat, Egészségfejlesztési Iroda - 
Népház

szeptember 29.
Vasárnapi Vásárnap 
Szüreti felvonulás, Népmese Napja

Béres Gabriella, Magyar Orsolya, TETA, 
Tahitótfalui Lovas Egylet, Óvoda - Fesztiválpark

október 6. Nemzeti gyásznap Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere
október 23. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok

november Alapítványi Szülôi Bál
Tegyünk Együtt Gyermekeinkért Alapítvány – 
Népház, Pollack M. Ált.Iskola

november 23. Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat-Népház
november 22-23-24. Karácsonyi élelmiszergyûjtés Magyar Élelmiszerbank, Önkormányzat
november vége Adománygyûjtés a moldvai csángóknak Pollack M. Ált. Iskola, Önkormányzat
december 5. Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok
december 6. EEDE Mikulás EEDE, Önkormányzat – Tahi parkoló, Népház

december 7-15. Adventi hét
TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil 
szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi 
helyszínek, piac területe

december 13. Adventi hangverseny és karácsonyi vásár Pollack M. Ált. Iskola - Sportcsarnok
december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház

Iskolánkban nagy erôfeszítéseket teszünk 
a tárgyi feltételek javításáért, de ugyanennyi-
re fontos a pedagógiai, a  szellemi feltételek 
megléte is.

Idei célkitûzésünk a „Tanulás-tanítás 
fejlôdése” a korábbi „megerôsödés” és 
„fejlôdés” évek után, melyek eredményessé-
gének is köszönhetôen, a személyi feltételek 
optimálisak iskolánkban. 

Az elmúlt évtôl, idei tanévtôl a fejlesztô 
órák számát tudtuk növelni státuszbôvítésnek 
köszönhetôen, valamint a tehetséggondozó, 
korrepetáló órák száma is nôtt, nem melles-
leg teljes szakos ellátottsággal mûködtünk-
mûködünk. Mindezen változásoktól a sze-
mélyre szabott oktatás, egyéni fejlesztés 
hatékonyabb megvalósulását reméljük isko-
lánkban. Pozitív, iskolánk mûködését segítô 
változás volt még, hogy  Gaál Sándor sze-
mélyében lett egy karbantartónk, portá-
sunk, aki az iskolai javító munkákban hozott 
jelentôs elôrelépést, és egy informatikai-iro-
dai segítônk, Éliás-Szalay István személyében. 
Nagy részben köszönhetô az ô segítô mun-
kájának az, hogy zökkenômentesen történt 
meg az e-naplóra átállás a korábbi hagyomá-
nyos papíralapúról. 

Tárgyi feltételeink javultak idén is. Több 
osztályterembe érkeztek  új tanulói padok és 
székek (az elmúlt 2 évvel így már 100 felet-
ti új iskolapad és 200 új tanulói szék érke-
zett). Fenntartónknak, a Váci Tankerületi 

Központnak köszönhetôen új tanári szé-
kek, vetítôvásznak is érkeztek. Polgármester 
úrnak és a Tankerületnek köszönhetôen szá-
mos tanteremben történt már korábban táb-
lacsere, a projektorhoz vetítôvászon felsze-
relése. A nagy épületben már csak kettô tan-
teremben nincs projektor a 12 tanterembôl, 
vagyis 10-ben van (1 teremben okos tábla)! 
Célunk a nagy iskola után a Népházban is 
javítani az informatikai felszereltségen. A 
Váci Tankerületi Központnak köszönhetôen 
az idei évben központi vezérlésû lett az 
iskolacsengônk, teljes lett a wifi ellátottsá-
gunk (még a munka lezárására várunk), meg-
történt a kazáncsere is, mely régi célunk volt, 
hiszen az egyik k        azán régóta cserére várt. 
A napokban történt meg a Váci Tankerület 
finanszírozásában a tûzivíz vezeték szigetelé-
se, biztosítása. Több milliós fejlesztések ezek, 
nem beszélve a nyári karbantartási munkák-
ról, melyeket a Népházban az Önkormányzat, 
a fô épületben a Váci Tankerület fedezett és 
bonyolított le 2018-ban is.

Zeneiskolánk a Kodály- programnak 
köszönhetôen 4 millió Ft értékben kapott 
hangszereket - pianinót, elektromos zongo-
rát, hangversenyzongorát, fúvós hangszere-
ket, hegedûket, gitárokat, ritmus hangsze-
reket, valamint hangszerjavítás is történt. 
Tudtunk vásárolni kisebb ünnepélyeinkhez 
egy erôsítô berendezést. Az új hangszereket 
adventi koncertünkön avattuk fel, mely ünne-

pélyen illusztris vendégek ünnepeltek velünk 
(országgyûlési képviselô, helyettes államtit-
kár, polgármester úr), akiknek jelentôs szere-
pük volt az elért fejlôdésben.

A szülôk, szülôi alapítvány segítségével 
idén is történtek elôrelépések. Közös álmunk 
(szülôk-gyerekek-iskola-.Önkormányzat), a 
Népház udvarán felállítandó nagyszabású ját-
szóeszköz tavaszra válhat valósággá. Az isko-
lai rendezvények bevételeibôl sporteszközö-
ket, udvari játékokat vásároltunk: pingpong-
asztal, kosárpalánkok, labdák, ütôk. Több 
szülôi felajánlás érkezett: bútor, labdák, köny-
vek, pénzügyi támogatás stb. A szülôk szerve-
zésében lezajlott nagy sikerû adventi vásáron 
nem csak gyönyörû kézmûves ajándékokhoz 
juthattunk, de az osztálypénzeket is sikerült 
jelentôs mértékben növelni.

2018-ban az intézményvezetôi és intéz-
ményi tanfelügyeleti ellenôrzés is lezajlott 
iskolánkban. Elsôsorban az iskolában utób-
bi idôben elért fejlôdést, és a magas színvo-
nalú, gyermekközpontú nevelô munkát emel-
ték ki. 

Errôl és az iskolában zajló életrôl olvashat-
nak bôvebben az iskola honlapján a www.
pollackmihalyiskola.hu

A 2019. évre nem kívánhatunk mást a 
tahitótfalui iskolának, mint az elmúlt évihez 
hasonló sikeres fejlôdést, segítô partnereket. 
Köszönjük!

Az iskola vezetôsége

A tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola 2018. évi fejlôdése
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Fûben-fában orvosság van, éljünk 
minél többen vele és illatozzunk együtt!

Szeretettel meghívunk az aromaterá-
pia alapjait bemutató és a tiszta, terápi-
ás minôségû, gyógynövényekbôl készült 
esszenciális olajokról szóló rendezvény-
re a tahitótfalui Népházba március 2-án 
szombaton 15 órára.

Érdemes megismerni minél több min-
denkinek az aromaterápia mûködési 
mechanizmusát, mert az esszenciális ola-
jok napi használata bizony jótékonyan 
hathat immunrendszerünkre, stabilizál-
hatja idegrendszerünket és megnyugtat-
hatja lelkünket is. Választ kapsz többek 
között olyan kérdésekre is, hogy mik is 
azok az esszenciális olajak és milyen ter-
mészetes hatóanyagokat tartalmaznak. 
Aromaterápia alapjaival, egy kis történeti 
háttérrel kezdjük a délutáni programun-
kat, majd Mezriczky Eszter gyógypedagó-
gus és terapeuta, valamint Havasi Patrícia 
környezetmérnök és aroma tanácsadó 
bemutatják eredményeiket és azon recep-
teket is, melyeket mindannyian könnyen 
elsajátíthatunk és használhatunk ottho-
nunkban.

Az aromaterápiás rendezvény fô célja, 
hogy megismertesse az érdeklôdôkkel a 
tiszta, terápiás minôségû esszenciális ola-
jakat testközelbôl.

A délután folyamán tombola is lesz, 
értékes nyereményekkel, valamint játsza-
ni is fogunk: illatos kvízjáték és esszenciá-
lis olajfelismerés is lesz. Az illatos elôadás 
után lehetôség lesz személyes aroma 
tanácsadásban is részesülni.

Az esszenciális olajoknak rengeteg 
változatuk ismert. Olyan természetes 
vegyületekbôl állnak, amelyek a növé-
nyek különbözô részeiben fordulnak elô 
és vízben rosszul keverednek, zsírban 
jól oldódnak. Maguk a növények terme-
lik ezeket az értékes cseppeket, mivel 
maguk is áldozatul esnek a különbözô 
kórokozóknak, így a fertôzések ellen ter-
mészetes módon, esszenciális olajokkal 
védekeznek.  

Minden éghajlatnak és egyben az évsza-
koknak is megvannak a jellemzô, saját 
betegedései. A leggyakoribb betegségek, 
tünetek, melyek kiegészítô kezelésére a 
tiszta, terápiás minôségû esszenciális ola-
jok jó hatásfokkal alkalmazhatóak: lég-
úti fertôzések, ízületi problémák, depresz-
szió, álmatlanság, stressz, fejfájás, fogfá-
jás, bôrbetegségek, menstruációs fájdal-
mak, klimaxos tünetek, emésztési problé-
mák, baktérium okozta fertôzések.

Mely esszenciális olajak a népszerûbbek 

napjainkban?
A Copaiba olajat széles körben használ-

ják mind a kozmetikai termékekben, par-
fümökben, mind a gyógyításban, a pre-
vencióban az egészségmegôrzés céljá-
ból. A feketebors esszenciális olaj segít-
het megnyugtatni az ideges érzéseket 
és jó hatással lehet immun és igerend-
szerünkre és még sok más mindenre. A 
citrom olaja és a mirha lassíthatja a bôr 
öregedésének folyamatát. Bôrünk leg-
jobb barátja a teafa és a mirha olaja. A 
citrusokat, így a narancsot, citromot, 
bergamottot, limeot a levegô frissítésé-
re és hangulatjavításra is használhatjuk. 
A rózsának nemcsak szépsége vitathatat-
lan, hanem jótékony hatásai is ismerete-
sek.   A rózsaszirmokból készült tiszta olaj 
jó hatásfokkal csökkentheti a gyulladáso-
kat, nyugtatja az idegrendszert, csillapít-
hatja a köhögést, és csökkentheti a fejfá-
jást is. Hatékony lehet a rosszkedv és a 
szorongás elûzésében is, antidepresszáns-
ként is megállja helyét, afrodiziákum-
ként egyenesen kiváló! A levendulát a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
(MGYT) Gyógynövény Szakosztálya a 
2018-as Év Gyógynövényének választot-
ta, nem véletlen, hiszen a levendula az 
egyik legsokoldalúbban használt nagyon 
finom illatú gyógy-, fûszer- és dísznö-
vény napjainkban is. A VIII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben szerepel a levendu-

la szárított virága és a belôle nyert illó-
olaja is. A gyógyászatban a levendula lilás 
színû virágát és/vagy ennek sajtolásából 
készült olaját alkalmazzák nagyon sok 
mindenre, többek között alvásproblémá-
ra, bôrproblémára, nyugtatásra és hangu-
lat stabilizálására.

Óvatosan kell bánni az esszenciális ola-
jok adagolásával is és a szinergikus hatá-
suk miatt alapos körültekintést igényel-
nek. Az olajokat mindig tudatosan választ-
juk ki a maximális hatékonyságuk érde-
kében és ne bízzuk sose a véletlenre. Az 
esszenciális olajok ígéretesek és izgal-
masak is egyben, amikor a saját és csalá-
dunk egészségmegôrzésérôl beszélünk, 
de Paracelsus híres mondását azért ne 
feledjük sose: „A dózis különbözteti meg 
a mérget a gyógyszertôl”

Az il lóolajok olyan töménységûek, 
érdemes tehát aromaterapeutához vagy 
más szakemberhez fordulni minden eset-
ben, mielôtt használni szeretnénk az ola-
jakat! 

A rendezvény nyitott minden érdek-
lôdô számára és ingyenes, de a korláto-
zott létszámra való tekintettel a progra-
mon való részvételhez a 0630/337 5527-
es számon vagy a faluhaz@tahitotfalu.hu 
címen elôzetes regisztráció szükséges.

Béres Gabriella

Illatélmény Tahitótfaluban
Új utak az egészségmegôrzésben: Esszenciális olajok

	

	

Meghívó 
 

 

 

Kedves Szülők! 
2019. február 19-én kedden 17 órától a tótfalui óvodában 

(Petőfi Sándor út 12), 

2019. február 20-án szerdán 17 órától a tahisi óvodában 

(Almásy László utca 17.) 

szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályosok szüleinek. 

A szülői értekezleten rövid összefoglalót hallanak az iskoláról 

az igazgató asszonytól, és bemutatkoznak a leendő első osztályos tanítók. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
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Az iskola életében a legfontosabb esemény a 
8. osztályosok továbbtanulása.
A címben nem véletlenül szerepel a többes-
szám, mert minden szülô és tanár közös 
lendülettel kezd ennek a nehéz idôszaknak. 
A mi gyerekeink, a mi iskolánk tanulói a MI 
falunkból készülnek a középiskolákba.
Sok minden megváltozott az iskolák felvételi-
je, az egész felvételi eljárás körül. A szülôk is 
látják, akár az iskolák nevének megváltozása, 
telephelyek, tankerületek nevének olvasása-

kor, hogy segítséget kell kérni-kapni ezzel a 
fontos témával, gyermekük jövôjével kapcso-
latban.
Iskolánkban évek óta mûködik az osztályfônöki 
munkaközösség, melynek vezetôje: Vaczó 
Zoltán, Zoli bácsi. Elmélyülve e témában, 
mivel a tavalyi osztályt ô ballagtatta, beiskoláz-
ta, nagyon pontos képet kapott a középisko-
lák fajtáiról, a 4 vagy 5 év utáni kimenetelérôl. 
Ad-e érettségit, vagy csak szakmát ad, vagy 
mindkettôt megkapja a diák 18-19 évesen, 

tanulmányai befejezésekor.
A 8. osztályosoknak és szülôiknek tartott 
Vaczó Zoltán egy nagyon átfogó, részletes 
elôadást a továbbtanulással kapcsolatban. A 
különféle iskolatípusokat így sokkal jobban 
megismerték a szülôk is, a folyamatot is köny-
nyebben megértették. Az elôttünk-elôttük álló 
lépéseket dátumra lebontva megtudhatták a 
részt vevô szülôk és diákok.
Köszönjük Zoli bácsinak a nagy segítséget!

Gyarmathy Réka

Tanulunk, felvételizünk, továbbtanulunk!

2019. január 11. délutánján zeneis-
kolásaink múzeumlátogatáson vettek 
részt a budapesti Vörösmarty utcai Liszt 
Ferenc Múzeumban. A mai nevén Régi 
Zeneakadémia épületében jártunk, ami-
nek elsô emelete volt Liszt Ferenc utolsó 
pesti lakása. Ezt a lakást tekinthettük meg 
43 növendékünkkel, tahitótfalui és szent-
endrei gyermekekkel. A gyermekek nagy 
érdeklôdéssel nézték végig Liszt Ferenc 
lakását, különös figyelmet a hangszerek 
kaptak. Több zongora, harmónium, utazó-
zongora van kiállítva az épületben, egyet 
a gyermekek is kipróbálhattak. A szobá-
kat igyekeztek hasonlóan berendezni, 
mint mikor Liszt Ferenc itt élt, így háló-
szobája, szalonja mind eredeti bútorok-
kal, hangszerekkel, könyv- és kottatárral, 
festményekkel van berendezve. Hatalmas 
kottatárát is megcsodáltuk, melyekben 
ismertebb és kevésbé zeneszerzôk mûveit 
is felfedezhettük. Étkezôjérôl nem maradt 
leírás, bútorai nem maradtak fenn, így ezt 
a helyiséget mindig változó, idôszakos 
kiállításként rendezik be, most Liszt 
rajongóinak mûveit állították ki. Úgy lát-
tam, legnagyobb érdeklôdéssel a szalont 
nézték gyermekeink, ahol Beethoven 
szobor, Liszt portréi, különbözô szemé-
lyes tárgyai, kottatartója, bútorai mellett 

kiemelkedô helyet kaptak hangszerei is. 
Több zongorát, harmóniumot láthattunk 
ebben a teremben, mely lenyûgözte tanu-
lóinkat. A múzeumlátogatást követôen 
átmentünk a koncertterembe, mely szá-
mos koncertnek adott helyet már Liszt 
Ferenc életében is. Itt egy elôadás alkal-
mával megismerkedhettünk a szimfo-
nikus zenekar hangszereivel, megszó-
laltatási módjukkal, és még különle-
ges, egyedi hangszereket is láthattunk. 

Látogatásunk végén egy kvízjátékot szer-
veztek a múzeum dolgozói, ahol gyer-
mekeink ügyesen helyt álltak. Kis kirán-
dulásunk alkalmával sok mindent meg-
tudhattunk híres zeneszerzônkrôl, Liszt 
Ferencrôl. Köszönjük a szervezést Gratzl 
Erika tanárnônek!

Kökényné Krafcsik Ibolya 
szolfézstanár

Látogatás a Liszt Ferenc Múzeumban
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Kedves Adózók!

Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 
Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-
medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyarság 
érdekében végzi tevékenységét.

Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs 
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb 
források mellett ezeknek a felhasználásá-
val magyar síremléket (gidófalvi Jancsó 
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza 
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben, 
felál l ítottuk a székely tudós, Jancsó 
Benedek szobrát a Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumban, egyetemi kuta-
tást támogattunk, harmadik éve szervez-
zük Székelyföldön több mint 200 iskolát 
megszólítva a Jancsó Benedek történelmi 
emlékversenyt, illetve egyéb közérdekû 
célokat támogattunk.

Kérjük ezért, hogy az 18EGYSZA nyom-
tatványt a mi adószámunkat megjelölve 
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunk-
kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 
KÖVETÔEN) nyomtassa ki.

ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

A rendelkezô nyilatkozatot önállóan 
2019. május 20-ig, illetve a bevallással 
együtt nyújtható be.

Tahitótfalu, 2019. január 29.

Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13
Számlaszáma CIB: 10700581-49378508-
51100005
weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu
Tel.: +36-30-221-9617

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 2018-ban végzett munká-
jának rövid ismertetése:

Az óvodások, kisiskolások részére havi 
rendszeres bábszínházi elôadások szer-
vezése, farsangi felvonulásban segítôként 
való részvétel, nemzeti ünnepeinken való 
részvétel, március 15-én az általunk alapí-
tott „Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes 
fiatal diákok részére (falucímer kitûzô, 
könyv utalvány), Vasárnapi Vásárnapon 
való segítô részvétel, Eperfesztiválon elma-
radhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden 
második évben a Diákalkotók Országos 
Tûzzománc Pályázata megrendezése, júli-
usban a szabadidôparkban lebonyolított 
nagy sikerû ingyenes és tartalmas  nyári 
gyermekhetek. Decemberben az „Adventi 
hét” megrendezése, valamint a rászorul-
tak részére adománygyûjtésben való rész-
vételünk és a begyûjtött adományok elosz-
tásában való részvétel. 2017-ben pályázati 
pénzbôl fejlesztettük a betlehemi jászolt. 
Hagyományôrzô Körünk 2019-ben készül 
bemutatni a falunkban élôk által adomá-
nyozott tárgyakon keresztül falunk múlt-
ját az önkormányzat által kialakított kiállí-
tóhelyen a Faluházban.

Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki az alapítvány munkájában 
részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tár-
gyi segítségét, amivel falunk közösségi éle-
tét fejleszthettük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támoga-
tásukra.

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.

1% felhívások „A Tahitótfa lui  Álta lános Iskola 
Gyermekeiért” Alapítvány célja a közsé-
günkben tanuló általános iskolás gyer-
mekek 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 isko-
lai sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-
gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-
nyek, 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 kér-
jük idén is támogassanak bennünket adó-
juk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-
ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Januári számunk képe a Vöröskôn 

készült, a Pilisi Vándorlás bélyegzôhelye 
látható rajta. A Pilisi Vándorlás egy 
túramozgalom, amit  a  P i l i scsabai 
Természetjáró Egyesület felügyel, egyik 
megállóhelye a Vöröskô. Gratulálunk sze-
rencsés megfejtônknek, Marton Fanninak.

Ez úton szeretnénk megköszönni, mind-
azoknak, akik Csörgô Andrást utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára a szeretet virágait 
elhelyezték, részvétüket, együttérzésüket 
bármilyen módon kifejezték.

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünket, 
Debreczeni Lajost ( Szigetmonostor) utol-
só útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek.

A gyászoló család

Vedd észre!

Köszönetnyilvánítás
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✓	 Párkapcsolati tanácsadás, coaching
• konfliktus, krízis, megcsalás, válás
✓	 Mentálhigiénés egyéni konzultáció
• lelki problémák, depresszió, krízis
• életvezetési problémák, life coaching
• alvás problémák
• étkezési zavarok
✓	 Stresszoldás
• autogén tréning
• imagináció
• wingwave coaching

0620/330-6070
Balogh Judit, 

mentálhigiénés szakember, 
coach, relaxációs 

és szimbólumterápiás szakember
Szeretettel várom hívását!

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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

																																														 											 																					  

TERMELÔI MÉZ
1kg-os, 30 dkg-os kiszerelésben, 

egyenesen a termelôtôl!
Információ: 06-20-5959113, 

06-20-4359325
Hollandi Méhészet, Tahitótfalu

Gazdaboltunk csatlakozott egy biokerté-
szeti együtt mûködéshez.

A Bio-Gazdabolt szakértôi csapata kiala-
kít nálunk egy olyan termékcsoportot, 
amely kifejezetten vegyszermentes ker-
teket mûvelôk számára nyújt megoldást 
nehezen kezelhetô problémákra. A bioló-
giai növényvédelem legmodernebb fegy-
verei az élô készítmények, melyek mostan-
tól nálunk is elérhetôk lesznek. Elsôként 
a csak februárban kihelyezhetô ragado-
zó atkákat lehet megrendelni, amelye-
ket fákra, cserjékre kihelyezve örökre 

elûzhetôk az olyan kártevôk, mint példá-
ul a diófák és szôlôk leveleit rücskössé tor-
zító gubacsatkák, vagy a tujákat is károsí-
tó takácsatkák.

H a m a r o s a n  e l l e n á l ló ,  D e m e t e r 
minôsítésû biodinamikus vetômagok is 
nagy választékban elérhetôk lesznek. Az 
olyan különlegességek, mint az ázsiai 
levélzöldségek, színes chili-, paradicsom- 
és kukorica válogatások, földicseresznye, 
vagy földimandula máshonnan nemigen 
szerezhetôk be.

A valódi modern biokertészet és bioló-
giai növényvédelem természetesen bonyo-
lult dolog, ezért aki belekezd, az hamaro-
san rájön, hogy szakmai segítségre lesz 

szüksége. Ezt a segítséget most nálunk 
is megkaphatják. Székely Gyöngyvér a 
Bio-Gazdabolt vezetôje biokertészeti tan-
folyamot tart február 24-én 14 órától a 
Faluházban.

A rendezvényre elôzetes regisztráció 
szükséges, maximum 30 fôt tudunk 
fogadni!

  Jelentkezni lehet személyesen a 
Gazdaboltban, Tahiban a híd lábánál, vagy 
emailben a barkacsgazdabolt@gmail.com 
címen

Szeretettel várunk mindenkit, aki sze-
retne többet tudni a vegyszer men tes 
kertekrôl és a biológiai növény védelemrôl.          

Tahi Gazdabolt

Biokertészeti elôadás 
Tahitótfaluban!

EZ ITT AZ 

ÖN HIRDETÉSÉNEK 
A HELYE

A hirdetési lehetôségekrôl és árak-

ról érdeklôdjön a szerkesztôségben.
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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	kéthetente	hétfôn	13-18	óra	között	

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés 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.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

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, 

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!

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

NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel:	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

A	felsorolt	termékeket	forgalmazzuk	és	szervizeljük	is.	

Frey Attila     

            
 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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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.

ÁLLÁSLEHETÔSÉG 
TETÔTÁR KFT faipari mûhelyébe munkatár-
sat keres hosszútávú munkára. Jelentkezni 

önéletrajzzal személyesen (2021 Tahitótfalu, 
Béke út 50.; +36 20 5564663) vagy 

a tetotar@tetotar.hu e-mail címen lehet.

Elôny:
- faipari munkában való tapasztalat vagy végzettség
- targonca kezelôi jogosítvány
Elvárások:
- Minimum 8 általános iskolai végzettség
- jó fizikai állapot
- alkalmazkodó készség
- csapatmunka
- igényes és pontos munkavégzés
Amit kínálunk:
- fôállás
- önálló, kreatív feladatok
- stabil cég
- dinamikus csapat
- versenyképes fizetés

Várjuk jelentkezését!

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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A tahitótfalui Szigeti Sárkányok csapata 
télen sem pihen, a közösség tagjai meden-
cés evezéssel, erônléti és konditermi 
edzésekkel készülnek a versenyekre. Idén 
elôször a kecskeméti Hírös Medencés 
Sárkányhajó Versenyen drukkolhat-
tunk nekik, ahonnan egy arany és egy 
bronzéremmel tértek haza. Másodszor 
a Százhalombattán megrendezett orszá-
gos bajnokságon álltak rajthoz, ahonnan 
szintén egy arany és egy bronzérmet hoz-
tak el és ezzel sikerült javítani a tavalyi 
eredményeken, ahol két bronzérmet sze-
reztek. Az egész napos, baráti hangula-

tú versenyek zárt térben, úszómedencé-
ben zajlottak. Egy futamon egyszerre két 
csapat tagjai ültek és eveztek egymás-
sal szemben a hajóban, a futamot pedig 
az nyerte, aki legalább 2 méterrel eltolta 
a másik csapat felé a hajót. A versenyek 
legizgalmasabb pillanatai a döntôk vol-
tak, melyekben szo-
ros küzdelem árán 
s i ker ü lt  megsze -
rezni a szabadidôs 
vegyes kategór iá-
ban az arany, illet-
ve a szabadidôs férfi 

kategóriában a bronzérmet. Az eredmé-
nyek értékét külön növeli, hogy a Szigeti 
Sárkányok csapata az egyetlen, amely egy 
községet és nem egy nagyobb várost kép-
visel. A Szigeti Sárkányok közösségéhez 
kortól függetlenül bárki, bármikor csat-
lakozhat, aki kedvet érez egy jó hangu-
latú társasággal együtt evezni, tornáz-
ni, vagy épp versenyezni. A heti edzések 
jelenleg:  szerdánként 18:30-tól és pénte-
ken 18 órától erônléti torna a tahitótfalui 
Sportcsarnokban, valamint hétfônként 
19 órától konditermi és tanmedencés tré-
ning a BKV Elôre békásmegyeri telepén. 
Ezen kívül közös terepfutásokat is rend-
szeresen meghirdetnek facebook olda-
lunkon.  Kapcsolat: 06-70-676-1574 Szabó 
Gábor, facebook oldal: www.facebook.
com/tahisarkany/.

 Török Tímea

Idén 9. alkalommal kerül megrendezésre a Puzder János 
Emléktorna február 9-én a tahitótfalui Sportcsarnokban. Puzder 
János veterán kapusa volt a Tahitótfalu SE-nek 2010. év végén 
tragikus hirtelenséggel bekövetkezô haláláig, A Tahitótfalu SE 
azóta Turóczi Csaba vezetésével minden év januárjában jóté-
konysági emléktornát szervez. A felajánlásokkal a kapus özve-
gyét és gyermekét támogatják a szervezôk. 

Puzder János labdarúgó pályafutását az MTK-ban kezdte, 
a serdülô, az ifjúsági és a felnôtt csapat kapusa volt. Az NB I 
után az NB II-ben, majd a GANZ-MÁVAG-ban játszott. Ezután 
a III. kerületi TTV-be került, ahol NB III-as csapatban védett. 
Oroszlányban az NB II-ben játszott, majd Szentendrére került 
a megye I. osztályba. Onnan Pomázra igazolt, majd barátja, 
Turóczi Csaba hívó szavára Tahitótfalura jött. Nagyrészt neki 
köszönhetô, hogy a tahitótfalui labdarúgás a járási bajnokság 
utolsó helyérôl a megye I/B osztályig jutott.

Önkormányzat

A Szigeti Sárkányok télen sem pihennek

Puzder János 
Emléktorna

NE TÉGY  
ROSSZ FÁT

A TŰZRE!

Amennyiben az üdülő parkolója megtelt, kérjük a 11-es főút túloldalán  
a Termálfürdő parkolóját vegye igénybe (1 perc). 

Nyitva: pénteken 12-18, szombaton 9-18 és vasárnap 9-16 óra között.

2019. március 1-2-3-án Leányfalu, Fortuna Üdülő
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 169.

A konferencián és a vásáron a 
környezetbarát fatüzelést mu-
tatják be. A kiállítás látogatása 
ingyenes.

A vásáron a hazai cserépkályha- és  
kandallóválasztékot tekinthetik meg, 
ahol több termék kedvezménnyel meg 
is rendelhető.

2.ORSZÁGOS CSERÉPKÁLYHA- ÉS KANDALLÓKIÁLLÍTÁS
vásári kedvezményekkel az Ipartestület konferenciája mellett
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2019. március 9. szombat 9.00-17.00 óra
Szigetmonostor Faluház – Árpád u. 15.

Programok a Faluházban:
09:00-17.00 óra IX. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
10:00-13:00 óra Kézmûves bütykölde gyerekeknek
10:30-11.30 óra Molnár Réka énekel – Kísér: Dunazug zenekar
12.00-12.30 óra Szabó Enikô énekes és esztergomi tanítványai
13:30-14:30 óra Dunazug zenekar
15.30-16.00 óra Iványi Gáspár gitármûvész és a Zöldsziget Általános Iskola elôadói
16:30 óra IX. Dunakanyar kézmûves kiállítás és vásár díjátadó ünnepsége
17:00 óra Dunakanyar kézmûves kiállítás és vásár zárása

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését.

Jelentkezési határidô: 2019. . március 1.  A rendezvény a kiállítók és a látogatók részére is díjtalan.
A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alkotásait az alábbi 

kategóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fa tárgyak; bôr tárgyak, üveg és fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; 
textil és nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb anyagból készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.

A rendezvény fôvédnökei: dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház és 

Szigetmonostor Faluház
Jelentkezés: 

program@tahitotfalu.hu 
és faluhaz@szigetmonostor.hu

Telefon: 
+36 30 337-5527 és 

+36 70 374-0541
További információ: 

www.tahitotfalu.hu és 
www.szigetmonostor.hu

nn
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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: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nap-
pal • 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; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, 
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, 
Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, 
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 
310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • 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: elektro-
nikus 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: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 
6/A. tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – FKF Zrt, 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 06 1 459-6700 
• 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: 06-27-999-688

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.


