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Amikor már semmi nem ugyanaz
Március óta a világ egy teljes új helyzettel találta magát szemben. Életünk gyökerestül kifordult a megszokott rendjébôl, olyan szabályrendszerrel terhelten kell élnünk a mindennapjainkat, amelyet eddig csak filmekben
láthattunk. Küzdünk egy ismeretlen ellenséggel, amit érzékszerveinkkel fel nem foghatunk.

Eleinte a félelmet, majd a beletörôdést mára az
újabb támadás kezdetén sokaknál az igen veszélyes tagadás érzése váltotta fel.
A veszélyhelyzet nem idegen számunkra.
Dunakanyari faluként számos árvízi csapást kellett átélnünk. Éjszakáztunk, dolgoztunk, pakoltuk a homokzsákokat. A folyó természetét jól
ismerô vízügyi mérnökök, katasztrófavédelmi
szakemberek számításai alapján kapott adatok-
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Tahitótfalu szeptemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 11-13. Tanyán élô családok találkozója. Helyszín: Magyar
Családi Gazdaság, Tordák dûlô
Szeptember 13. Hucul Ösvény. Helyszín: Magyar Családi Gazdaság,
Tordák dûlô
Szeptember 27. vasárnap 8:00-17:00 Vasárnapi Vásárnap. Szent Mihálynapi jószágbehajtás a Tildy Zoltán híd Tahi hídfôje melletti füves területen. Részletek a plakátokon.
Október 3. szombat 18:00 Szekér Színház: Az utolsó garabonciás c.

elôadása. Helyszín: Népház. Belépés ingyenes. Részletek a plakátokon.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. 17:00-17:45 RG az óvodásoknak.
Érd.: Szathmári 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: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
Folytatás az 5. oldalon
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

ból a tapasztalatainkra támaszkodva tettük a dolgunkat. Már az események folyamatában fel tudtuk mérni a késôbbiekben
keletkezô károkat és a víz elvonulását
követôen intéztük a helyreállítást.
Ez most más.
A második hullám küszöbén, híradásokat figyelve úgy tûnik, a tavaszihoz
hasonló újabb bezárkózást nem bírja el a
gazdaság. Ez nem egy „jött – ment – rendet tettünk – folytatjuk” próbatétel volt,
mint árvíz esetén. Be kell rendezkedjünk
a mindennapi élet menetében a folyamatos védekezésre, és ha okosan tesszük,
megnyerhetjük a lehetôséget egy normális életvitel kialakítására.
Az elmúlt hónapokban intézményeink
lehetôségeit felülvizsgáltuk és egyeztetéseket folytattunk a vezetôkkel.
Az óvodák, az iskola az elôírásoknak
megfelelôen meg tudta nyitni a nevelési
évet. A távolságtartási és fertôtlenítési szabályokat betartva fogadták a gyerekeket. A
nevelôk kesztyûben és maszkban óvják a
kicsik egészségét, az intézmények eszközeit
fokozott elôvigyázatossággal tisztítják.
Az étkeztetésre vonatkozó szigorítások
a tágas és modern konyha-étkezônknek
köszönhetôen fennakadás nélkül betarthatók. A konyhai technológia lehetôvé teszi
a fokozott higiénés körülmények biztosítását. Az ebédelni érkezô gyerekek a négyszemélyes asztaloknál ketten, a hatszemélyeseknél hárman foglalnak helyet, a kétszáz férôhelynek köszönhetôen a korábbiak szerinti ütemezést ezért változtatás
nélkül lehet fenntartani. Ebédjüket külön
tálcákon kapják egyenként csomagolt
evôeszközökkel, így nem érintik egymáséit.
Az új termelôi piacon is ügyelünk a sza-
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bályok betartására, hogy biztonságosan
lehessen beszerezni a sok finom házi portékát. A maszk viselése az elôírások szerint
vásárláskor ajánlott, kézfertôtlenítôket a
bejáratnál találhatnak.
Hivatalunk fenntartja a márciusban
kialakított rendet. Az ügyfélfogadási
idôpontokban nincs változás. A kollégákat
telefonon és csak személyes idôpontkérés
alapján lehet elérni, hogy a kijelölt fogadóhelyiségeket be tudjuk osztani. Kérem
is Önöket, hogy ezt minden esetben tartsák be, az elérhetôségek a kapun kifüggesztve és a honlapon elérhetôk. A bejutás könnyítése érdekében telepítés alatt
van egy új kaputelefon rendszer, amelyen
minden kolléga elérhetô lesz. Belépéskor
természetesen a maszk viselése kötelezô,

és kérjük, hogy a bejáratban kihelyezett
kézfertôtlenítôket is használják.
Tahitótfaluban egyelôre fertôzött beteg
nem volt, a megfigyelési házi karanténba
helyezett lakók tünetmentesen térhettek
vissza a munkába két hét után.
Kérem Önöket, hogy ez minél tovább
így maradjon, fokozottan figyeljünk egymásra. Ne erôsítsük a Covid szkeptikusok
vagy járvány tagadók táborát! Félelemben
élni természetesen nem lehet és nem is
kell, de az elôírásokat szigorúan be kell
tartani, hogy elkerüljük a vírus gyorsabb
terjedését.
Tahitótfalu minden lakójának kívánok
jó egészséget.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Tájékoztató a Tahitótfalui
Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadási
rendjérôl 2020. szeptember 1-tôl
kezdôdôen
Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország Kormánya a 41/2020. (III.
11.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Továbbra is fontos feladatunk a
megelôzés, a járvány tovább terjedésének, a járványgócok kialakulásának
megakadályozása, ennek érdekében a
Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében ügyfélfogadásra 2020. szeptember 01-tôl kizárólag elôzetes idôpont

foglalással, védômaszk viselése mellett
és kézfertôtlenítés után van lehetôség,
kizárólag az ügyfélfogadásra kijelölt
külön helyiségekben.
Kérjük Tisztelt Ügyfelinket, hogy a www.
tahitotfalu.hu/ugyintezok weboldalon található elérhetôségeken, elôzetesen telefonon
vagy elektronikus formában egyeztessenek idôpontot szakügyintézô kollégáinkkal.
Javasoljuk az ügyféltérben a lehetô leghatékonyabb és legrövidebb tartózkodás érdekében az ügy elôzményeinek megbeszélését, az
ügy tartalmának ismertetését!
Megértésüket köszönjük.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Lomtalanítás
Tisztelt Lakosaink!
Értesítjük Önöket, hogy a 2020. évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen eltérô idôpontban (Tótfalu településrészen 2020. október 10-én szombaton,
Tahi településrészen 2020. október 17-én
szombaton) rendezzük meg. Kérjük, hogy
a lomokat elôzô nap (péntek este) helyezzék ki az ingatlanuk elé. A késôbb kihelyezett lomokat nem áll módunkban elszállítani. A kihelyezett lomhulladék (nagydarabos
háztartási hulladék) nem haladhatja meg a
1 m3/ingatlan/év mennyiséget.
A lomtalanítást a lakosság részére rendezzük, intézmények és gazdálkodó szervezetek nem vehetnek részt benne.
Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot,
– veszélyes hulladékot,

– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: kérjük, hogy az ingatlanuk elôtt a lomokat
úgy helyezzék ki, hogy azokat az FKF
Zrt. munkatársai jármûveikkel könnyen
és gyorsan meg tudják közelíteni. Fontos,
hogy a kirakott lomok a forgalmat ne akadályozzák. Kérjük Önöket, hogy bútort
(pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra
szétszerelve tegyenek ki, mert egyben
nem fér a tömörítô autóba.
Lomtalanítás utáni takarítás: az ingatlanok elôtti járdaszakasz megtisztítása az
ingatlantulajdonosok feladata. Kérjük,
hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában szíveskedjenek együttmûködni.
A veszélyeshulladék-gyûjtés idôpontjá
ról még egyeztetünk, amint megállapodás születik errôl, tájékoztatni fogjuk
Önöket.
Szabados-Molnár István
falugondnok

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Szabó Zulejka Zoé 2020. 07. 29.
Ágoston Zalán 2020. 08. 04.
Hevesi Áron 2020. 08. 14.
Házasságot kötöttek:
Kolcsár Levente – Puppán Anikó
Botos Károly – Selmeczi Mónika
Elhunytak:
Maksai Ibolya – Nagy Imre utca – élt 64 évet
Verebes Sándorné – Kossuth Lajos u. – élt 90 évet
Kocskovszki Dezsô – Pollack M. u. – élt 70 évet
Valcz Józsefné – Vörösmarty u. – élt 87 évet
Gömör Ágnes – Felsôszérûk dûlô – élt 48 évet.

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

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
9.00-12.00
Csütörtök:
17.00-18.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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2020 március 15. alkalmából kitüntetett
fiataljaink, akik kiérdemelték a „Tahitótfaluért
Ifjúsági Díj”-at

A pandémia okán az ünnepélyes díjátadó
megtartása március 15-én ellehetetlenült,
ezért az augusztus 20-i ünnepségen tudtuk az elmaradásunkat pótolni. Köszönjük
türelmüket és kitartásukat a díjazottaknak.
A „Teg y ü n k E g y üt t Ta h itót fa luér t
Alapítvány” kuratóriuma a 2005-ös évben
díjat hozott létre –Tahitótfaluért Ifjúsági
Díj néven – melyet minden év március 15-e
alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik
kimagasló tanulmányi-, és tanulmányi verseny eredményeikkel és emellett a sport, a
tudomány, vagy mûvészet területén sikereket értek el, ezzel öregbítve Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel
falunk lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérdemeljék, és követendô utat
mutassanak kortársaik számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének véleményét is és az iskola testülete – a 2020-es évben – 4 diákot javasolt
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági
Díjra.
Szorgalmuk, magatartásuk, kimagasló
tanulmányi-, és versenyeredményeik, pozitív személyiségük példakép legyen
A díjakat az alapítvány részérôl Németh
Juliánna az alapítvány vezetôje adta át.
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átvétele
által köszöntöttük diákjainkat, akik a legkiválóbbak voltak;
JENEI ÁKOS
Minden évben, 8 éven keresztül kitûnô
eredménnyel zárta a tanéveket. Nagyon sok
tanulmányi és sportversenyen vett részt
és ért el kiváló helyezéseket. Kiemelkedô
eredményei mellett példamutató szorgalom, rendkívüli nyitottság, és segítôkészség
jellemezte. Mindig is kezdeményezô szerepet játszik a feladatok elvégzésében.
Személyisége megnyerô, nyitottság jellemzi, nemcsak a felnôttekkel udvarias, társaihoz is elôzékenyen fordul.”
CSEREKLYE KATA
Kata tanulmányi eredménye az általános iskola nyolc éve során kiemelkedô volt,
mindvégig kitûnô bizonyítványt ért el.
Egyenletesen, szorgalmasan tanult, munkavégzése a kezdetektôl kezdve igényes, precíz, tudása alapos.
Társai, mindvégig tisztelték, figyeltek a
véleményére. Szívesen vállalt szervezôi feladatokat, tanárai –osztályfônöke- szívesen
vették véleményét.
KOVÁCS KAROLA
Karola az elmúlt 8 évben mindvégig
kitûnô tanulmány eredményt ért el. Az iskolai és az osztályközösség aktív tagja volt,

nyolcadik osztályban pedig iskolatársai
diákpolgármesterré választották.
K r itikus önmagával és környezetével szemben, de ez a tulajdonsága mindig
építô, serkentô, és segítô volt. Tanulmányi
munkája példaszerûen megbízható, a tanulmányi és sportversenyeken elért eredményei pedig kimagaslóak.
BÁNÁTI LILLA
1-6. osztályig kitûnô, a 7-8. osztályt jeles
tanulmányi eredménnyel teljesítette. A
Diákönkormányzat aktív tagja volt 4 évig.
2017-ben az iskola jó tanuló-jó sportolója lett.
Gratulálunk a kitüntetett fiataloknak és
kérjük, hogy töretlenül folytassák további

munkájukat maguk, szeretteik, hazánk és
falunk javára.
Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk tisztelt tanárainak, nevelôinek, az
iskola minden dolgozójának, és a kedves
szülôknek is azért, hogy áldozatos munkájuk eredményeképpen, minden évben
lehetôségünk van kiemelkedô tehetségû
és tudású fiatalok megjutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket falunk fiataljai elé.
Legyünk rájuk nagyon büszkék.
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék
lesz a letéteményes.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány

Tahitótfalu szeptemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról

Mohácsi-Nagy Ildikó 06 20 9384536

Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô kézi-

and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Perlaki Andrea
20/258 1760

labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383
4244
16:30-18:00 Kézilabda felsôsöknek. Érd.:
Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:00-18:30 Judo-kungfu edzés.
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:00 Dreambody training. Vezeti:
Csörgô Adrienn

Faluház (Szabadság út 1/a):
Szeptember 16. 16:00-20:00 Kosárfonó
Kör. Érd.: 0630/3375527
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 30/961
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 10:00: Zenebölcsi 3 hónaptól 3 éves
gyermekek és szüleik részére. Érd.: Török
Katalin 70/511 6776.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit 20/569 7507

Szerda
15:00-17:00 RG az iskolásoknak. Érd.:
Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek
18:30-19:30 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita
30/831 8946

Csütörtök
18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30,
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30.
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina
30/9727084
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00,
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: CsicskárMiátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30.
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: csütörtök 19:00-20:00.
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Judo: kedd, péntek 17:00-18:00. Érd.: Batári
Csongor 70/9318670.

NMPT Gerinctréning gyerekeknek:
hétfô, péntek 15:30 és 16:30. Bejelentkezés:
Mohácsi-Nagy Ildikó 06 20 9384536

NMPT Gerinctréning felnôtteknek:
kedd

10:00

és

18:00.

Péntek
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.

Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni az alábbi elérhetôségeken
lehet: Népház, Sportcsarnok: Bozóki
Sándorné 30/327 5146, Faluház: Béres
Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szabó
Mónika 70/369 0098.

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt bus�szal történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Bejelentkezés:
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Díjazott polgáraink, akikre büszkék vagyunk
Hagyomány szerint Szent István
k i r á ly és az új kenyér ü n nepén
adja át Tahitótfalu Önkormányzata
a „Ta h itót fa lu Díszpolgá r a” és a
„Tahitótfaluért Emlékérem” kitüntetô
címeket. Az idei évben választott díszpolgáraink Péreli Zsuzsa képzômûvész
és Tolcsvay László zenész.
Péreli Zsuzsa 1947-ben született
Budapesten. Több mint négy évtizede
él Tahitótfaluban, választott otthonában férjével, Tolcsvay Lászlóval.
Tizennégy éves korától mûvészeti
szabadiskolákban tanult rajzolni (a
Dési Huber körben, valamint a Postás
Mûvelôdési Központban, ahol mestere
Zilahy György festômûvész volt). 1964ben keramikus-szakvizsgát tett. A hatvanas években rendszeresen járt a tokaji mûvésztelepre, olajképeket, pasztelleket és grafikákat készített. 1964–
1969 között restaurátorként dolgozott
a Budapesti Történeti Múzeumban.
1968-ban megismerkedett Tarján Hédi
kárpitmûvésszel, aki megtanította
szôni, elôkészítve a fôiskolára. Péreli
Zsuzsát elbûvölte ez a technika, és
ezután képei már szövôszéken születtek. 1974-ben végezte mûvészeti tanulmányait az Iparmûvészeti Fôiskolán.
1974 óta saját mûtermében, tahisi
otthonában dolgozik, minden mûvét
maga szövi. A falikárpitokon kívül,
grafikákat, aquarelleket, kollázsokat és
papírmunkákat is alkot. 1977 óta rendszeresen kiállít. Számos hazai és nemzetközi önálló és csoportos kiállításon ismerhette meg a nagyközönség
alkotásait. Tahitótfaluban 2019-ben az
Advent Tahitótfaluban rendezvénysorozat keretében gyönyörködhettünk
gobelinképeiben. Természetesen reprodukciók formájában, egyrészt, mivel
az eredeti gobelinek hazai és külföldi gyûjteményekben, középületekben vannak, másrészt a fali kárpitok
mérete is túlzott a hely adottságaihoz,
hiszen a legtöbb gobelin kép 2-4 nm
nagyságú. Aki találkozott már Péreli
Zsuzsa kárpitjaival, az tudja, nem gyorsan múló, pillanatnyi szépség, amit lát.
Érzelem és értelem, hit és az élet feltétlen szeretete árad minden alkotásából.
Péreli Zsuzsa mûvészetében alkalmazott technikája nem mai eljárás,
a középkor óta változatlan módon
készülnek a gobelinek. A kkor tájt
legalább három ember mu n káját
dícsérték a falikárpitok. A festôét, a
leszôhetô vonalrajzot készítôét és a
szövôét. Magyarországon Ferenczy
Noémi volt az elsô, aki a gondolattól a
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megvalósulásig maga szôtte kárpitjait.
Péreli Zsuzsa az ô hagyományát követi. A kép és a színek mind a képzeletében élnek. Van olyan alkotása, amit
egy éven át szôtt.
„Mivel nagyon idôt álló és ôsi technika, fontosnak tartom, hogy képeimen olyan témákról szóljak, amik minket, ma élô embereket érinthetnek.
Ebben az ôrületesen rohanó világban,
ahol minden a pillanatról szól, különös
boldogsággal tölt el, hogy a világ leglassúbb technikájával hozok létre egy
alkotást, adózva a kéz és az elme harmóniájának.” – vallja a mûvész.
Péreli Zsuzsa munkásságának elismeréseként 2017-ben Magyar Örökség
Díjat, majd 2018-ban Kossuth-díjat
kapott.
Tolcsvay László 1950-ben született
Budapesten. Több mint négy évtizede
településünkön él feleségével, Péreli
Zsuzsával. Tahitótfalu kulturális életében évtizedek óta aktívan részt vesz,
örömmel tesz eleget felkéréseinknek,
koncerteket, fellépéseket vállal ünnepeinken. Tolcsvay László a hatvanas
évek beatgenerációjának egyik kimagasló egyénisége. Klasszikus zenei
tanulmányai mellett beatzenekarokban játszott, tizenhat évesen már dalokat komponált. A Tolcsvay Trio alapító tagja. 1968 -ban vált ismertté,
amikor megnyerték a Ki mit tud-ot.
Együttesük elsôként ötvözte a rockmuzsika elemeit a magyar népzenével, új utat nyitva ezzel a hazai rockzenének. 1973-ban komponálta Petôfi
Sándor versére az azóta legendássá vált
Nemzeti dalt, amely korosztályának
himnuszává vált. 1973-tól a Fonográf
együttes tagja és zeneszerzôje, több
mint tíz lemezt készítettek együtt.
A 70-es években Kelet-Európa egyik
legnépszerûbb zenekarává váltak.
A zenekaroknak írt dalai mellett
Koncz Zsuzsa és Halász Judit dalait is
hosszú éveken át írta. Közel száz ma
már legendás nagylemez ôrzi munkáját.
1987-ben komponálta a Magyar Mise
címû monumentális mûvét, amelyben
ötvözôdnek a népi, a klasszikus és a
rockzenei hagyományok.
Színpadi mûvei közül a
legjelentôsebbek például a Doctor
Herz, A Mária evangéliuma, az Isten
Pénze c. musical, Beszterce ostroma,
Testamentom, Bábel, Ördögölô Józsiás
és a Vörös és fekete.
Tolcsvay Lászlót 1994-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti kereszt-

jével tüntették ki, 1995-ben Erkel
Ferenc díjat, 2015-ben Magyar Örökség
díjat kapott.
Az Önkormányzat Tahitótfaluért
Emlékérem-mel ismerte el Csörginé
Kemény I ld i kóna k és Nag y
Lászlónénak településünkért végzett
odaadó munkáját.
Csörginé Kemény Ildikó 1982 nyarán szerezte meg óvodapedagógusi
diplomáját, a Kecskeméti Óvónôképzô
Intézetben, még ez év szeptemberében munkába állt Szentendrén.
Két gyermeke megszületése után, a
Tahitótfalui Óvodában kezdett dolgozni 1989-ben, immár 31 éve. 2001-ben
szakvizsgázott vezetô óvodapedagógus szakon, a Budapesti Tanítóképzô
Fôiskolán és szeptemberétôl már
helyettesként segítette, az akkori
óvodavezetô Kosik Lajosné munkáját.
Mona óvó néni nyugdíjba vonulásával,
2008-tól átvette a vezetôi széket, ezt a
posztot kihívásnak és a szolgálat magasabb fokának tartotta. Vezetôvé válását
tudása folyamatos bôvítése, néha fájdalmas tapasztalatok, gyakran örömteli sikerélmények gyûjtése segítette. Hitvallása szerint, az óvoda az ott
dolgozóknak második otthona, hiszen
nemcsak munkájuk, hanem hivatásuk
is ide köti ôket. Pedagógiai munkáját Müller Péter szavaival jellemezhetjük: „A tanítás csak információt tölt a
fejekbe, de a nevelés növel. Nem men�nyiséget ad, hanem minôséget. Segít
egy rózsának igazi rózsává válni. És
egy gyermeknek megtalálni és kibontani önmagát.” Ildikó hagyományokat
teremtett, hogy megerôsítse a gyerekekben, a szülôkben és a kollégákban
az összetartozás örömet adó érzését.
Kollégái mindig bizalommal fordulhattak hozzá, problémáik megoldásához segítséget nyújtott, mind szakmai,
mind magánéleti kérdésekben.
Nagy Lászlóné Erzsébet 13 éve költözött férjével Ceglédrôl Tahitótfaluba.
Elsô pillanattól kezdve önként, örömmel vett részt a közösség életében, a
mai napig segíti ünnepeink szebbé
tételét, a nyári gyermektáborban minden évben színvonalas foglalkozásokat
tart gyermekeinknek. Mindezt teszi
szerényen, a hívó szót meg se várva, jó
kedvvel, csupa szívvel.
Szívbôl gratulálunk kitüntetett polgárainknak!
Béres Gabriella
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Mintha itt születtünk volna…
Díszpolgári címet adományozott
Tahitótfalu Önkormányzata a településen élô Péreli Zsuzsa képzômûvésznek és
Tolcsvay László zeneszerzônek. A házaspár augusztus 20-án vette át az elismerést Dr. Sajtos Sándor polgármestertôl. A
két alkotó számos jelentôs díjat kapott
már az elmúlt évtizedekben, ám a díszpolgári cím mégis különleges öröm volt
mindkettejüknek.
Péreli Zsuzsa: Idáig úgy éreztem, észrevétlen figurája vagyok a községnek. Hiszen
ahhoz, hogy a munkámat, vagy inkább szenvedélyemet a szövést, a festést
csináljam, az kell, hogy elzártan éljek. Nem tudok „szomszédolni”, mert hol azon jár az
eszem, hogyan fogok befejezni egy képet, vagy azon, amit
majd készítek, tehát gyakorlatilag abban élek, amit szövök.
S ebbe nem fér bele nekem,
nekünk az igazi falusi lét, mert
hol egyikünkön, hol másikunkon van rajta az „alkothatnék”. Nem vagyok hát klas�szikus falulakó, de itt tanultam meg az életet. Budapesten
17 helyen laktam, aztán egyszer ajándékba kaptam ezt a
házat. 1979-ben „disszidáltam”
a fôvárosból, azóta eltelt több
mint negyven év, s most már
olyan, mintha itt születtem
volna. Itt tanultam meg biokertésznek lenni, itt tanultam meg, hogyan
kell fogadni az évszakokat. Örülök a termésnek, de szívesen fogom meg a hólapátot is,
mindemellett pedig gyönyörû nappali fénynél, békében tudom szôni a munkáimat. A
mi kertünkben szinte minden fát mi ültettünk. Hihetetlen érzés az idôt így érzékelni, s nagy boldogság, fôként most, amikor
a természetet nem becsüljük eléggé, nincs
benne az életmódunkban, a hétköznapjainkban. Nagyon is érzem azoknak az életét, akiknek lakótelep az otthonuk, és nem
részesülhetnek ebbôl a hatalmas ajándékból, amely nekünk jutott. Szôttem is ilyen
mûveket, s a lelkemben együtt élek azokkal,
akiknek nem jutott ez az öröm. Ma a pillanatok alatt elérhetô eredmények számítanak, a
tülekedés, a feltûnés, a látványosság, a gyorsaság. Én úgy hiszem, az a legmodernebb
reakció erre a világra, hogy az ember az idejét adja. Az idôt ugyanis nem lehet megtoldani, hiszen az ki van mérve nekünk. Én
adok az életembôl amennyit csak tudok, s
amíg szôhetek, festhetek, ez mérhetetlen
boldogsággal tölt el.
Ezen a tájon minden van, amit imádunk.

Van Duna és van hegy, és ha igazi falut akarunk látni, átsétálunk a túloldalra, és ott van
a gyönyörûséges Tahitótfalu. A házunk a
Kernstok család vincellérháza volt, itt egykor csakugyan szôlô termett. Tiszteljük
az építészetnek ezt a gyönyörûségét, így
csak annyit alakítottunk rajta, hogy élni
tudjunk benne. Az utcában ez az egyetlen ház, amelynek É-D-i tájolása van, s én
valami spirituális dolgot érzek ettôl az
elhelyezkedéstôl. A mûtermem délen van,
a hálószobánk északon. Közte zajlik az élet.
Zavartalanul tudunk itt mindketten dolgozni, s mindez a szabadságunkat is jelen-

ti, mert olyan ez, mint egy királyság. Még
ha kilépek is a házból, még mindig a birodalomban vagyok…
Belegyökereztem ebbe a világba
Tolcsvay László nemrég tréfásan azt
mondta, ô Tahiban csak „gyüttment”, elvégre Zsuzsa 41, ô azonban csak 38 éve él itt. A
díj számára is fontos ajándék volt.
„Nagyon jól esett, hogy gondoltak ránk.
Mi csakugyan visszahúzódóan élünk, s
éppen azt élvezzük ebben a dunakanyari, tahisi létben, hogy itt olyanok lehetünk,
amilyenek valójában vagyunk. Éljük a saját
életünket a saját ritmusunkban, és ez a nyugalom és békesség bennem is mûveket szül.
Idôrôl idôre aztán ezeket lehet látni és hallani, mint a Mária evangéliumát vagy a Dr.
Herz-et. Már a Magyar misét is itt írtam,
vagyis minden nagyobb szabású mûvem ide
köthetô. Ehhez a házhoz, ehhez a zongorához, ehhez az életmódhoz, ehhez a településhez.
Mi nem kifelé élünk, ezért is örülök a díjnak, s annak, hogy számítok a falu szempont-

jából. Néha el szoktak hívni, fellépek mondjuk március 15-én, de az Eperfesztiválon
például még sosem sikerült, mert olyankor
mindig a visszahúzódás pillanatában voltam, voltunk. Számtalan kollégám tud társaságban dolgozni, én a magányt szeretem.
Akkor szabadul el a képzeletem, akkor kezdek képeket látni magamban, amelyekhez
megírom a zenét. Mindig igényeltem, hogy
egyedül legyek, amikor alkotok. Amíg a fák
nagyon meg nem nôttek, láttam a református templomot az ablakból, s a hangját most
is hallom. Korán kelôk vagyunk, 6-kor már
figyelem a harangokat, s ez olyan jólesô
nekem, pedig annak idején
Budán, a Várban születtem.
A házunk már legalább kétszáz éves. Szeretem, hogy
m i nde n p orc i k áj át i sme rem, mert minden alakítás,
meszelés, m i nden mu n ka
és törôdés közelebb viszi
az embert ahhoz, ahol él. A
házat élôlénynek tekintem, és
Zsuzsi egyik fômûvét, a kertet is. Azt érzem, hogy része
vagyok ennek a környezetnek,
és ha úgy tetszik, kicsit belegyökereztem ebbe a világba.
Ugyanakkor imádok bemenni Pestre, kedvenc útvonalaim
vannak és akkor is átmegyek
a Lánchídon ha nem muszáj,
mert szeretem. De amikor ideérek, akkor itt szívom magamba ezt a gyönyörûséges környezetet. Imádom, hogy kényelmes az élet,
hogy bemegyek a patikába és csak ketten
vannak, mindig van parkoló és törzshelyünk is a csárdában. „Be vagyunk ide épülve” már, és ez nagyon jólesik az embernek.
Munka is mindig van, tervek is mindig vannak. Most ugyan kicsit megtorpant
a világ, de ahhoz nekem nem kell semmiféle megrendelô, hogy a zongorához üljek.
Motoszkál is bennem valami, ami évek óta
foglalkoztat, s lehet, hogy éppen ebben a
türelmi idôszakban kezdek neki. De olyan
ez, mint a szerelem, nem szeretem kibeszélni. Olykor meg is keresnek ezzel-azzal,
az pedig külön jól esett, hogy pár koncertet tudtam tartani augusztusban. A MÜPA
parkolóban az autójukból néztek az emberek, de nem foglalkoztatott, hogy üresek a
széksorok, az embert ennyi színpadi évvel
is elragadja a képzelet, és ugyanúgy tesz a
dolgát, mintha óriási tömeg elôtt játszana.”
Azért végezetül legalább az újságíró hadd
árulkodjon a friss hírrôl egy újabb, saját
lemez gondolata is felmerült…
Dallos Nagy Kriszta
Forrás: Pilis Dunakanyari Hírmondó
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Bemerítés vírus-helyzetben, Tahitótfaluban
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt,
hanem légy példa a hívôknek beszédben,
magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban” (1.Tim.4:12)
Augusztus utolsó vasárnapján – nagy
örömünkre – újra bemerítésre került sor
nálunk, a Tahitótfalui Baptista Gyüle
kezetben.
Imaházunkban kezdôdött az ünnepi
alkalom, ahol a fehérruhások elmondták
bizonyságtételeiket. Az Igébôl Dr. Steiner
József, gyülekezetünk elôzô lelkipásztora tanított. Énekekkel is dicsôítettük a mi
Urunkat és Váradi Antal lelkipásztor testvérünk, megerôsítô bibliaversekkel köszöntötte a bemerítendôket. Hogy’ is jutunk el a
bemerítésig? Mindannyian találkozunk egyszer vagy többször is Istennel életünk folyamán, de van egy sarkalatos pont, amikor felismerjük, hogy bûnös úton járunk, és nem
akarunk így tovább menni. Sôt, megfordulunk, és ellenkezô irányba indulunk – most
már Istennel. Megvalljuk Elôtte bûneinket,
és elfogadjuk az Úr Jézus kereszt- áldozatát.
Ez a megtérés. A megtérés lehet egy hosszú
folyamat, de megtörténhet egy pillanat alatt
is. Hála az Úrnak, bárhogy is történik! Az Úr
Jézus Krisztus magára vette a mi bûneinket,
felvitte a keresztfára, és meghalt értünk,
miattunk és helyettünk, hogy nekünk örökéletünk legyen. Isten annyira szeretett minket, hogy egyetlen Fiát áldozta ezért.
Fiataljaink is ezt a szeretetet érezték
meg, amikor rájöttek, hogy az életük üres
Jézus nélkül, és hittel tették le életüket az
Ô kezébe. Ha elmondjuk hitünket, meg-

valljuk, hogy ezek után az Úrhoz szeretnénk tartozni, kinyilvánítjuk nyilvánosan is,
hogy az Úr Jézus a mi Megváltónk, és his�szük, hogy bûneinket eltörölte az Ô vérével, bemerítkezhetünk. (Gyülekezetünkben
így tesszük már évtizedek óta, követve az Úr
Jézus példáját.) A négy fiatal is ezt a példát
követte. Hitük vallomására bemerítkeztek.
A bemerítés teljes alámerítést jelent, és
azt jelképezi, hogy meghaltak a régi, bûnös
voltuknak, és feltámadtak egy új életre
Krisztussal. Meghalt az ó-ember, feltámadt
az új-ember! Isten „áment” mondott rájuk.
A mennyben örömünnep volt… és gyülekezetünkben is. Az imaházból gyalog men-

tünk le a Dunához, ahol Váradi Antal lelkipásztor és Dr. Steiner József testvérek merítették be ôket a Duna vizébe, fehér ruhában, ami jelképezi a tisztaságot, a Bárány
vérén megváltott, megtisztított életet.
Áldott alkalom volt, és jó volt dicsérni a
mi Urunkat a megmentésért, megváltásért,
irgalmáért, szeretetéért, kegyelméért.
Az Ô áldása maradjon rajtuk, rajtunk,
hogy legyünk fénylô pontok ebben a sötét
világban!
R. Surján Magdolna
(Fotó: Steiner Csilla)

A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet
Fúvószenekara Szigetmonostoron
Mostanra már hagyománnyá vált, hogy
Nyárbúcsúztató fúvóskoncertet tartanak
Szigetmonostoron a Tahitótfalui Baptista
Gyülekezet Fúvószenekarával. Ennek
apropóját az adta, hogy egy szigetmonostori családból az apa, lánya és fia aktív
tagjai a zenekarnak, akik egyébként a
Pócsmegyeri Baptista Gyülekezet tagjai.
Így idén augusztus 23-án délután a szigetmonostori Faluház udvarán ismét megszólalhattak a hangszerek.
A Fúvószenekar igyekszik minden felkérésnek eleget tenni. Így volt fellépésük már korábban Tahitótfaluban
az Eperfesztiválon, évrôl évre szolgálnak Tahitótfaluban az Adventi vásáron
is. Rendszeres szolgálatuk van minden
hónap második vasárnapján a gyülekezetünkben az istentiszteleten. Legközelebb
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Tokodon az ottani baptista gyülekezetben lesznek vendégek szeptember 20-án.
A zenekar azon túl, hogy mára már
hagyományôrzô tevékenységet is folytat, jelentôs a generációk közötti kapcsolatban is. Hiszen az általános iskolás korosztálytól kezdve, a középiskolás és fiatal felnôtt generáción át az idôs korig
minden korcsoport képviselteti magát
a nem túl nagy létszámú zenekarban. A
legidôsebb tag több mint 85 éves.
Lelkipásztorként úgy látom, hogy a
zenei ismereten túl nagyon értékes tulajdonságot tanulhatunk a zenészeinktôl,
mégpedig a hûséget. Hétrôl hétre próbálnak úgy, hogy a befektetett idôhöz képest
viszonylag kevés fellépési lehetôségük
van. Hûségesek, mert a lehetôségekhez

képest lelkesen jelen vannak a próbákon.
A hûségen túl gyakorolják a csapatmunkát, a közösség átélését, az egymás iránti
tiszteletet, fegyelmet. Igazi kiváltság lehet
részesévé lenni egy ilyen szolgáló közösségnek.
Ez a fúvószenekar nem egy zárt közösség, hanem mindenkit szívesen fogadnak köreikbe – vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül –, akik alkalmazni,
gyarapítani szeretnék fúvószenei ismereteiket. Így szeptembertôl lehetôség lesz
megint csatlakozni a zenei ismerettel
rendelkezô érdeklôdôknek. Jelentkezni
Csereklye Tamás zenekarvezetônél lehet
a +32 20 327 1362 telefonszámon.
Váradi Antal lp.
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet
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REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍREK
atyját és az atyai házat. Nem tudta azonban
elhagyni atyjának a szívét. Atyja szíve vele
ment az ismeretlen messzeségbe és nyomorúságba. És amikor megtér, amikor hazajön, akkor látszik meg az atyai szív a maga
igazi valóságában, és szeretetében. Mikor
pedig még távol volt, meglátá ôt az atyja
és megesék rajta a szíve, és odafutamodván a nyakába esék, és megcsókolgatá ôt.
Íme, ilyen szív az Isten szíve. Ilyen szív vár
tereád, és ilyen szív fogad téged is… Csak
menj, csak siess haza, úgy, ahogyan vagy…
Ne várj… Ne alkudozz, ne hallgass a sátán
újabb csábításaira. Menj azonnal!
A megtérésben nem az ember a nagy,
hanem az Isten. Isten szíve, az Atya szíve
nagy. Az ember dolga csak annyi, hogy reátalál újra erre az áldott atyai szívre és most
már igazán megbecsüli azt.”

Az igaznak az emlékezete áldott
(Példabeszédek 10,7)
Az idei szeptemberben különösen is
mélyen emlékezik gyülekezetünk áldott
lelkipásztorára, nt. dr. Ecsedy Aladárra,
aki 1990. szeptember 7-én, azaz éppen
harminc esztendôvel ezelôtt hunyt el. A
veszélyhelyzetre tekintettel sajnos el kellett napolni a nagyobb szabású megemlékezést, de amire most lehetôség maradt,
azt igyekeztünk megtenni. Így a szeptember 6-i Istentiszteleten több mint fél év kihagyás után – igaz, ezúttal is csak a szabadban – összeállt gyülekezeti kórusunk, és két
Ecsedy-énekkel idéztük fel lelkipásztorunk
emlékét. Az énekeket hegedû kísérte, amely
esperes úr kedves hangszere is volt.
Az Istentiszteleten pedig egy EcsedyIgehirdetés hangzott el, melyet ô 1955
januárjában mondott el templomunkban.
Gazdag életútjának így is csak egy-két szeletét sikerült felidézni. Terveink között
szerepel, hogy verseit, és egy színdarabját is elôadjuk, ha ismét szabadon, korlátozások nélkül lehet majd összegyülekezni.
Azonban a szeptember elején nem csak rá
emlékezünk. Az elôzô vasárnapon, augusztus 30-án nt. Bécsi István volt szigetmonostori lelkipásztor életútját és személyét idéztük fel, aki településünkrôl származott, és
itt élte nyugdíjas éveit. Ecsedy esperes úrral
életükben barátok, szolgatársak voltak, és
megdöbbentô módon pár nap különbséggel
egyszerre is távoztak e világból. Bécsi tiszteletes úr szeptember 4-én ment el a minden élôk útján, szintén 1990-ben. Legyen
áldott emlékezetük, hiszen mindkettôjüket
máig is nagy szeretettel és hálával emlegetjük szolgálatuk, hitük, emberségük miatt!
Végül hadd álljon itt egy rövid idézet
az említett Ecsedy-Igehirdetésbôl, melynek alapigéje a tékozló fiú példázata volt
(Lukács 15,1-24).

Minden féltve ôrzött dolognál jobban
óvd szívedet, mert onnan indul ki az
élet! (Péld 4,23)
Nagy örömünkre szolgált, hogy a hos�szú és kényszerû magány után a gyülekezet konfirmált ifjúsága ismét táborozhatott.
Már nyáron találkoztunk, amikor lehetett,
de egyértelmû volt, hogy ha nem jön tiltás,
muszáj elutazni Balatonfûzfôre, mert nem
tudjuk e nélkül elképzelni a szünidôt!
29-en indultunk el, hogy három és fél
napot Isten Igéjével és egymással beszélgetve eltölthessünk a Balatonnál. Az
Igetanulmányozás alapgondolata az volt,
hogy vegyük számba értékeinket, és nézzük meg, mitôl értékes ez vagy az a személy,
dolog az életünkben. Elôször a címadó Igét
gondolhattuk végig. A szív értékes: nem szabad odaadni senkinek, aki nem bánik vele
tisztelettel. Azaz ne váljunk a bûnök, hazugságok rabjaivá, hanem Isten legyen a szívünk Királya, Krisztus legyen a mi Urunk.
Ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni:

„A megtérés példázatából egy fontos
mozzanatot figyeljünk meg: Isten atyai szívének mélységét. A fiú eltávozott, elhagyta

tudatosan számolják fel társadalmunk tartópillérjeit. Ezek szinte mind keresztyén vallási eredetûek, és nem marad utánuk semmi!

Milyen életünk lesz, ha csupa olyan ember
fog az életünkrôl dönteni, akinek fogalma
sincs, mi az, hogy jó és rossz, mi az, hogy
bûn és igazság? Hogyan lehetne a megtérés útjára vezetni bárkit is, ha az illetô
egyszerûen képtelen elfogadni, hogy létezik abszolút – azaz vitathatatlan és megdönthetetlen – igazság? Márpedig létezik egy:
az Isten igazsága, mindaz, amit Ô mondott.
Ma a sok vallás egymás mellé van állítva, és
az emberek azt gondolják: mindegyik egyformán igaz, vagy inkább nem igaz, csupán
emberi kitaláció… Ezért csodálatos a mi vallásunk, hiszen Isten Jézus Krisztusban tökéletes bizonyítékot adott létezésére, e világ
feletti származására és erejére. Mi, keresztyének ezért nem vallási dogmákban, tanokban hiszünk, nekünk élô Jézus Krisztusunk
van. Aki ma is szól, és Akinek – igen – abszolút az igazsága: nincs egyetlen ember sem,
aki tudna Nála jobbat. Ezért fontos, hogy
a fiatalok a szívükben Krisztusnak helyet
adjanak, és ne ragadja el ôket a mai világunk
parttalansága, rendetlensége. Ami emberi,
az folyton változik, és javításra szorul. De
ami Istentôl való, az tökéletes, nyugodtan el
lehet fogadni, és rá lehet építeni az életet.
Másnap a család következett a sorban,
mint érték. Három rövid Igeszakaszt három
csoportban beszéltek át a fiatalok, aztán
közösen megvitattuk, ki mit értett meg:
miért és hogyan lehet érték a családunk.
Különösen középiskolás korban ez sokszor
kérdés: mert a fiatalok a szárnyukat próbálgatják, de mi, szülôk nem tudunk mindenben egyetérteni velük, így aztán óhatatlanul
adódnak konfliktusok a családban. Könnyû
eljutni odáig, hogy a család a fiatal számára csupán nyûg, korlát. Az Igék alapján arra
próbáltunk meg rávilágítani, hogy a család
mindenképpen érték, és rajtuk is múlik,
hogy annak látják, annak tartják-e.
Másnap az életrôl, mint értékrôl volt szó:
a nagy hangulatingadozások közben, amikor a fiatal a helyét keresi a világban, sajnos
eljuthat odáig, hogy magát kevésnek, aprónak látja, és ezért az élete értékét sem veszi
észre. Az Igék alapján arról beszélgettünk –
ismét hármas csoportokban elôször, majd
együtt is –, hogy az élet nem önmagában
érték. Mert lehet, hogy az ember valóban
értéktelennek látja magát – de Isten akkor
is számon tart, hiszen Ô teremtett, és nem
a bukásra, az elveszésre teremtett. Az életünkre úgy kell tekintenünk, mint ami Isten
ajándéka, és ezért mindig értékes. Hiszen
Isten mindig szeret és odafigyel ránk.
Lehetnek akár hónapokon át tartó hullámvölgyek is, amikor semmi sem sikerül, de az
élet akkor sem lesz értéktelen semmi, mert
Isten szeret.
Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról
A befejezô napon a közösség mint érték
témakörét jártuk körül. Akár a barátság, az
osztály, akár az ifi és a gyülekezeti közösség nagyon fontos az ember egészséges lelki
életéhez. Ezt most nagyon is megtapasztalhattuk, hiszen nem mehettünk közösségbe.
Nagyon bíztató, hogy a közösségi oldalak
világába született fiatalok éppen úgy – ha
nem még jobban – szenvedtek attól, hogy
csak virtuálisan lehetett kapcsolatokat tar-

tani, mint mi, „hagyományos” kapcsolatokhoz szokott idôsebbek. Tehát érzik a fiatalok is a döntô különbséget a virtuális tér és
a való élet között: igenis érték számukra is a
közösség, a fizikai találkozás, a kimozdulás
otthonról. A közösség értékét az adja, hogy
ott gyakorolhatom a testvérszeretetet: segíthetek a nálam gyengébbnek, és nem hiába
várok segítséget, ha én szorulnék rá.
Az igei programok mellett természetesen voltak csapatjátékok, és Istennek hála

csodálatos idônk volt, tehát sokat tudtunk
fürödni az utolsó nyári héten a Balatonban.
Köszönjük Urunknak az áldott napokat,
a szülôk bizalmát, a gyülekezet támogatását és a fiatalok nyitottságát! Jó volt együtt,
reméljük, jövôre ismét utazhatunk, addig
pedig tudunk majd hetente találkozni a gyülekezetben!
Isten áldását kéri a Kedves Olvasóra:
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya és
Árvavölgyi Béla

Részletek Zakar Ágnes, a Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetôjének a községi augusztus 20-i ünnepi beszédébôl
Tisztelt ünneplô Közönség!
Szeretettel köszöntöm kedves Mind
nyájukat az államalapítás, Szent István
király ünnepén, mely egyben a magyar
katolikus egyház egyik – Magyarország
fôvédôszentjének tiszteletére tartott –
fôünnepe is. A helyi tahitótfalui plébánia is Szent István király nevét viseli, és a
templom búcsúnapja ez a mai nap. 1083ban ezen a napon történt meg István
király szentté avatása. ….Felidézem NAGY
királyunk 1000 éves, de ma is aktuális
tanácsait, intelmeit. A mindenki által jól
ismert Intelmek, azaz Szent István király
Imre herceghez írt tanácsai, Szent István
elsô törvénykönyve. A 10 fejezetbôl álló
mû középpontjában a keresztény hit és
egyház megbecsülése, az ország jól kormányzásának módja áll, olyan erények,
mint az igaz élet, türelem, kegyesség,
irgalmasság gyakorlása, melyek nem csak
egy „állam”, de egy „emberi élet” kor-
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mányzásának is fontos pillérei kell, hogy
legyenek. Olyan gondolatok, erkölcsi
tanítások, melyek örökérvényûek, a mai
XXI. századi embernek is szólhatnak.
Alázatosság, türelem, békesség; a
harag, gôg, gyûlölség helyett
Mondja ezt az a nagy királyunk, aki
erôs kézzel, áldozatok árán is, egy erôs
államot alkotott, megszervezte a vármegye rendszert, templomokat építtetett,
megerôsítette a keresztény hitet és egyházat, az országban létrehozta az egyházmegyéket; rendet, kiszámítható biztonságot,
hitet és jövôképet adott az országnak.
Ismerôs értékek a mai Magyarországon is
ezek.
Vajon István korában felismerték, elismerték, hogy milyen fontos értékek mentén élhetnek? Bizonyára csak az István
idejét követô, évekig tartó zûrzavaros
trónviszályok idején sírták vissza a szigorú, de kiszámítható, fejlôdést adó korábbi rendet. Vajon mi felismerjük és elis-

merjük annak jelentôségét, hogy ma is
Magyarországon ezen értékek mentén
van lehetôségünk élni, hiszen nekünk,
magyaroknak ismét van „biztonságunk,
hitünk, jövôképünk.” Tudatosítsuk ezt,
legyünk rá büszkék!
L eg y ü n k bü sz kék a z 10 0 0 év vel
ezelôtti keresztény alapú magyar állam
megteremtésére és annak mai folytatására. Tegyünk azért, hogy az egyéni és
közösségi életünket, mindennapjainkat,
közbeszédünket az István király intelmeiben javasolt „Alázatosság, türelem, békesség”, és ne a „harag, gôg, gyûlölség!” jellemezze. Hallgassunk az 1000 éve uralkodó nagy államalapító királyunkra, mikor
a boldogsághoz vezetô utat kijelöli:
„Mert a szeretet gyakorlása vezet
el a legfôbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erôszakot szenvedôhöz,
ôrizd szívedben mindig az isteni intést:
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
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A tahitótfalui iskola nyári táborai
Nyáron táborokat szerveztünk iskolánk
tanulóinak 4 héten át. Erzsébet táborok zajlottak júliusban és augusztus elején, melyeken iskolánk több, mint 60 tanulója vett részt.
Az államilag támogatott napközis táborban
a programokat, négyszeri étkezést a Magyar
Állam biztosította. Augusztus utolsó hetében pedig napközis tábor zajlott iskolánkban
20 tanuló részvételével, és július közepén két
héten át az önkormányzat és a TETA által szervezett táborokban szerezhettek élményeket a
tahitótfalui gyerekek.
Köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak a táboroztatásért. Az Erzsébet táborok
szervezése és adminisztrálása nagy feladatot
rótt a kollégákra, köszönet illeti Éliás-Szalay
Istvánt, Éliás-Szalay Ágnest, Viplak Katalint,
Szabó Tamásné Gyöngyit, Balogh Zsoltot,
Lehóczky Dollit, Kovács László Zoltánt,
Kovács Lászlóné Juditot és Hock-Lupták Rékát.
Köszönjük Éliás tanárúrnak, hogy koordinálta
a tábor szervezését. Az államtól nyert pénzbôl
a programokon kívül játékokra is jutott pénz,
melyek mind itt maradnak iskolánkban.
A napközis táborért köszönet az ügyelésért
Gyarmathy Rékának, Szûcs Katának, Papp
Juditnak, a szervezésért, táboroztatásért nagy
köszönet Farkasné Szabó Jutkának, Urbanics
Mariettának és Princzné Bérczi Krisztának.
Erzsébet táborok – 5 tábort szervezett iskolánk az országos 5000 Erzsébet táborból
Az elsô hét egyik csoportjában 18 diák
vett részt, 2- 6. osztályos korosztályból.
Igyekeztünk ennek a tág korosztálynak is
összefogó, kisebbeket, nagyobbakat is lekötô
programokat összeállítani. Voltunk biciklitúrán, látványos fizikai és kémiai kísérleteket hajtottunk végre, szépítettük a környezetünket, szemetet szedtünk, megismerkedtünk a vízpart jellegzetes növényvilágával.
Készítettünk szelektív hulladékgyûjtô kukákat az iskola számára, amit reméljük, a tanév
során minél több diák és pedagógus fog a feliratozásnak megfelelôen használni. Továbbá
ellátogattunk Budapestre az Elevenpark játszóházba, ami a kérdôívek alapján a legnagyobb sikert aratta a gyerekek körében.

(Éliás-Szalay Ágnes és Éliás-Szalay István
táborvezetôk)
Az elsô turnus kicsik csoportját a két elsôs
tanító néni kísérte. A gyerekek , három kivételével, volt elsô osztályosok voltak. A programokat az életkoruknak megfelelôen állítottuk
össze. Sok volt a közös játék, aminek a hosszú
otthonlét után különösen örültek.
Ellátogattunk Leányfalura és Visegrádra, a
játszóterekre, a Királyi Palotába. Játszottunk
a Duna parton és túráztunk a Hétvályús forráshoz. Pihenésképpen korongozhattak, új
néptáncot tanulhattak a gyerekek a hûvös termekben. Volt sok közös társasjátékozás is. A
programból a közös fagylaltozás sem maradt
ki. Fárasztó hét volt, de mindenki elégedetten távozott. (Szabó Tamásné Gyöngyi és
Viplak Katalin táborvezetôk)
Táborunk programjában hagyományôrzés,
kézmûves foglalkozás keretében néptánc
oktatás, korongozás, íjászkodás szerepelt. ezeket a foglalkozásokat mesterségükben elismert szakemberek irányították.
Fenntartható fejlôdés keretében, hulladék gazdálkodás ill. hulladék felhasználás
kézmûves foglalkozás keretében, pet palack
díszek készítése. Hagyományosan beiktattunk
egy szabadidôpark takarítást is.
K irándulásaink is sokrétûek voltak.
Leányfalura gyalogtúra,
Szentendrén marcipán
múzeum, Visegrádon fellegvár, bobozás és gyalogtúra valósult meg.
Virológiai elôadásunkat
kiegészítette egy
biomérnök hallgató
elôadása is.
A csoport életkorának
megfelelô programozási játékkal ismerkedhetett
meg informatikus szakember segítségével.
A tábor szerteágazó

programjai közül mindenki megtalálhatta a
neki tetszô tevékenységet.
Ez a hét biztosíthatta számára a kellemes és
hasznos idôtöltést.
(Kovács Lászlóné Judit és Kovács
László táborvezetôk)
2020. július 06 és 10 között volt a mi turnusunk. Sok szervezés elôzte meg az elsô napokat. Minden nap 8-délután 5-ig biztosítottunk
programokat a táborozó gyerekeknek.
Sok kiránduláson vettünk részt, a legemlékezetesebb a Budakeszi Vadaspark kirándulásunk volt.
Nagy élmény volt mindnyájunknak a
Visegrádi királyi palota megtekintése, mely
tárlatvezetéssel zajlott. Szárnyashajóval elmentünk Zebegénybe. Az államilag támogatott
tábor költségvetésébe új udvari játékok vásárlása is belefért. A gyerekek és mi tanárok is
nagyon jól éreztük magunkat
(Lehoczky Dolli és Balogh Zsolt tábor
vezetôk)
Az 5. turnusban 20 gyermek táborozott,
elsôsöktôl kedve egészen a hatodikosokig.
Színes programokkal készültünk, hogy kicsiknek, nagyoknak egyaránt kedvébe járhassunk.
A táborozóink örömmel játszottak a társasokkal, néptáncoltak, szép karkötôket, kulcstartókat készítettek gyöngybôl, érdeklôdve
hallgatták a hangszerbemutatót. A hét folyamán nagy hangsúlyt kapott a természetismeret is. Érdekes kísérleteket láthattak, kirándultak, befôttesüvegbôl lepkeetetôt, PETpalackból vízfenékvizsgáló készüléket készítettek a lelkes kis résztvevôk. A gyerekek
saját maguk állítottak elô festékeket lisztbôl,
sóból, ételfestékbôl, illetve a közösen gyûjtött
növényekbôl dörzsmozsár segítségével. Az
utolsó napon a Budakeszi Vadasparkba látogattunk el. Nagy élmény volt a gyerekek számára az állatsimogató, és a Vadaspark melletti
Kalandpark, ahol az ügyességüket is kipróbálhatták. (Hock-Lupták Réka és Éliás-Szalay
István, táborvezetôk)
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Táncélet a Szentendrei-szigeten Szigetmonostoron!
A településen már évtizedek óta egyre
nagyobb számú felnôtt és gyermek tartja
életben a magyar hagyomány egyik gyöngyszemét a sokszínû népi tánckultúrát.
Ebben nagy szerepet vállaltak a Zöldsziget
Iskola korábbi vezetôi Kiss Károly, aki
elindította a mûvészetoktatást, és Szente
Sándorné, aki nagy lelkesedéssel támogatta a
magyar néptánc órarendi oktatását, magyar
népi kultúra, múlt táncban való megôrzését
a mindennapos testnevelésen belül, illetve a
tanítás után a délutáni órákban.
Mindez nem teljesedhetett volna ki a
Zöldsziget Táncegyüttes vezetôjének kitartó és alázatos szakmai munkája nélkül, aki a
kezdeti terveket minôségi tartalommal töltve meg, sok egykori diák és felnôtt életét
határozta meg pozitívan.
Ennek bizonyítékát ma is tapasztalhatjuk a Táncegyüttes rendszeres próbáin és
színvonalas mûsorain, ahol több korosztály
immáron 20 éve táncol együtt.
A Zöldsziget Táncegyüttes 2001-ben
alakult Szigetmonostoron, olyan lelkes
felnôttekbôl, akik fontosnak tartják a feledés homályába merülô falusi hagyományok
megtanulását és tovább éltetését.
Az együttes mûsorán szinte az egész történeti Magyarország területérôl szerepelnek táncok. A folklórmûsorok mellett több mint egy
évtizede készítenek a Költészet Napjához kapcsolódó verses-zenés-táncos színpadi esteket
is. Rendszeresen szerepelnek a helyi és kistérségi rendezvényeken, mûvészeti fesztiválokon, 2005-ben a Brüsszeli Magyar Bálon mutatkoztak be, 2018-ban az Ünnepi Könyvhét és
a Budavári Könyvünnep vendégei voltak.
Céljuk a Dunakanyari Népmûvészeti versenyen is bemutatkozni, verseny megmérettetésekre is eljutni.
A táncpróbák szeptembertôl kedd esténként 20.00 – 22.00-ig a szigetmonostori
Faluházban vannak.
A z e g y ü t t e s mû vé sz e t i ve z e tôj e:
Mocskonyiné Nagy Emese és Urbán Márton.
Kísérô zenekara a Szigeti Veszedelem
Zenekar.
Szeretettel fogadjuk az elôképzettséggel
nem rendelkezô felnôtteket is, akik szívesen belekóstolnának a népi kultúra világába. (Bôvebb információ Mocskonyiné Nagy
Emesétôl kapható a 06-20/336-4210-as telefonszámon!)
A tánccsoport több közös produkcióban is
részt vesz a mûvészeti iskola gyermekcsoportjaival, és tárt karokkal várja az ott felnövô fiatalokat, akik életteli közösséget és izgalmas kihívásokat találhatnak az együttesben.
Visszatérve a tánc, - mint mozgásfejlesztés
- iskolai oktatásának fontosságára, talán sok
ember számára nem hangzik ismeretlenül az
a tény, hogy mindennemû tanulási folyamat
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sikerének alapja a mozgásfejlôdés megfelelô
jelenléte. Ezeket a mozgásos készségeket a régi
paraszti kultúrában is el kellett sajátítaniuk
a gyermekeknek, és ez a kincs benne van az
általunk játszott népi játékokban, táncokban.
A tánc régen, és ma is egy önismereti és
közösségi élmény volt. A mozdulatok, motívumok sokszínûsége, a dallamok és énekek
lélekgyógyító, stresszoldó hatása, a páros
táncokban létrejövô férfi-nôi szerepek, stb.
mind, olyan sokszínû fejlesztésre adnak
lehetôséget, ami nagyban segíti a gyermek
személyiségének fejlôdését, a társadalomba
való beilleszkedésében, és ezáltal egy teljesebb élet kialakításában.
Mi tanárok, e szellemben dolgozunk,
segítve a tanító és fejlesztô kollégákat is,
sokszor embert próbáló munkájukban.
A gyermek néptánc képzés jelenlegi táncpedagógusai, Abonyi Zsófia, Füzesséryné
Bogár Szilvia, és Urbán Márton.
Ö r öm mel v á r u n k m i nden ked ve s
jelentkezô 9-13 év közötti gyermeket
Szigetmonostoron a Zöldsziget Körzeti
Á ltalános Iskolában (Szigetmonostor,
Mártírok útja 25-27. sz. alatt) és Tahitótfalun
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola
és Ami-ban (Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca
26) a szeptemberben induló délutáni néptánc oktatásra.
Újdonság, hog y az átszer vezésnek
köszönhetôen már a tahitótfalui iskolában is
lehet a monostori kiváló tanároktól néptáncot
tanulni hétfô vagy péntek délutánonként.
A délutáni gyermek néptánc oktatással
kapcsolatban érdeklôdni
Nagy Erika mûvészeti titkárnál a 30/5417834-es telefonszámon,
és Zakar Ágnes intézményvezetônél lehet
a 20-967-6820 telefonszámon.
Jelentkezni a szigetmonostori Zöldsziget
Körzeti Á ltalános iskola, valam i nt a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola
honlapjáról letölthetô AMI jelentkezési lap
beküldésével a Nagy.Erika@zoldsziget.suli.
hu e-mail címre, vagy személyesen az iskolákban lehet.
Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola
és Szigeti Alapfokú Mûvészeti iskola
iskolavezetése

Átadásra került a
KDSE Zsíros Tibor
Kosárlabda Akadémia
tahitótfalui
képzôközpontja
Augusztus 25-én a KDSE Zsíros Tibor
Kosárlabda Akadémia kis ünnepség keretében köszönte meg támogatóinak a
Tahitótfaluban létesült képzôközpontja
létrehozásában nyújtott munkáját, segítségét. Az elmúlt hat esztendôben az
Akadémia nagyokat lépett elôre. Budapest
X. kerületében Kôbányán felépítették a
Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnokot és a
Darázsfészek Kosárlabda Csarnokot, felújították a Harmat Általános Iskola, a Szt.
László Gimnázium, a Zrínyi Gimnázium
és a kispesti Pannónia Általános Iskola
tornatermeit és most átadták sportolóiknak legújabb fejlesztésüket, a dunakanyari képzôközpontot.
A Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia
nemcsak az infrastrukturális fejlesztésekben jeleskedett, hanem komoly szakmai munka eredményeképpen - negyedikként az akadémiák között - mind
lány, mind pedig fiú vonalon majd minden esztendôben adott egy vagy több
korosztályos válogatottat. Eközben nem
felejtkeztek el az alsóbb korosztályokról sem, saját Kenguru-Kupa és iskolai
együttmûködések, sportosztály szervezése mentén népszerûsítik a sportágat és
nevelnek jó kosarasokat.
A képzôközponttal megteremtették a
lehetôséget arra, hogy azok a kosarasaik, akik a nyári szünetben is képezni szeretnék magukat, edzôik irányításával ezt
megtehessék.
H ajdu Péte r, a z A k adém i a el nö ke az ünnepség keretében köszönte
meg mindazoknak, akik segítségünkre voltak ebben, fô támogatójuknak, a
Kôbányai Önkormányzatnak, az Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének
és Szalay Ferenc elnök úrnak, Bodnár
Péter fôtitkár úr nak, a Tahitótfalui
Önkormányzatnak és dr. Sajtos Sándor
polgármester úrnak, valamint a
Szentendrei Járási Hivatalnak és Varga
László hivatalvezetô úrnak, a szülôknek
és önzetlen támogatóiknak.
Az elnök reményei szerint ezzel a
lehetôséggel nemcsak az egyesület gazdagodik, hanem a fôvárosi és az országos
kosárlabda is, valamint Tahitótfalu nebulói is megszeretik ezt a sportágat.
Forrás: KDSE
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Köböre és etnosport kupa Tahitótfaluban
mezte, végül a következô sorrend alakult ki:
1. Magyar Hadak (Magyar Családi Gazdaság)
2. Mátyásföldi Huszárok és Jászok csapata
3. Keleti Végek Ôrzôi (Fehérgyarmat)
4. Csikóváriak (Pomáz, Budakalász)
5. Szigetcsépi hucul pólósok csapata

Az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány
és a Magyar Családi Gazdaság szervezésében Tahitótfalu adott otthont a II. Köböre és
Etnosport kupának.
A köböre a magyar megnevezése annak a

Judo és
kung-fu bemutató
Rainer Gabriella
emlékére
A Kisoroszi Judo és Kung-fu klub meghívásának tettünk eleget augusztus 20-án. Rácz
Gábor, a klub vezetôje a bemutatót Chambrené
Rainer Gabriella emlékére ajánlotta fel.
Rainer Gabriella, Gabi néni a Tegyünk Együtt
Tahitótfalui Alapítványunk egyik alapító tagja
volt, aki szívén viselte a Tahitótfalun élô gyermekek lelki és testi fejlôdését.
Kereste azokat a lehetôségeket, ahol sok gyermeket tud korosztályosan megszólítani. Szerette
volna a gyerekeinket sport terén is összefogni,
addig-addig kutatott, míg ezt a lehetôséget meg
is találta. Egy ismerôse által megismerte Rácz
Gabi bácsit, akit nem kellett nagyon gyôzködni
a feladatra. Szívesen vállalta a judo és kung-fu
edzéseket gyermekeink részére, ingyenesen.
Ezzel megkezdôdött a sok éven át tartó sportéleti együttmûködésünk.
Alapítványunk és Tahitótfalu Önkormányzata
segítségével a Sportcsarnokban sok gyermek
részvételével kezdte meg az edzéseket Gabi
bácsi. Késôbb már országos versenyeken is
részt vettek a gyermekek, ahonnan rendszeresen érmekkel térnek haza.
Az ünnepségen Rácz Gábor emlék kupát
és egy Kisoroszi stilizált falucímerével ellátott érmet adott át Rainer Gabriella lányának,
Péterfy Juditnak. Judit, az Édesanyja felé áradó
szeretetet megköszönve egy kupát ajánlott fel a
klub részére.
Rácz Gábor bácsinak további jó egészséget
kívánunk ehhez a szép és nemes munkához.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány

belsô-ázsiai lovas csapatjátéknak, melynek célja
egy birkatetem ( napjainkban birkát formázó
25-35 kg-os bábu) megszerzése és a saját célba
való elhelyezése. A több ezer éves hagyomány
Ázsiában sportként él tovább hivatalos bajnoksággal, profi klubbokkal. Nem titkolt célja
a szervezôknek, hogy itt, Európa közepén is
minél nagyobb tömegbázissal rendelkezô sportág váljék majd egyszer ebbôl a kemény, lovat és
lovast is megpróbáló kihívásból.
Az ország különbözô pontjáról érkeztek a
lovas hagyományôrzô csapatok a 13-14-én megtartott köböre edzôtáborba és az augusztus
15-16-án megrendezett versenyre.
A csoportmérkôzések legjobbjai játszották
a döntôt, a csoport másodikok pedig a bronzmeccsen bizonyíthatták rátermettségüket.
Mindegyik mérkôzést komoly küzdelem jelle-

Vedd észre!

A díjakat a magyar kulturális élet megtisztelô
alakjai, valamint Kazahsztán magyarországi
nagykövete adta át.
A köbörén kívül számos más etnosport is
képviseltette magát.
A Magyar Családi Gazdaság gyermeklovasai
látványos alakzatlovaglással, valamint gyermekköbörével bizonyították lovas felkészültségüket.
Jelen voltak a Zrínyi Baranta SE versenyzôi is,
akik látványos bemutatót tartottak.
A nézôk láthattak lovasbirkózást, valamint
megismerkedhettek a török eredetû dzsirit nevû
lovas harci játékkal is a Déli Gyepûvédôk által.
A gyerekek eközben népi játszóházban és
különbözô kézmûves foglalkozásokon vehettek részt.
Köszönjük a résztvevô csapatoknak, hogy
megtisztelték rendezvényünket, köszönjük a
látogatók érdeklôdését.
Reméljük, hogy jövôre is lehetôségünk lesz
ennek a remek versenynek a megrendezésére
tovább éltetve ezzel ôsi hagyományainkat.
Magyar Családi Gazdaság
nak egy részlete volt látható. E hónapban sajnos nem érkezett helyes megfejtés.

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu
egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy
a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes
megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Szeptemberi
számunkban a Tormaréten lévô, nyáron
lakossági összefogással és önkormányzati
támogatással rendbehozott játszótér fahídjá-

NMPT GERINCTRÉNING TAHITÓTFALUBAN
FELNÔTTEK ÉS GYEREKEK RÉSZÉRE
A mára kialakult ülô életmód hamar megváltoztathatja az egészséges testtartásunkat,
ami számos degeneratív gerincbetegségnek
az okozója.
Mi az az Nmpt? Röviden: Természetes
Mozgásminta Tréning.
Egy olyan mozgásprogram, amely segít
elkerülni a gerinc- és ízületi betegségeket
illetve azok kiújulását. Célja, hogy kiiktassa
azokat a helytelen tartás- és mozgásmintákat, melyek általában már évekkel a gerincbetegségek tüneteinek kialakulása elôtt
jellemzôk az emberekre.

A programot Bene Máté, gerincsérvre
szakosodott gyógytornász, gerincspecialista dolgozta ki.
Szeptember közepétôl a Sportszár tükrös
termében kezdjük az órákat: hétfôn és pénteken: gyerekeknek NMPT KIDS 15.30-kor
és 16.30-kor kedden: felnôtt NMPT 10.00kor és 18.00-kor.
Tovább információk: www.spinefit.hu
oldalon, illetve a 06 20 9384536-os telefonszámon.
Várok szeretettel mindenkit:
Mohácsi-Nagy Ildikó
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FIGYELEM LÁNYOK ASSZONYOK!
Méhnyakszûrés Önkormányzati
Támogatással!
Idôpontja: 2020. 10.15. csütörtök
13.30-tól – 17.30-ig
Helye: Tahitótfalu, Kossuth L.u.30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés: Telefonon: 385-873
a reggeli órákban a védônôknél

A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:
“Mennyit adsz érte?”

GARÁZSVÁSÁR

apróhirdetés 20 szóig
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal

Fekete-fehér
3120 Ft
3960 Ft
5760 Ft
11.280 Ft

Színes
3640 Ft
4620 Ft
6720 Ft
13.160 Ft

A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ oldalas felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés
sorrendjében tudunk biztosítani.

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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Ügyvédi fogadó órák Pócsmegyeren és Leányfalun
Várom szeretettel a Dunakanyar településeirôl leendô ügyfeleimet.
Forduljanak hozzám bizalommal!
Több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezem

§ polgári jogi (pl. ingatlanokhoz kapcsolódó ügyek, öröklés, adósság behajtás),
§ családjogi (pl. házasság megszûnése, házassági vagyonjog, szülôi felügyelet, gyermek tartása)
§ munkajogi ügyek területén.
Látogassanak el honlapomra is, és amennyiben megnyerem bizalmukat,
keressenek fel bármelyik elérhetôségemen: www.toth-ugyvediiroda.hu,
e-mail: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu, vagy info@toth-ugyvediiroda.hu, mobil: 06-30-2844245.
Fogadó órákat tartok:
Pócsmegyeren a Rendezvényközpontban (Inkubátor Ház) Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
Leányfalun a Faluházban, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124
Mindkét helyszínhez szükséges az elôzetes idôpontfoglalás.

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd
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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 szállítjuk.

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

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

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.
Napelemes rendszerek tervezése és kiépítése. 0 %-os, EU-s támogatású hitel ügyintézése.

Frey Attila

NEO 80 / PASSIVE

NOBO

JOTUL

THERMOROSSI

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

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 18.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es
körzetében a házhoz szállítás
költségét is.
AKÁCOSZLOP

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
16

AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

Lakossági
Klímák:
- Telepítése
- Tisztítása
- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor,
klímaszerelô
+36-30/729-9315

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Tanévnyitó ünnepély
Rendhagyó tanévnyitó ünnepélyt tartott a tahitótfalui iskola, két részre bontva a gyerekeket, betartva az elôírásokat.
Részlet az intézményvezetô megnyitó
beszédébôl:
„Rendhagyó tanévet zártunk júniusban, és nem szokványos tanévet kezdünk
most meg szeptemberben. Egy, mindezidáig ismeretlen járvánnyal kellett és kell
szembe néznünk, mely átírja életünket.
A biztonsági intézkedésekre vonatkozó
kormányzati protokollt megkaptuk, helyi
biztonsági intézkedéseket, járványügyi
rendet alakítunk ki az iskolában – alapja: fertôtlenítés, kézmosás, távolságtartás.
Részleteket a héten megkapják, felkerül a
honlapra.
A legfontosabb, amire ez az idôszak
tanít minket – egymás tisztelete, önfegyelem, türelem, a biztonsági intézkedések
maximális betartatása és betartása mindre növekedett Alapfokú Mûvészeti Iskola
vezetôje lett.
A Járványügyi protokoll ismertetése
is megtörtént, a helyi iskolai protokoll a
jövô hét elejére készül el.
Dr Sajtos Sándor Polgármester úr a
jelenlévôk nagy örömére bemutatta a
leendô új iskola látványtervét a közönségnek.
Szép, biztonságos tanévet kívánunk az
iskola valamennyi tanulójának, dolgozójának, kedves szülôknek!
Iskolavezetés

nyájunknak, szülôknek, tanároknak, iskolai dolgozóknak, tanulóknak. Mi, az iskola
dolgozói mindenben az elôírásoknak eleget fogunk tenni, óvjuk tanulóink, iskolai közösségünk biztonságát. Az önfegyelem, türelem, a másik tisztelete mellett nagyon fontos, hogy ne engedjünk
helyet szívünkben, lelkünkben a félelemnek, erôsítsük magunkban és egymásban az életbe vetett hitet. „Ne féljetek!”
Hallgassunk a mindnyájunk elôtt tisztelt
Vojtilára, Szent II. János Pál pápára, aki
1978-as római beszédében mondta ezt a

világ népének, nekünk is, bár akkor másféle problémákra gondolt a frissen avatott
pápa, de szavai: Ne féljetek! ma különösen aktuálisak.”
Az iskola vezetése új igazgató-helyettessel tudott kiegészülni a megnövekedett
tanulói létszám, és a Zöldsziget AMI-nak
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolához
csatolásával. Matus Klára mellett Vaczó
Zoltán is az általános iskolai igazgatást
segíti, Mákó Miklós pedig a kétszeresé-
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Falusi teríték
Cikksorozatunkban a tahitótfalui gazdák tevékenységébôl, mindennapjaiból
nyújtunk egy kis íz-elítôt olvasóinknak.
Hollandi Gábor és felesége, Krisztina
mézeit sokan ismerik és szeretik. A
gazda bemutatkozásából betekintést
kaphatunk e szép és izgalmas munka
mindennapjaiba.
Hollandi Méhészet
Méhészetünkrôl: Amikor 2009-ben megalapítottam méhészetemet, régi álmo mat váltottam valóra. Nógrád megyében
nôttem fel, általános állattenyésztôként
végeztem Szécsényben a Mezôgazdasági
Szakközépiskolában, ekkor láttam elôször

méhészetet. Méhészetünket 5 családdal kezdtük, és folyamatosan fejlesztjük. Jelenleg 50
Krajnai (Pannon) családdal dolgozunk. A mi
éghajlatunkon ez a fajta a leghatékonyabb.
Kezdetben vándoroltunk a méhcsaládokkal,
mivel Nógrád megyében az éghajlat és a talaj
összetétele miatt fôleg vándorméhészként
lehet csak „jól tartani” a méheket. Tahitótfalu
környékén azonban gazdag akác, napraforgó, hárs, repce legelôk vannak, így kaptárainkat letelepítettük a hegyoldalba. . Itt évszakonként változatos a flóra, így álló méhészetként üzemelünk vagy legfeljebb északi akácra vándorlunk, ha kedvezô a virágzás. Fontos
szempont számunkra a gyógyszermentes
méhészkedés, lassan növekvô állományunkban arra törekszünk, hogy a méheket ne zsák-

mányoljuk ki. A méhészkedés egy olyan ágazat, ahol mindig újat tanul az ember, rengeteg aprónak tûnô, de igen fontos megfigyelésre, saját tapasztalatok gyûjtésére van szükség ahhoz, hogy magas fokon, jó hatékonyság-

gal, a méhek igényeit figyelembe véve tudjunk
kiváló minôségû mézet elôállítani. Számunkra
megunhatatlan, izgalmas, örök szenvedély.
Mézeinkrôl: Fôleg fajtamézeink vannak.
Virágnyílási sorrendben tavaszi virág, repce,
akác, hárs és napraforgó. Ezeket kézzel üvegezzük, Országos Magyar Méhészeti Egyesület
által kiadott, dombornyomott üvegekbe. A
kilós kiszerelés mellett félkilós és negyedkilós
kisebb üvegekben is árusítunk, hiszen sokan
többféle mézet szeretnének megkóstolni,
viszont nem fogyasztanak nagy mennyiséget.
Családi méhészetünkben a nagy mennyiségû
értékesítésrôl próbálunk a saját értékesítés
irányába elindulni. Ezalatt azt értjük, hogy
nem felvásárlónak adjuk el, hanem piacokon, ismerôsök körében terjesztjük a magyar
mézet, ismertetjük a méhek munkájának fontosságát és a méz értékeit. Sokan megismertek
minket, két éve járunk minden szombaton a
tahitótfalui, vasárnap pedig a visegrádi piacra
a mézeinkkel. Szeretjük a piacozást és nagyon
örülünk a hídfônél lévô piac megújulásának,
megszépülésének, sajátságos, családias hangulatának. Terveink között szerepel a magyar
méz egyre szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése.
Hollandi Gábor
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A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
INGYENES

BABA- GYERMEK
és FELNŐTT RUHA
BÖRZÉT rendez.
Szeptember 25-én (pénteken)
9.30– 11.30– óráig a Faluházban.
Maszk használata mindenki
számára kötelező!
Köszönjük megértésüket!

Krúdy Gyula

Az utolsó garabonciás
novellája nyomán írta: Bencze Balázs

Ondrik János
Szarvas Balázs
Stubnya Béla
Király Orsolya
Jenei Kristóf
Ivancsics Noémi
Zenészek: Bencze Balázs és Lévai Péter
Rendezte: Póka Éva
Népház Tahitótfalu, Bajcsy Zs. utca 2.
2020. október 3. (szombat) 18:00
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dá

s

in
gy

en
es

!

Támogatók
Leányfalu Önkormányzata,
Faluház és Ravasz László Könyvtár
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18,
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com •
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva:
kedd 8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi
tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) –
tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig,
kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola
fogászat • 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: 26/312331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat:
+36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 474-9999,
+36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal •
GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo
na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok
u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., 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; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda
11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – BM
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.:
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818 • KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu, Szabadság
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17,
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Duna
kor
zó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK
– tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT
– Szent
endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.:
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00,
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET –
tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, Béke
u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26)
387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098
Budapest, Ecseri út 8-12., nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00,
kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 353 (06 80 FKF FKF)a
következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök:
8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@
fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 Bp., Pf.: 637
• TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-999-688

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