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Nyertes pályázat az Almásy utcai óvoda
épület felújítására
2020. júniusában a Belügyminisztérium
pályázatot írt ki, 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozóan. Önkormányzatunk képviselô-testülete úgy
döntött, hogy indul a pályázaton, amely maximált összege önrésszel együtt 30 M Ft.

2020. júliusában az elkészült mûszaki dokumentációval együtt benyújtottuk pályázati
anyagunkat. Jelen pályázat támogatási intenzitása 95 %-os, tekintettel településünk adóerô
képességére. Az elkészített anyagban a támogatási igény összege 28.480.604 Ft. Az önrész
nagysága ennek megfelelôen 1.498.980 Ft. A
kivitelezés illetve a végleges elszámolás határideje 2021. december 31. 2020. július 3-án a

október 25. II. rész
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Falusi teríték
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Önkormányzati hírek
Szeptember és október hónapban
a képviselô-testület több rendkívüli,
illetve soron következô, munkatervben meghatározott ülést tartott. A
képviselô-testület döntéseit majdnem
minden esetben egyhangúlag hozta,
az esetleges tartózkodást és ellenszavazatot a beszámolóban külön jelezzük.
A szeptember 8-án tartott nyílt,
rendkívüli ülésen a napirend elfogadását követôen a képviselô-testület
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu novemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
November 10. kedd 16:00-20:00 Kosárfonó Kör.
Részletek: 0630/337 5527
December 5-13 „Advent Tahitótfalun” rendezvény sorozat. Részletek
a plakátokon.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

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.:
Folytatás a 12. oldalon
Csicskár-Miátovics Krisztina 30/5312024.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Magyar Államkincstártól tájékoztatást
kaptunk, hogy támogatási igényünket
befogadták, bírálatra alkalmasnak tartják. 2020. 09. 30-án kézhez kaptuk a
támogatói okiratot, amelyben tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Az év
hátralévô részében a mûszaki dokumentációt alapul véve az adott értékhatárnak
megfelelô közbeszerzési eljárást fogjuk
lebonyolítani. Tekintettel arra, hogy az
épület jelenleg is köznevelési célt szolgál,
a felújítást óvodai szünetben, 2021. június 15 - augusztus 15-ig kívánjuk elvégeztetni.
A felújítás elsôsorban a tetôszerkezet
héjalásának cseréjét célozza meg, mivel
az épület több helyen is beázik. A 640
m2 -es tetôfelületen a teljes kerámia

cseréphéjalás elbontásra kerül az összes
cserépléccel együtt. A keletkezett
hulladék a kijelölt lerakóhelyre
kerül deponálásra. Ezzel együtt a
meglévô villámvédelem, a tetô széldeszkázat valamint az utcai oromfal teljes deszkázata is elbontásra
kerül. A használaton kívüli béleletlen, tömör, kisméretû téglából falazott kémény is vissza lesz bontva a
vasbeton födém síkjáig. A meglévô
két állószékes fedélszék rövid fagerendáinak cseréjét is tervezzük. A
teljes megmaradó fedélszék gomba
és kártevô mentesítése faanyagvédelmi szakvéleményben megadott
módon történik. A fedélszék szarufáinak
részleges cseréjére az elégtelen keresztmetszetük miatt kell sort keríteni, ami
mintegy 60 db szarufát érint.

A z é pü l e t é p ít é sz e t i s t í lu s á n a k
megôrzése érdekében a 2 db míves bádog
bevilágító és szellôzô ablak felújítva vis�szaépítésre kerül. Ugyanebbôl a megfontolásból az utcai homlokzaton lévô erkély
meglévô faszerkezetének és korlátelemeit is felújítjuk. Az utólagosan épített 2 db
elôtetô részbeni cseréjét is tervezzük.
A 2018-ban készített statikai szakvélemény az épület délkeleti sarkánál ferde
repedéseket tárt fel, így a leírtaknak
megfelelôen megtörténik az alap illetve a
falrész stabilizálása is. Az épületek között
lévô betontérkô és betonszegély felszedésre kerül, hogy a falazat mellett az épület alapjának felázását megszüntessék,
amit segíteni fog a kulé kavicsos ágyazat
kialakítása is. A tetôrôl lefolyó csapadékot dréncsövekkel egy kulé kavicsos szikkasztó gödörbe vezetik, ami az épülettôl
távolabb lesz kialakítva.

A felsorolt beavatkozásoknak az a célja,
hogy az épület szerkezetét stabil állapotba hozzuk a késôbbiekben tervezett
(újabb pályázati lehetôségek kihasználásával) belsô átépítések, felújítások végrehajtása érdekében.
Az épülô bölcsôde projektnyitó tárgyalása
2020. november 2-án a négy csoportszobás bölcsôde építése érdekében megtartottuk projektnyitó tárgyalásunkat.
Figyelemmel az elmúlt hetekben lefolytatott közbeszerzési eljárásra, a projektnyitón megjelent a közbeszerzést végrehajtó személy, a nyertesnek meghirdetett kivitelezô, a Pro Régió vezetôje,
az önkormányzati referens, a falugondnokság és jómagam. A jelenlévôkkel
egyeztettük a munkaterület átadásának
idôpontját, és pontosításra került a kivitelezés során szükséges közmûvekre
tör ténô rácsatlakozás lehetôsége. A
kooperáció végén aláírtuk a kivitelezôi
szerzôdést. November végéig idôjárás
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függvényében megkezdôdik a beruházás.
A kivitelezôvel egyeztetve kijelöltük a felvonulási területet. Korábban elvégzett
– a terület határát érintô – beruházások
során kiépítésre kerültek a víz- és gázbeállási helyek. Ennek megfelelôen csatorna rákötési és elektromos rákötési pontok
tervezését, engedélyeztetését kellett elvégeznünk. Terveink szerint 2021 ôszén
befejezôdik a kivitelezés, ha rendkívüli
helyzet (vis maior) nem áll fent. Ma már

nem csak szélsôséges idôjárási helyzetekre kell felkészülni, hanem, mint ahogy
napjainkban is megéljük, tömeges járványügyi helyzetre is. Az építési beruházással együtt a tárgyi eszközök beszerzését is megindítjuk, tekintettel arra, hogy
a teljes bútorzat, játszóeszközök, udvari eszközök, melegítôkonyhai eszközök,
textíliák, konyhai eszközök beszerzése is
része a pályázatnak.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Anyakönyvi hírek

Ebédrendelési lehetôség
Az Önkormányzat új szolgáltatása
Kedves tahitótfalusi lakosok!
November 15-tôl Tahitótfalu Önkor
mányz ata ebédrendelési lehetôséget biztosít a helyi lakosok részére. Szolgálta
tásunkkal Önöket szeretnénk segíteni a
jelenlegi helyzetben. Fontos számunkra,
hogy egészségük védelmében egyrészt a
lehetô legkevesebb emberrel lépjenek kapcsolatba, másrészt dietetikus szakember

által összeállított magas minôségû étrendet biztosítsunk Önöknek. Rendelésüket
a +36-30-257-7451-es telefonszámon adhatják le elôzô nap 10 óráig. Az aktuális étlap
a www.tahitotfalu.hu honlapon, a Faluház
fb oldalán és az átvételi ponton elérhetô
lesz minden hónap végén.
Loós Ágnes dietetikus-élelmezésvezetô

TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
NOVEMBERI EBÉD MENÜ,
TAHITÓTFALU, BAJCSY ZSILINSZKY UTCA
TELEFON: +36-30-257-7451
Hétfő 11. 02.
tarhonyaleves,
csirkepörkölt,
tökfőzelék,
tejszelet
Hétfő 11.09.
hamisgulyásleves,
majoronnás ragu,
finomfőzelék,
müzliszelet
Hétfő 11.16.
rizsleves,
sült virsli,
lencsefőzelék,
gyümölcs
Hétfő 11.23.
frankfurtileves,
szilvás gombóc,
túró rudi

Hétfő 11.30.
gulyásleves,
sajtos makaróni,
gyümölcs

Kedd 11.03.
zöldborsóleves,
milánói makaróni,
gyümölcs
Kedd 11.10.
paradicsomleves,
rántott csirke,
rizi-bizi,
csalamádé,
gyümölcs
Kedd 11.17.
daragaluskaleves,
sült csirke,
kukoricás rizs,
csem.uborka,
gyümölcs
Kedd 11.24.
tojásleves,
sült hús,
hagymás tört
burgonya,
csalamádé,
gyümölcs
Kedd 12.01.
lebbencsleves,
csirkeragu,
kelkáposztafőz.
gyümölcs

Szerda 11.04.
zellerkrémleves,
gombás ragu,
párolt rizs,
gyümölcs
Szerda 11.11.
rántott leves,
vagdalt,
zöldborsófőzelék,
tejszelet

Csüt. 11.05.
burgonyaleves,
köményes szelet,
zöldbabfőzelék,
müzliszelet
Csüt. 11.12.
csirkeraguleves,
gránátos kocka,
gyümölcs

Péntek 11.06.
reszelttésztaleves,
sajtmártásos csirke,
tészta,
gyümölcs
Péntek 11.13.
zöldségleves,
vagdalt,
burgonyafőzelék,
gyümölcs

Szerda 11.18.
babgulyás,
darás metélt,
gyümölcs

Csüt. 11.19.
burgonyaleves,
húsgombóc,
parad.káposzta,
tejszelet

Szerda 11.25.
vajasgaluska leves,
főtt tojás,
parajmártás,
főtt burgonya,
gyümölcs

Csüt. 11.26.
szilvaleves,
rántott hal,
zöldséges rizs,
csem.uborka,
gyümölcs

Péntek 11.20.
karfiolkrémleves,
csirkeragu,
petr.burgonya,
cékla saláta,
gyümölcs
Péntek 11.27.
sertésraguleves,
túrós csusza,
gyümölcs

Szerda 12.02.
tavaszi zöldségleves,
zöldborsós
csirkemáj,
párolt rizs, gyümölcs

Csüt. 12.03.
sajtkrémleves,
stefánia vagdalt,
sárgarépafőzelék,
müzliszelet

Péntek 12.04.
palócleves,
nudli,
gyümölcs

ÁTVEHETŐ: TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA, BAJCSY ZSILINSZKI UTCAI EBÉDLŐ UDVARÁN
ELHELYEZETT ÁTADÓ PONTON, AZ NNK, NÉBIH, EMMI RENDELET A KÖZÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ
TÁPLÁLKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ SZABÁLYOK SZERINT!

RENDELÉSÉT, LEMONDÁSÁT ELŐZŐ NAPON 10 ÓRÁIG VESSZÜK FEL!
VÁLASZTHATÓ MENÜ ÁRA: 1 200 FT/NAP
VÁLASSZON MINKET!
AZ ÉTLAPVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Újszülöttek:
Gubacsi Sára 2020. 10. 01.
Baranyai Karina 2020. 10. 01.
Borbély Vajk 2020. 10. 14.
Papp Zénó 2020. 10. 15.
Dobos Noémi 2020. 10. 16.
Kálmán Lana 2020. 10. 18.
Házasságot kötöttek:
Zerinváry Lôrincz Farkas – Schirilla Hédi
Elhunytak:
Bôdy István Miklós – Villám köz, élt: 73 évet
Mihály Attila – Móricz Zs. út, élt: 79 évet
Németh István – Dózsa György út, élt: 88 évet
Mándi Béláné – Tamási Áron u., élt: 91 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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Megemlékezés 1956

“56 izzó ôsze volt, Magyarország remény és pokol...”
Járványhelyzetben emlékeztünk a gyerekekkel az 1956-os forradalomra. Az iskola udvarán felhangzott Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” és Márai Sándor „Mennybôl az angyal” címû verse megzenésítve, forradalmi visszaemlékezések, valamint Beethoven Egmont nyitánya. Az aulában ’56-os jelképekkel- macskakövekkel, röplapokkal, lyukas zászlóval és
a fontos helyszínek rajzával - tettük kézzelfoghatóvá a kort a gyerekek számára.
Köszönöm Bádonyi Kinga, Princzné Bérczi Krisztina, Wegroszta
Gyula, Kökényné Krafcsik Ibolya, Gyarmathy Réka, Mákó Miklós
kollégáim és Szecsei László segítségét, a kisoroszi és tahitótfalui
önkormányzat támogatását. A mûsorról elôzô nap az alsósoknak
készült felvétel az iskola honlapján megtekinthetô. http://www.
pollackmihalyiskola.hu/cikk?id=243
Egy kedves volt tanítványom, Lakatos Judit, ma a Szentendrei
Kulturális Központ igazgatója az 1989-es pályakezdô múltamat idézte a forradalom napján nekem küldött levelével: „arra döbbentem
rá, hogy mennyi ösztönzést és tudást kaptam tôled ahhoz, hogy
beleássam magam 56-ba és tudjam, hogy mirôl szól október 23-a”
Ez az igazi megerôsítés egy történelemtanárnak.
A rendszerváltás elôtt néhány hónappal kezdtem a tanári pályát, egyik
rokonom merô aggódásból azt mondta nekem akkor: „Mi lesz veled, Ági,
le fognak csukni a reakciós nézeteid miatt”. A Rendszerváltás megmentett,
de 1988-89-ben voltak érdekes történetei egy magamfajta „reakciós” történelemtanárnak. Pozsgay Imre még ki se mondta a „népfelkelést” a korábbi
ellenforradalom helyett, az 1956-os eseményeket én már Salamon Konrád
professzor úr óráinak köszönhetôen, „1956-os forradalom és szabadságharcnak” tanítottam kétosztálynyi angyalföldi 8. osztályosnak, ahol a diploma megszerzése elôtti évben óraadóként taníthattam. Nem hôs voltam,
inkább jellemzô volt ez a kíváncsiság az akkori változás elôtti világra.
A szentendrei Bajcsy-Zsilinszky Úti Általános Iskolában (ma Szent
András Általános Iskola) 1989 szeptemberében kezdtem tanári munkámat, pályakezdôként táncházakkal, filmklubbal, elôadásokkal
önképzôkört szerveztem a gyerekeknek. Az elsô elôadás címe
„Alternatív mozgalmak Magyarországon” volt, melyre meghívtam
Sasvári Szilárdot, a késôbbi országgyûlési képviselôt, egykori évfolyamtársamat, hogy tartsa meg az elôadást.
1989 októbere volt. Nagy volt az érdeklôdés a gyerekek körében, néhány felnôtt is meglátogatta az elôadást, így Perjéssy Sárika,
igazgatóhelyettes, történelemtanár a szomszédos Rákóczi iskolából is ott volt néhány diákjával, mondhatom nagy szerencsémre.
Az elôadás közben az akkor 14 éves Lakatos Judit felkiáltott: „56-ról
akarunk hallani”, és Sasvári Szilárd, hozzám hasonlóan frissen végzett történelemtanárként, mesélt az eseményekrôl. Másnap tiltakozó röplapok voltak a rendezvény és a szervezôk ellen több helyen
Szentendrén, hívatott az igazgató, hogy mi történt. Perjéssy Sárika,
köztiszteletben álló igazgatóhelyettes mentett meg. Az esemény
után néhány héttel, 1989-ben ott voltam október 23-án a köztársa-
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ság kikiáltásakor a Parlement elôtt, félévvel késôbb pedig az említett fiatalember országgyûlési képviselô lett (Sasvári Szilárd) az elsô
demokratikusan megválasztott Parlamentben.
Ma 2020. október 23-án a diákok egy szabad országban élnek,
a múltról bármi hozzáférhetô, elolvasható, nincsenek titkok, sôt!
Mennyire érdekli ma a fiatalokat a múlt, 1956? Érettségi elôtt 1984ben én még nem kaphattam arra a kérdésemre választ az iskolában,
hogy „Mi történt 1956-ban?”, de az én tanítványom 5 évvel késôbb
már igen. A mai gyerekeket biztosan másképpen érdekli a múlt,
mint minket érdekelt, akiknek többször meg kellett „harcolniuk”
az igazságért.
Tavaly Bibó István 56-os államminiszter lánya, Tegzesné Bibó Borbála
mesélt a nyolcadikosoknak az 56-os és azt követô eseményekrôl, szájtátva hallgatták a gyerekek.
Idén rendhagyó ünnepséget rendeztünk, de a szereplô gyerekek lelkesedése magával ragadó volt, igyekeztek átadni kortársaiknak az ’56os forradalom üzenetét: a zsarnokságot, igazságtalanságot sohasem szabad tûrni.
Ma az ’56-os eszmék szerint élhetünk, szabad, demokratikus
országban. Tudnunk kell jól, okosan élnünk a kiharcolt szabadságunkkal!
Emlékezzünk ma 64 év után is a pesti srácokra, a forradalomra,
hôseinkre!
Zakar Ágnes intézményvezetô

Szereplôk: Éles Boldizsár 5.b, Németh Nándor 7.a,
Kemechey Álmos 8.a, Horváth Botond 8.a és Madarász
Réka 8.a osztályos tanulók, az iskola énekkara.
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
jóváhagyta a „Vállalkozási szerzôdés
keretében Tahitótfalu Községben erdô
gazdálkodási munkák ellátása” tárgyú
beszerzési eljárásban a vállalkozó beszerzésére irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottság összetételét, majd
ugyanezen tárgyú beszerzési eljárásban a
vállalkozó kiválasztására vonatkozó dokumentumokat.
A következô döntésével a PM_Bölcsô
defejlesztés_2019_22 tárgyú támogatás felhasználásához a közbeszerzési feladatok
ellátásával a KT Tanácsadó és Szolgáltató
Kft-t bízta meg, majd kiválasztotta a
mûszaki ellenôri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési, valamint a kivitelezôi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési
eljárás gazdasági szereplôit.
A tulajdoni ügyek napirendi pontban
a képviselô-testület támogatta a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. megkeresését, mely a 1654 helyrajzi számú (Posta –
Gyógyszertár épülete) ingatlan vonatkozásában a közös tulajdon megszüntetésére
irányult. Következô döntésével lemondott
az önkormányzatot illetô elôvásárlási jog
gyakorlásáról a 1394/3/B hrsz-ú üzletház
tekintetében és jóváhagyta a 1394/3 hrsz-ú
ingatlanra (Tahi parkoló) vonatkozó földhasználati szerzôdés tartalmát. Támogatta
Dr. Pázmány Annamária, a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei leköszönt
vezetôjének felterjesztését a Pest Megye
Díszpolgára kitüntetésre, majd hozzájárult
a Kossuth utca 10. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásához. Egyetértett a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
kérésével és 100.000, - Ft-tal támogatta
az iskoláskorú gyermekek ingyenes karate és kung-fu edzéseinek lebonyolítását.
Engedélyezte a Hôsök terén lévô buszmegálló várójának cseréjét, jóváhagyta az
önkormányzat tulajdonában lévô 111 hrsz-ú
ingatlan egy részének értékesítését, megadta a 0157/17 hrsz-ú ingatlan optikai ellátásához szükséges tulajdonosi és közútkezelôi
hozzájárulását és végül döntött egy Dacia
Dokker Van típusú gépjármû beszerzésérôl.
A következô rendkívüli ülésre 2020. szeptember 14-én került sor. Az elsô napirend
során döntött a testület a 2509 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, majd a második napirendben a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Ösztöndíjpályázathoz történô csatlakozásról, végül a Food Truck Show támogatásáról. Az ülésen a képviselô-testület minden
tagja részt vett, Vaczó Zoltán képviselô nem
támogatta a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Ösztöndíjpályázathoz történô csatlakozást,

a többi döntést a képviselô-testület egyhangúlag hozta.
A képviselô-testület soron következô ülését szeptember 24-én tartotta. Az ülésen
Gaál Sándorné képviselô nem vett részt,
hiányzását elôre jelezte.
Az elsô napirend során a képviselôtestület megalkotta a csatorna-hálózat
bôvítési beruházás mûszaki átadását követô
csatlakozás feltételeirôl és az utólagos csatlakozásért fizetendô díj megfizetésérôl
szóló önkormányzati rendeletet, majd a
talajterhelési díjról szóló 13/2004. (VII.
08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezését követôen új rendeletet alkotott.
A második napirendben a „Négy csoportszobás bölcsôde építése Tahitótfaluban”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a képviselô-testület az alábbi döntéseket hozta. Kiválasztotta az eljárás
Bíráló Bizottsági tagjait, elfogadta az eljárás felelôsségi rendjét, valamint az ajánlattételi felhívás tartalmát. A mûszaki ellenôri
feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította, mivel a
legkedvezôbb ajánlat is lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét, és új beszerzési eljárást indított.
Következô döntésével a „Vállalkozási
szerzôdés keretében Tahitótfalu Községben
erdôgazdálkodási munkák ellátása” tárgyú
beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat értékelte és a Bíráló Bizottság döntésével megegyezôen az eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertesnek a Forester
Szolgáltató KFT-t hirdette ki.
A Bizottságok tájékoztatója napirend során a képviselô-testület több
döntést hozott. Elsôként támogatta a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatát és csatlakozott a
Klímabarát Települések Szövetségéhez. A
Kulturális Oktatási-és Sport Bizottság javaslatával megegyezôen egyetértett azzal,
hogy 2021. évben az Eperfesztivál megrendezésre kerüljön, és a felmerülô költségekre az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe, a rendezvény lebonyolítására 6 M
Ft támogatást különítsen el. Jóváhagyta a
Dunakanyar Sportegyesülettel a sportpálya
bérletére vonatkozó bérleti szerzôdés megszüntetését. Engedélyezte a 1225 hrsz-ú
ingatlan térítésmentes tulajdonba adását
kérelmezô számára, mely egy adminisztrációs hiba következtében az önkormányzat törzsvagyonába került átvezetésre.
Utolsó döntésével jóváhagyta a Tahitótfalui
Óvodák, Mini Bölcsôde és Konyha intézményeiben az óvodai csoportok maximális
csoportlétszámainak 20 %-kal történô túllé-

pését a 2020/2021 nevelési évben.
A szeptember 30-án megtartott rendkívüli ülésen Vaczó Zoltán képviselô
nem vett részt, hiányzását elôre jelezte. A képviselô-testület az ülésen elbírálta a „PM_Bölcsôde_2019_22_vállalkozási szerzôdés keretében 4 csoportszobás
bölcsôde építése” tárgyú beszerzési eljárásban, mûszaki ellenôr beszerzésére beérkezett ajánlatokat, és az eljárás nyertesének Bagoly Bálint egyéni vállalkozót hirdette ki. A Gazdasági Bizottság javaslatával
megegyezôen a képviselô-testület támogatta, hogy Dr. Sajtos Sándor polgármester 2
havi bruttó bérének megfelelô jutalomban
részesüljön a költségvetési tartalék terhére
(Dr. Sajtos Sándor polgármester nem szavazott).
Az október 8-án tartott rendkívüli, nyílt
ülésen Karácsony Ádám képviselô nem
vett részt, hiányzását elôre jelezte. A rendkívüli ülés témája a mûszaki telep felújítása volt, melynek kivitelezésével a képviselôtestület a Stajer Kft-t bízta meg. A második
napirend során jóváhagyta a szabadidôpark
mûvelési ágának módosítását.
Az október 22-én tartott, soron következô
ülésrôl Csörgô Mihály alpolgármester és
Gaál Sándorné képviselô hiányzott, távolmaradásukat mindketten elôre jelezték. Az
elsô napirend során a konyha beszámolóját hallgatta meg a képviselô-testület, majd
a „Négy csoportszobás bölcsôde építése
Tahitótfaluban” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az eljárás nyertesének a KINAMÉ Kft-t hirdette ki.
Ezt követôen a „Tahitótfaluban létesítendô
négy csoportszobás bölcsôde” tárgyú építési beruházás projektmenedzsment tájékoztatás-nyilvánosság feladatai tárgyú beszerzési eljárást nyilvánította eredményesnek és az eljárás nyertesének a Pro Régió
Nonprofit Kft-t hirdette ki.
A vagyonrendelet módosítását követôen
a képviselô-testület a veszélyhelyzet ideje
alatt elhalasztott határozatokról tárgyalt,
majd az önkormányzati lakás bérletérôl
egyeztetett. A Kulturális Oktatási-és Sport
Bizottság javaslatát elfogadva a képviselôtestület 50.000 Ft támogatást biztosított az
Adventi rendezvény lebonyolítására (jászol
felújítása), majd tulajdonosi és közútkezelôi
hozzájárulását adta a Villasor hálózatfejlesztéséhez.
A határozatok, illetve a rendeletek a
honlapon teljes terjedelemben megtalálhatók.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
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Ez most nem fog tetszeni
(A lomtalanítás margójára)

Lomtalanítást olyan hulladékok elszállítása érdekében végzünk, amelyek méretüknél fogva nem férnek a kukába, másrészt nem olyan hulladékfrakcióba (papír,
mûanyag, veszélyes) tartoznak, mely nem
szállítható el másként. Leegyszerûsítve,
lomtalanításkor legfôképp a bútort, az ágybetétet és a szônyeget szállítják el.
A lomtalanítás napjain a települést
járva megállapítható volt, hogy a kikészített hulladék nagyjából 80%-át tilos lett
volna kirakni lomtalanításkor. Sok ingatlan
elôtt rettenetes állapotokat lehetett látni:
ruhanemûk, könyvek szétszórva, veszélyes hulladékok (tv-k, hûtôszekrények,
autógumik, vegyszerek kiborítva a földre). Ilyet a harmadik világbéli tv tudósításokban lehet látni. Mindezt úgy, hogy a
veszélyeshulladék-gyûjtés is elérhetô mindenki számára ingyenesen.
Mindezek mellett az FKF Zrt. dolgozóit köszönet illeti meg azért, hogy
Tahitótfaluból összesen 38 db célgéppel,
valamint 7 platós teherautóval a két nap
alatt több, mint 320 T lomot szállítottak el.
Tahitótfalu Önkormányzata hulladékgazdálkodási rendszere kialakítása során nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy a hulladék
ártalmatlanítása a lehetô legkorszerûbb
legyen. Jelenleg égetômûben kerül ártalmatlanításra településünk hulladéka, így a
szemétbôl hô és villamos energia lesz.
Látható volt, hogy a lomtalanításkor
kirakott hulladék nagy része termikusan
nem ártalmatlanítható, viszont ha hulladéklerakóban kell egyes ingatlantulajdonosok felelôtlensége miatt a lomokat szállítani, akkor a hulladéklerakást lerakói díj
fogja terhelni, ami nem kevés, és nyilvánvalóan a lakosokra lesz hárítva valamilyen
formában.
Kérjük Önöket, vigyázzanak környezetükre, tiszteljék a természetet!
Szabados-Molnár István
falugondnok

Szégyenletes fotók 2020-ban Tahitótfaluból, az egyik legértékesebb magyar vízbázis
területérôl.

szentendrei gyógyszertárak ügyelet módosítása
Az OGYÉI határozata alapján
2020. október 1-tôl az éjszakai ügyelet és
készenlét megszûnik.
A GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSÁT
a mellékletben közöljük.
Az évi munkaszüneti napokon továbbra is
lesz nyitvatartó gyógyszertár Szentendrén
az alábbiak szerint:
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2020. Október 23. Péntek		
Kálvária Gyógyszertár 		
8:00 – 13:00
2020. November 1. Vasárnap		
Napvirágcsepp Gyógyszertár
8:00 – 13:00
2020. December 25. Péntek 		
Pismány Gyógyszertár 		
8:00 – 13:00
2020. December 26. Szombat 		

Vasvári Patika 			
8:00 – 13:00
2021. Január 1. Péntek 			
Ulcisia Gyógyszertár 		
8:00 – 13:00
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó
gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425
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Tahitótfalu, 1956. október 25.
...és a magyar „Véres csütörtök…” II.
Birtokomban van a Pestmegyei Bíróság
1957.dec.3.-án kelt végzése, amelyben a
vallomások alapján részletezik a monostori eseményeket, s az 5 vádlott elítélésének okait. Itt térek ki az indoklásra azért,
hogy ha netán fiatalabbak is elolvassák ezt
az írást, legyen fogalmuk arról a politikai
rendszerrôl, amely munkás, és szegényparaszt fiatalokat börtönbüntetéssel, s egyebekkel sújtotta, - csak, mert nem tetszett
nekik a rendszer - akik közül, közel 200
ezer magyar, s a faluból 6-an ezen események után külföldre „disszidáltak”. A büntetések indoklása : ”1956.okt.23-án az imperialista társadalmi erôk és hazai ügynökeik által vezetett és irányított ellenforradalom kezdôdött hazánkban. Megkezdôdött az
általános támadás a népi demokratikus hatalom vezetô ereje: a Párt ellen, a népi demokráciához hû belügyi és honvédelmi egységek ellen, a proletárdiktatúra egész társadalmi és állami mechanizmusa ellen… A
Budapesten megindult ellenforradalmi események Budapest közvetlen határában
fekvô Szigetmonostor községben is éreztették hatásukat… Az elítéltek a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló
cselekményekre való elôkészületekben vettek részt…” A jkv. szerinti vallomások esemény leírása: „Szigetmonostoron 18-20 éves
fiatalok egy csoportja fegyvereket kért,
és kapott a Vízmû objektumait ôrizô un.
„vagyonôröktôl.”(Okt.26-27.) Céljuk az volt,
hogy részt vegyenek a budapesti harcokban,
melyet az alábbiak elôztek meg:”A fegyveres csoport Szigetmonostorról Tahitótfalun
át egészen a váci révnél lévô Pokol csárdáig ment teherautón, majd itt fölvettek két,
az ellenforradalmi események során a váci
börtönbôl kiengedett elítéltet. Az Sz.S. /
monostori/ által vezetett teherautó folytatta
útját ismét Szigetmonostor felé. Ekkor már
teljesen besötétedett, este kb. fél 6 körül a
tehergépkocsi reflektorfény mellett haladt.
A Tahitótfalu és Szigetmonostor (pontosabban Pócsmegyer) közötti „S” kanyarban
egy ismeretlen személygépkocsi közeledett
szemben, ugyancsak reflektorfény mellett.
A Skoda gyártmányú közönséges frsz.ú személygépkocsit H.B. vezette, s abban mellette
egyenruhában géppisztollyal és pisztollyal
felszerelten K.T. honv. tisztiiskolás növendék, a kocsi hátsó ülésén T.K. ültek. (A nevezettek okt.27.-én du. 2 óra után a szentendrei pártbizottság utasítására a Párt Központi
Vezetôségének határozatát hordták szét a
járás falvaiba, majd visszatérôben voltak
Szentendrére.) Sz.S. úgy vezette a teherautót, hogy majdnem leszorította a szgkocsit,

amely kénytelen volt lelassítani. A megállt teherautóról fegyverrel a kezében leugrott Kiss Imre, aki kézfeltartva megállásra
hívta fel a szgkocsit. Erre K.T. pisztolyával a
szélvédôn át kilôtt, és el is találta Kiss Imrét.
Erre Sz.S. és a teherautón lévô fegyveresek
sorozattal válaszoltak, így megsérült H.B.
gkv., K.T tisztiiskolás kezében szétlôtték a
pisztolyt, aki az árokban húzódott meg és
géppisztolyából viszonozta a tüzet, és eltalálta a teherautó farában lévô Bóka Istvánt.
Sz.S., ahogy megtudta sérültjük van, felugrott a teherautóra és teljes sebességgel
elhagyta a helyszínt, magával vitte Bóka
Istvánt, aki másnap sérüléseibe belehalt. A
helyszínen halt meg a szgk. támadását elindító Kiss Imre… A tûzharc során a személygépkocsit szitává lôtték… s a súlyosan sérült
K.T, H.B. és T.K. gyalogosan Tahitótfaluba
mentek, ahol elsôsegélyben részesültek,
majd a tahitótfalui orvos személygépkocsiján Szentendrére vitték ôket…” - Mind ezzel
szemben a falu úgy tudta, hogy a közeli,
monostori 16 ágyús magyar légvédelmi bázison szolgáló magyar katonák adták a fegyvereket, s a teherautót a fiataloknak. Az
idôsebb, katonaviseltek azt mondták, majd
megtanuljuk Pestig, hogyan kell használni a
fegyvereket. További események::– október
végén a gödi-révtôl az utcánkban hosszú
sorban szabadságharcosok vonultak fegyveresen a Pilisi hegyek, a Határcsárda rév
felé. Édesanyám kezembe nyomta az utolsó darab szalonnánk felét, s egy fél kenyeret, hogy adjam oda nekik. Édesapám tartott
attól, hogy baj lehet, hiszen hatszor hívták
be 1944-ig katonának, és tudta, hogy akinél
fegyver van, az el is sülhet. A fiúk örömmel
köszönték meg, s ballagtak tovább a Duna
felé…
- 1956 novemberét követôen a szentendrei
gimnázium udvara mellett, szinte minden
óraközti szünetben hallottam a szomszédos
szentendrei rendôrség alagsorában a fogolyverések miatt a megkínzottak rémisztô üvöltését, ordítását. Az iskolavezetés az után
megtiltotta, hogy ott hallgatózzunk.
- A forradalom leverését követô téli hónapokban, januárban, Monostorról többen
kimentek Nyugatra, majd hosszú ausztriai
lágerélet után az USA, Kanada, Svédország
fogadta be ôket. - Január elején megbeszéltük az idôsebb szökni akarókkal, hogy én is
megyek velük. (Kalandból, világlátás, stb.
okán.) Egyik este szüleim nyugovóra térte
után elkészültem a reggeli 5 órai indulásra. Menet készen kimentem az udvarra, ahol
majdnem térdig érô hó esett az éjszaka, és
havazott is. A bakancsom elmerült, tele lett

hóval. Nem volt nehéz belátni, hogy így a
falu végéig se mehetek, mert ronggyá ázik
a kapcám, megfagyhat a lábam, stb. Így itthon maradtam. Ha lett volna csizmám, elindultam volna. Máig is az isteni Gondviselést
látom mindkét esetben: abban, hogy nem
jutottam föl a teherautóra, hiszen akár
engem is lelôhettek volna. Abban is, hogy a
mély hó miatt nem indultam el… Ha elmentem volna, örökké fájt volna a családom
hiánya, a kicsiny, poros szülôfalu, és minden, ami ahhoz kötött, mind ezeknek talán
reménytelen viszont látása is…
(Megjegyzés: /2019/- Mindenszentekkor
beszéltem egy ma is élô tanúval, aki részt
vett az eseményekben. Ô, és mások –
miként én is - határozottan állítjuk, hogy a
tragikus esemény nem a jegyzôkönyv szerinti okt.27.-én, hanem 25.-én zajlott le. Kiss
Imre sírján az elhalálozása napja okt.25. A
résztvevô elmondta, amikor látták, hogy a
két fiút meglôtték, a teherautóval bementek
Pócsmegyerre, Dr. Dugár László orvoshoz.
De oda már holtan vitték be Bóka Istvánt. – A
nagy kérdés: a vallomástevôk miért október
27-ét vallották a történések napjának, ami
nem felelt meg a valóságnak? Lehetséges,
hogy a bíróság tolta odább a dátumokat,
hogy alibit mutassanak fel az ÁVO-s gépkocsi elôzetes helyszínen való létének? Mivel
az autó kétségtelenül 25.-én várta a teherautót, akkor megáll az, hogy besúgásra ment a
helyszínre. – Ez késôbb hitelesen be is igazolódott. A besúgót, - miután kiderült személye - a három falu nyilvános megvetéssel
sújtotta. Az emberek, ha látták, elfordították
róla a fejüket.) Lehet az is, hogy a tanúkkal
nem olvastatták el a jegyzôkönyvet, hiszen
csak a bírósági személyek aláírása van rajta.
– Ha fel is olvasták nekik, hihetô, hogy
nem voltak olyan lelki állapotban, hogy
kifogást emeljenek, stb. - Ne feledjük: ez a
nap, október 25. volt a budapesti véres csütörtök, miként Tótfalu határában is … ! –(
Nem mellôzhetô annak hangsúlyozása: ilyen
volt az akkori magyar ifjúság!) A forradalom
leverése után többször jártam a fôvárosban.
Ma is szinte hihetetlennek tûnik az, ahogy
ismeretlen emberek az utcán egymással
milyen tisztelettel, elôzékenységgel, udvariasan viselkedtek. (Ilyet már nem fogok látni,
szinte biztos.) Úgy vélem, a fôváros polgárai
ezzel a magatartással igyekeztek levetkôzni
azt a traumát, amit a forradalom leverése
után meg kellett élniök. Máig is felemelô
érzéssel élem meg azt az idôszakot.
G. Szalai István, 2020. október
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„Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta,
majd megújul tavaszra…”
Az ünnepek mindig fontos szerepet
töltenek be a gyermekek és ezáltal az
óvoda életében is, hiszen gyermeknek,
felnôttnek egyaránt szüksége van arra,
hogy az ünnep és a mindennapok elváljanak egymástól. Még ha körülöttünk a
koronavírus miatt felborult a világ megszokott rendje, akkor is. Vagy talán így
még inkább…
A vírus terjedésének megakadályozása
végett óvodánkban is korlátozásokat kellett életbe léptetnünk. A szülôk a gyermekeket csak a bejárati ajtóig kísérhetik
el, az öltözôbe már nem léphetnek be.
Sajnos ennek egyik negatív velejárója az
is, hogy az információáramlás a pedagógus és a szülô között nem mindig tud úgy
mûködni, ahogy eddig. Úgy gondoltuk,
talán örülnének a szülôk, ha eme sorokon keresztül bepillanthatnának „legféltettebb kincsük”, azaz gyermekük óvodai
életébe, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban milyen tevékenységeken keresztül okosodtak, formálódtak.
Egy rendhagyó nyári élet után - természetesen a megelôzô intézkedések
(naponta többszöri fertôtlenítés, személyi higiéné, gyakori szellôztetés, stb.) szigorú betartása mellett - kezdtük meg a
2020/2021-es nevelési évünket.
Ó voda i ü n nepei n k, eseményei n k
közül a már hagyományosnak számító Sportnapunkat sajnos idén a családok bevonása nélkül, zárt, óvodai eseményként kellett megszerveznünk. Fô
célunk volt a gyermekek figyelmének felhívása a tisztaságra, a megfelelô tisztálkodásra és a betegségmegelôzésre. Az
idôjárás kegyes volt hozzánk, így szerencsére – az óvoda udvari adottságait, játé-
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kait kihasználva- szabadtéri tevékenységben gondolkodhattunk. A speciális világhelyzethez rendhagyó Sportnapcím is párosult: „Koronakupa, 7próba –
Egészségmegôrzés mozgással”. Ebben a
témakörben hét próbán vehettek részt a
gyerekek, a csoportok egymástól történô
elkülönítésével, forgó színpad-rendszerben, rugalmasan figyelembe véve életkorukat és az éppen aktuális testi-lelki állapotukat. A mozgásanyag összeállításánál
a játékos (alapozó) mozgásfejlesztô feladatokat részesítettük elônyben. A teljesség igénye nélkül volt „egészségügyi
séta” „megfigyelô-kincskeresô” feladattal kiegészítve, kézmosóverseny (tisztaság ellenôrzés nagyítókkal), mindent
legyôzô akadálypálya, zsákbanugrálás,
pók hálótlanítás célbadobással, vita
m i n( be)g u r ít á s, kötél hú zá s, stb. A
résztvevô gyerekek a végén (papír) „koronát” nyerhettek.
Ha szeptember, akkor a másik fontos óvodai eseményünk a Szüreti mulatság, ill. vásár volt. Itt a szülôket is be tudtuk vonni; arra kértük ôket, hogy a szüretet megelôzô napon küldjenek be a gyerekekkel ôszi gyümölcsöket. A gyerekek
alkothattak, gyümölccsel, parafa dugóval
nyomdáztak, „Így tedd rá!” zenés, népi
játékokat tanultak, gyümölcsökkel-zöldségekkel memória játékot játszottak, ill.
ôszi termésekkel teljesíthették az akadálypályákat. Ha szüreti vásár, akkor a legizgalmasabb az, ha a gyerekek belekóstolhatnak abba, hogy milyen eladni, ill.

venni, azaz a pénzzel bánni. A teljesített
tevékenységeken jelképesen pénzt (sok
régi 1 HUF) gyûjthettek, amit késôbb
elkölthettek a szüreti vásárban (a szülôk
által behozott gyümölcsökre). Ezeket a
gyümölcsöket aztán ebéd után természetesen jóízûen el is fogyaszthatták.
1991 óta Magyarországon is október
4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját.
Játékos formában igyekeztünk idén is
a gyerekek ismereteit bôvíteni a háziés a vadon élô állatok életmódjában, pl.
terepasztalt rendeztünk be nekik találós kérdésekkel színesítve, állatutánzó
mozgásokat és hangokat gyakoroltunk,
képes és hangos könyveket nézegettünk.
Felhívtuk figyelmüket az állatok védelmére is, pl. segítettünk „Mókus Regô télire
összegyûjtött, aztán elveszett mogyoróit”
megkeresni és összeszedni. Falusi gyerekek lévén menet közben ôk is meséltek,
hogy éppen milyen házi állataik vannak
otthon vagy a nagyszülôknél, ezáltal érinteni tudtuk a „haszonállatok” témát is,
ráadásként élô tyúkot és nyuszit is simogathattak. Természetesen ezt élvezték a
legjobban a gyerekek.
Idén pályázunk a „Boldog Óvoda” cím
elnyerésére. Hogy mit is jelent ez? A
program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve
adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez többek között az óvodás korosztály számára is. A Boldogságórák csökkentik a programban résztvevô gyerme-
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tabbá válnak a gyerekek, de az óvodában
(késôbb az iskolában) is jobban teljesítenek. A pályázat egyik feltétele, hogy az
óvoda legalább egy csoport bevonásával
legalább havonta egyszer igazoltan tartson egy-egy Boldogságórát, és a program
fenntartását a következô nevelési évben
is vállalja. Elsô Boldogságóránk produktuma lett a „Boldogság Kék Madara” címû
kirakó (puzzle) képünk. A kirakó darabokra a gyerekek azt rajzolták le, hogy mi
teszi ôket boldoggá.
Október 21-én ismét részt vettünk az
Országos Gyalogló Napon. Két éve 3.
helyezést értünk el ugyanezen a versenyen. Témánk akkor és most is az idôpont
közelsége miatt az 1956-os megemlékezés volt, természetesen óvodai szinten feldolgozva. Életkortól függôen különbözô
túratávokat jelöltünk ki, az útvonal
jelentôsebb emelkedôktôl mentes volt, és
érintettük a Hôsök szobrát, ahol a gyere-

kek saját készítésû, nemzeti színû alkotásokat helyezhettek el.
Ôsz van, nemsokára itt a tél, hamarabb
sötétedik, az éjszakák egyre hosszabbak. Október utolsó hetében, hogy egy
kis fényt és vidámságot csempésszünk
a szürke hétköznapokba, óvodai szinten
(is) töklámpásokat faragtunk a gyerekekkel, közben sütôtököt sütöttünk, tökmagot pirítottunk. Finom illatok szálltak az
óvodában…
Mesék kel, mécsesek kel aztán szép e n l a s s a n elcs önde s edü n k, hog y
Mindenszentekkor méltóképpen emlékezhessünk elhunyt szeretteinkre. Ôk
bennünk, bennük, A GYEREKEKBEN
élnek tovább…
Mindenkinek jó egészséget kívánnak a
Tahitótfalui Óvodák gyermekei és dolgozói!
Benyóné Ott Ildikó,
óvodapedagógus

Osztálykirándulás a Dunakanyarban

Szeptember 24-én a 7. a osztállyal a
Dunakanyarban kirándultunk. Friedrichné
Pristyák Ilona tanárnôt kértük meg, hogy
kísérôként csatlakozzon hozzánk.
A MAHART dunakanyari hop-on, hopoff járatát vettük igénybe a VisegrádNagymaros-Zebegény-Dömös útvonalon
nagyon kedvezô áron.
Zebegény volt az úti cél, ahol közel 4

órát töltöttünk el.
A Hajózási Múzeumban nagyon jó tárlatvezetést kaptunk Farkas Vincze hajóskapitány lányától. Totemoszlopokat, hajózási
mûszereket, navigációs eszközöket ismerhettünk meg. A kiállítás ékessége az 56
ágyús brandenburgi fregatt hajó, amit az
édesapa készített 14 760 órában. Minden
alkatrészét saját kezûleg faragta.
Programunkban szerepelt még a Kós
Károly által ter vezett Havas Boldog
asszony-templom megtekintése, a Kós
Károly K i látó, az Országzászló és a
Trianon-emlékmû.
Az utolsó órában szabadprogramot kaptak a gyerekek. A hetedikesek beszámolóiból osztok meg néhányat.
„A hajózás tetszett nekem, fentrôl szép
volt a kilátás.”
„A Hajózási Múzeumban volt egy

varázsbot, amit, ha megérintünk, teljesíti kívánságunkat. Másnak rosszat nem
szabad kívánni, mert az visszaüt.”
„Személyes kedvencem a kilátó volt,
ahonnan be lehetett látni a Dunak a
nyart.”
„Beültünk egy étterembe, finomat
ettünk.”
„Fagyiztunk, jókat nevettünk.”
„ Megismerkedtünk zebegényi gyerekekkel, beszélgettünk, nagyon kedvesek
voltak.”
Papp Judit, osztályfônök

Megemlékezés az Aradi vértanúkra az iskolában
Október 6 -án a jár ványhelyzetnek
megfelelôen, az iskola udvarán emlékeztünk meg az 1849-ben Aradon kivégzett szabadságharcot vezetô tábornokokról. Elénekeltük közösen a Kossuth
nótát kiegészítve a vértanúk neveivel:
„Leiningen gróf, Damjanich János, Láhner,
Lázár, Poeltenberg, Kiss, Aulich, Knezich,
Nagysándor, Schweidel, Török, Dessewffy,
gróf Vécsey, Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!”
Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas,
pedagógiai asszisztensünk és Wegroszta
Gyula rajztanár kollégánk kiállítást rendeztek a tábornokok búcsúleveleibôl azzal

a szándékkal, hogy a tanulók lássák meg
azt, hogy mártírjaink hús-vér emberek is
voltak.
Ezekbôl felolvastunk részleteket, például gróf Batthyány Lajos elsô felelôs miniszterelnök feleségéhez írt búcsúlevelébôl:
„A gyermekeket áldd meg és csókold
meg az én nevemben, ne szégyelljék, nem
kell szégyellniük atyjukat az én halálomnak a gyalázata elôbb vagy utóbb azokra
hull vissza, akik engem igazságtalanul és
hálátlanul meggyilkoltak.”
Megható szép megemlékezés volt. 13
mécses égett és a Pesten kivégzett miniszterelnök emlékére egy örökmécses.

Köszönöm a 8.b osztály diákjainak a
segítséget, fegyelmezett részvételt, kollégáim támogatását. Köszönöm Gaál
Sándornak a hangosítást.
Zakar Ágnes történelemtanár
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Eper (írta: Nótárius Lajos)

Nehezen vajúdott az idén a tavasz. Hanem
most már szép minden. Az epreseink különösen szépek. Aggódó szeretettel gyönyörködnek gazdasszonyaink az eperültetvényeikben. Mert fontos dolog a jó epertermés
nálunk nagyon. Az eper az elsô, amibôl egy
kis pénzt lát a télen kifogyatkozott gazda.
Aztán, kivált eleinte, meg van az epernek
a tisztességes ára. Elsô gyümölcs, hát keresett cikk a piacon. Bár az eleje termés nem
éppen szegény embernek való. Az elsô
kosárkákkal hihetetlen árakon kapkodják
el. Itt vagyon nekünk tótfalusiaknak némi
sérelmünk.
Az eper ugyanis még néhány évtizeddel ezelôtt a mi specialitásunk volt.
Tömegcikként mi termeltük elôször. Tôlünk
tanulták többek közt a jó megyeriek is.
Odaférjezett leányaink vitték innen a palántákat, meg a termelés fortélyát. No most
már! A megyeriek Leányfalu déli lejtôin termelt gyümölcse egynéhány nappal elôbb
érik. Ez a pár nap az eper árában súlyos
különbséget jelent. Bizony 30-40 fillér
különbözet is van kilónként. Azért sem nem
panaszkodunk, sem nem irigykedünk!
Az epertermelésnek érdekes története is
van. Éppen ezt akarom elmesélni.
Tudvalevôleg hazánkban még a rómaiak
honosították meg a szôlôt. A kereszténység felvétele után olasz szerzetesek tanították okszerû szôlômûvelésre a magyart.
Vidékünk borai már az Árpádházi királyok alatt keresettek voltak. Bél Mátyás
szerint az Anjouk, majd Mátyás király
Champagneból, Burgundból hozattak kiváló fajtájú szôlôvesszôket, s azokat Budán
és vidékünkön ültettették el. A mi félreesô
dombjainkon a török világ alatt is virágzott
a szôlômûvelés. Evlia Cselebi, a híres török
utazó is megemlékezik az itteni „lédús és
édes-csípôs” ízû szôlôrôl. Az édes-csípôs
jelzôbôl arra következtetek, hogy a murcit
is alighanem megízlelte a derék muzulmán.
Valószínû, hogy már abban a korban is a
szôlô volt lakosságunk fô jövedelemforrása. Bél Mátyás 1737-ben megjelent munkájában írja a községrôl: szôlôt a szigeten
nem mívelnek, hanem a folyón túl levô,
szôlôtermô dombokon, közel Tah vár romjaihoz, ahol a vincelléreknek sok boruk
vagyon, melynek gyümölcse szép, egészséges és fehér színû, de van ott veres is.
Schams Ferenc „Ungarns Weinbau” címû,
1832-ben megjelent mûvében Tótfalu évi
bortermését 20.000 akóra becsüli. Az akkori ár akónként 3 frt körül mozgott. Galgóczy
Károly megyei monográfiájában (1876 1877) írja bortermelésünkrôl: A Tahi pusztán ültetett szôlôkben most is híres fehér
bort termelnek. A bor új korában nyers és
savanyú, de jól kezelve 4-5 év után kedve-
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sebbé válik. A fôvárost a budai oldalról,
többek közt Tótfalu tartja asztali szôlôvel.
Tótfalu és Bogdány kezdi 1877 körül az asztali szôlô külföldre szállítását. Szôlô van
523 hold. Ez képezi a lakosság fô jövedelemforrását. Különös megemlítést érdemel
dr. Málnay Ignác úr nagyterjedelmû fa és
szôlôiskolája a tahi oldalon, melyben facsemete, aztán szôlôvesszô nevelést, nemesítést és eladást üzletszerûleg nagy mennyiségben gyakorol.
Tótfalu a szôlôdézsmát 1863-ban 45.500
forintokért váltotta meg s 1873-ban már teljesen ki is fizette.
E g y sz óv a l jólé t é s g a z d a g s á g volt
Tótfaluban a szôlômûvelésbôl. Néhány, sajnos most üres pince ma is tanúsítja a hajdani, nagy borterméseket. Ott van a kincstárnak, volt földesurunknak a pincéje a régi
dézsmaház, a mai erdészlak alatt. Téglából
boltozott ívei alatt szénásszekér is megfordulhatna. Az Árvaház pincéje, hajdan
Koltayak kastélya alá építve, több ezer akó
befogadására alkalmas. Hatalmas és érdekes
az Unger urak pincéje is, sôt ma ez a legértékesebb is. Egyrészt, mert ebben még
bor is akad, másrészt oldalfülkéjében apró
hordók, pókhálós üvegek sorakoznak…De
talán még ezeknél is értékesebb néhány
faragványos hordó, egyikén valamelyik
ôsük mûvészien kifaragott arcképével.
Gazdáink pincéi egész sort foglalnak
el egy meredek agyagdomb oldalában. A
nagy, tágas présházak legtöbbjét lakóházaknak alakították át. Néhány jobb idôket
látott öreg még élénken emlékezik azokról az idôkrôl, amikor veszélyes volt ezen a
soron járni. Mert ha az elsô pár pince elôtt
szerencsésen el is suhant a gyanútlan idegen, a harmadikba már nyájas szóval, gyengéd erôszakkal biztosan becipelték s aztán
sohse tudta meg, hogy maga lábán vagy
angyalok szárnyán került-e haza. Mert a szegény gazdának bora volt bôven, ahogy ideje
is. Lúdfertály is, száraz kolbász is akadt, de
annál nehezebb volt ivópajtást szerezni.
Hajh, szép idôk, régi idôk, boldog idôk!
Hanem aztán egyszerre csak jött a filoxéra. Ez aztán hamarosan véget vetett jólétnek, jókedvnek, barátságnak örökre.
A filoxérát 1880. június 13-án Tótfaluban
Málnay dr. szôlôjében észlelték elôször.
Málnay a híres szôlészetébe a világ minden tájáról hozatott vesszôkkel hurcolta be a veszedelmes férget. Az ô vesszôi
azután szerte vitték az egész országban.
Tótfalun ekkor már több mint 200 hold volt
megfertôzve. A hatóság el is rendelte ezek
kiirtását, de már késôn volt.
Nemcsak korának egyik leghíresebb kertésze, de jóságos szívû, derék orvos is volt
a jó öreg basahidi Málnay Ignác. Önmagát

vádolta a veszedelem elôidézésével, melyet
faluja kedvelt lakosságára zúdított. Pedig ô
maga szenvedett legtöbb kárt. Híres szép
szôlôi tönkrementek, faiskolája is pusztulásnak indult, mert csemetéit nem merték
vásárolni. Hanem saját bajainál sokkal jobban fájt falujának elszegényedése, bizonytalansága mellyel nem tudott mihez fogni,
hogy ismét jólétet teremtsen magának.
Hiába tanácsolt, hiába adta ingyen nemes
gyümölcs csemetéit Málnay dr, nem volt
bizalom hozzá. Különösen az epret ajánlotta, ami akkor még ritkaság volt a piacokon.
Volt az öreg doktornak egy hûséges kertmunkása, a derék Fábián. Szegény, földnélküli zsellér volt Fábián, aki egész éven át
ott dolgozott a doktor kertjében. Akkoriban
már a Fábián gyermekek is felcseperedtek, segítették egymást s némi jólét kezdett
mutatkozni Fábián kicsi, de mindig tiszta
házacskája körül.
A kipusztult szôlôket parlagon hagyták. Aztán kezdték eladogatni potom pénzért. Vol,t aki búzatermô földjét is eladta. Fábiánnak is felajánlottak egy ilyen szigeti jó földet. Gondolták lehet megtakarított pénze, mert állandó keresetben van a
doktornál. Volt is valamennyi, de kevés.
Gondolta kár elszalasztani. Hûséggel szolgálta mindig Málnay urat, talán kisegítené.
Másnap be is állít minjárt az öreg orvoshoz.
---Tekintetes uram, megkérem alássan!..
---No, mi a baj, derék Fábián?---kérdi bíztató nyájassággal a doktor.
Látva az úr hajlandóságát megered a pironkodó Fábián szava. Elmondja mennyire
vágyik már saját földre.
Málnay úr meghatva hallgatja Fábián lelkesedését, vágyakozását. Érti és tiszteli a földszeretetet, a hazai röghöz való ragaszkodást.
---Mégis, mit vetnél bele Fábián?
---Rozsot, tekintetes uram! Az jól fizet…
Fábián boldogan gondol a saját földre, a
maga termelte kenyérre. Nem is látja, hogy
urának az arca elkomorul, és rideg hangon
szólal meg:
---Hát erre nem adok segítséget. Sajnálom.
Fábián megszédül a visszautasítástól. Már
majdnem méltatlankodni kezd, amikor szelíd hangon megszólal az öreg orvos:
--- Hanem mást mondok fiam. Adok pénzt,
megveheted magadnak a földet, de egy feltételem van. Bepalántálod ôszre eperrel,
adok palántát a kertembôl ingyen. Csak két
évig kell próbálkoznod az eperrel, aztán
tehetsz a földeddel amit akarsz.
---Minek volna az Tekintetes uram? Nem
való az szegény embernek. Hisz tekintetes uramnak is csak néhány ággyal van.
Csemege az , nekem meg kenyér kell.
Mindenki kigúnyolna, falu nevetsége lennék.
---Ne törôdj velük, Fábián. A végén te
nevetsz majd, meglásd! Pestre viszed a ter-
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mést, cukrászok, csemegések drága pénzen
elkapkodják, aztán kenyered is lesz abból
szép, hófehér. Fogadd szavamat jó Fábián,
nem bánod meg!---kérlelte most már a doktor.
Hosszú tárgyalás következett, Fábián nem
akart hajolni. Végül erôsebb volt a föld utáni
vágyakozása, és elfogadta a feltételeket.
Megvette Fábián a földet és ôsszel be is
palántálta. Tavaszra az eper már kóstolót
is hozott. Az elôzmények után bizony nem
nagyon ízlett a gyümölcse, de meg több is
volt, mintsem elfogyaszthatták volna, így
hát elindult Fábián néhány kosárkával a
pesti piacra. Némi aggodalommal nézte a
tetszetôs, mosolygó epreket, vajon lesz-e
vevô rá?
Volt. Sôt majdnem megeskették Fábiánt a
pesti kofák, máskor is csak nekik hozzon…
Derült arccal, de fájó fejjel tért vissza
Pestrôl. A feje a sok számolástól fájdult meg.
Kiszámította, hogy ha idén ez a gyenge termés ennyi hasznot hozott, akkor jövôre teljes termésbôl a föld örök árát is kifizetheti.
Úgy is lett! Fábián utódai maguk négy
ökrén szántó igen jó gazdák, kik ízes pecsenyezsírba mártogatják a maguk termelte
fehér búzakenyeret.

Az epertermelés pedig hamar általánossá lett a faluban s a jó öreg Málnay doktor,
mindenkitôl áldva, megnyugodva tért örök
pihenôre.

(A Nótárius Lajos írói álnév, valójában
Kontra Imre a szerzô, aki 25 évig, 1904-1929
között szolgálta községünket jegyzôként.)

Sárkányhajó verseny
Október 9-én Tahitótfaluban megrendeztük az elsô sárkányhajó versenyt. A Szigeti
Sárkányok rendezésében most a Pollack
Mihály Általános Iskola felsôs osztályai
részére lett kiírva a háziverseny. Három osztály tanulói vettek részt, összesen közel hatvan gyerek. Kétfordulós 200 méteres futamok voltak idôméréssel. Elôtte minden csapat számára volt gyakorlási idô és bemelegítés. A felszerelést, hajót az egyesület biztosította. Minden hajóban két felnôtt is evezett.
Gyönyörû napsütéses idôben, szép környezetben nagyszámú közönség elôtt zajlottak az események.
Eredmények: I. hely 5. a osztály, II. hely 5.
b osztály, III. hely 6. b osztály.

A segítségért köszönet Bánáti Balázsnak
valamint Öreglaki Gábornak. Folytatás
tavasszal…
A már elballagott diákjaink közül többen
részt vettek a szeptember 19-20-án a Faddon
megrendezett országos sárkányhajó bajnokságon. Az U-18-as váci csapat tagjaiként
versenyeztek, ôk váci középiskolákba jár-

nak jelenleg. Baffia Boglárka, Bánáti Lilla,
Fieszl Antal, Dunai Norman, Szabó Zénó
voltak tôlünk a csapat tagjai. Rövid és hos�szú távon ezüstérmeket szereztek, majd egy
héttel késôbb a gyôri Nebuló-kupáról két
bronzérmet hoztak el.
Gratulálunk minden versenyzônek!
Fábián Csaba
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50. Házassági évfordulót ünnepeltünk

(Személyes hangvételû, szubjektív visszaemlékezés)
A szomszédban laktak, Kató néni és
Mihály bácsi anyukámék kedves barátai,
testvérei voltak. Összejártak, bibliáztak,
beszélgettek. Nagyon jó baráti és testvérkapcsolat volt közöttük. Mindig számíthattak egymásra.
Három f iu k kal, Zol ival, Lacival és
Attilával együtt nôttem fel. Én voltam a legkisebb. Aztán teltek az évek. Felnôttünk…
Kató néniék nagy örömmel újságolták,
hogy nemsokára megnôsül Zoli. Cinkotáról
hoz „asszonyt a házhoz”. Hivô lányt.
Ott voltam az esküvôjükön is. Énekeltem
nekik!
50 év. Nagy idô! Együtt jóban, rosszban,
örömben, bánatban, nehézségek között is.
Hûség, szeretet, kitartás, ima. Szerintem ez
jellemzi az elmúlt éveiket. Az Urat szolgálták minden körülmények között.
Zoli a kômûvesmunkában szorgoskodott
édesapjával, Mihály bácsival együtt, majd a
késôbbiekben is mindig ott volt, amikor a
kétkezi munkájára szükség volt a gyülekezetben. Az utóbbi idôben a gyermektáboraink felügyeletét látta el. Szolgált, és örömet
szerzett az Úrnak.

Zsuzsát örömmel fogadta a Tahitótfalui
Baptista Gyülekezet közössége annakidején. Nagyon gyorsan megtalálta a helyét és
beállt a szolgálatba. Az énekkar oszlopos
tagjaként mindig lehetett rá számítani, és a
gyermekmunkában is otthonosan mozgott.
Mind a mai napig végzi ezt a szolgálatot,
amivel az Úr bízta meg, és elhelyezte ajándékként az életében.
Ez alatt az idô alatt születtek meg gyermekeik: Tamás és Zoli.
Aztán megváltozott a család. Kató néni
és Mihály bácsi az Úrhoz költözött, Tamás
megnôsült, és már a nagyszülôk három unokát szeretgethettek.
Gyorsan szalad az idô. Múlnak az évek, de
az ô szeretetük egymás iránt megmaradt.
Az ÚR egymásnak rendelte ôket.
Nos, ezen a kedves októberi vasárnapon
- Csereklye Zoltánt és Zsuzsát - köszöntötte
gyülekezetünk lelkipásztora, Váradi Antal
testvér, a Prédikátor 9:9 szerint: Élvezd az
életet feleségeddel, (férjeddel) együtt, akit
szeretsz.
„Ott van Isten az életetekben. Ôbelé
kapaszkodva szeressétek egymást tovább-

Vedd
észre!

ra is” - mondta lelkipásztorunk. Dr. Szilágyi
Béla, gyülekezet vezetô testvérrel együtt
imádkoztak, áldást kérve életükre. A gyülekezet pedig hálát adott értük. Elénekeltük
az Íme, mi üdvözlünk köszöntô éneket és
az ároni áldást. Megható és kedves hálaadó
alkalom volt.
Kívánunk Zolinak és Zsuzsának további
áldást, békességet, egészséget, sok örömet!
„Az Úr áldjon meg, óvjon meg, arca
ragyogjon rád, és kegyelmezzen. Az Úr fordítsa feléd arcát, adjon békét neked!”
ÁMEN
Surján Magdolna (Fotó: Gonda Rebeka)

Papírgyûjtés az
iskolában
Köszönetet mondunk Tahitótfalu lakóinak, az Önkormányzatnak, az iskola közösségének; munkatársaknak, tanulóknak és a kedves szülôknek az iskolai
papírgyûjtésben való részvételükért.

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. Novemberi
számunkban a Hôsök tere és a József Attila
utca sarkán álló, nemrég felújított épület,
galéria homlokzatát díszítô csempesor egy
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés
megfejtônknek, Juharné Bulejsza Mártának.

Köszönöm Vaczó Zoltán, Matus Klára
igazgatóhelyettesek, Balogh Zsolt kollégánk, Gaál Sándor karbantartó kiemelkedô
munkáját, és mindenkinek, aki segített.
A befolyt 97.000 Ft-ot az iskola tárgyi
eszközeinek pótlására fordítjuk.
Köszönettel: Iskolavezetés

Tahitótfalu novemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
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:
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hétfô, péntek 15:30 és 16:30. Bejelentkezés:
Mohácsi-Nagy Ildikó 06 20 9384536

NMPT Gerinctréning felnôtteknek:
kedd 10:00 és 18:00. Bejelentkezés:
Mohácsi-Nagy Ildikó 06 20 9384536
Sportcsarnok (Szabadság út 1.): a járványügyi helyzet miatt az összes program
elmarad.

Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 30/337
5527, Sportszár: Batári Csongor 70/9318670

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

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.
13
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Kosárlabda képzôközpont Tahitótfaluban
A Községi Tájékoztató szeptemberi számában hírt adtunk arról, hogy kis ünnepség keretében megnyílt a KDSE Zsíros
Tibor Kosárlabda Akadémia tahitótfalui
képzôközpontja. Hajdu Péterrel, az akadémia elnökével folytatott beszélgetésbôl
további részletek derülnek ki a képzôköz
pontról.
Ki volt Zsíros Tibor, az Akadémia
névadója?
Zsíros Tibor, Zsizsi bácsi az 1955-ös
Európa-bajnok magyar kosárlabda aranycsapat tagja, négy olimpián vett részt.
Kiemelkedô játékos, edzô, szövetségi kapitány, játékvezetô és sportvezetô volt. A
magyar kosárlabdázás halhatatlan játékosai, illetve edzôi között tartja számon. Élete
végéig aktív résztvevôje volt a honi kosárlabdázásnak.

Mit kell tudnunk az akadémiáról?
Székhelyünk Budapest X. kerületében,
Kôbányán van. A „Darazsak” története 1997ig nyúlik vissza, a kosárlabdázni vágyó 10-18
éves fiúk és lányok sportegyesületeként indultunk. 2013-ban kaptuk meg az akadémiai
minôsítést a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségétôl. Célunk, hogy egy széles bázison alapuló utánpótlás-nevelô egyesületként mûködjünk úgy, hogy elôtérbe kerüljön
a minôségi képzés is. Fontos cél az is, hogy
azok a gyerekek, akik kiemelkednek korosztályukból, olyan lehetôséget kaphassanak, ami
a magasabb szintû fejlôdésüket szolgálja.
Mi a tahitótfalui képzôközpont rövid
története?
A történet 2016-ra nyúlik vissza, akkor ez
a telek egy 20 éve elhanyagolt, lepusztult
szocreál üdülôtelep volt. Akkor az egyesület
elnöksége döntött úgy, hogy saját forrásból
megvásárolja az ingatlant. Ezek után a TAO
felhasználásával pályáztunk az MKOSZnél a képzôközpont kialakítására. Sikeres
pályázatot követôen az építkezés 2019-ben
kezdôdött, az elôkészületek során sok segítséget kaptunk az Önkormányzattól, különösen polgármester úrtól és a fôépítész
asszonytól. Fontosnak tartottuk, hogy a
létesítmény illeszkedjen a település képéhez. A földszintes épületekre emeletráépítés történt, a faházakat teljesen felújítottuk.
Most korszerû, kétágyas, fürdôszobás szobák várják a sportoló gyerekeket.

14

Hány fôt tud fogadni a központ?
Jelenleg kényelmesen 16 gyermeket és 4
fô pedagógust tudunk elszállásolni. Ezen
kívül az egyik kisház elkülönített betegszobaként funkcionál, illetve van két tartalék
kisházunk, ahol még 1-1 fô szállásolható el.
Miért épült a tahitótfalui képzôközpont?
Egyrészt azért, hogy a 3x3-as kosárlabdát népszerûsítsük, és különbözô 3x3as táborokat tartsunk, másrészt az eddigi,
bérelt táborok helyszínei nem voltak mindig megfelelô komfortfokozatúak, és mivel
adódott a lehetôség, létrehoztuk saját táborunkat. Reméljük, hogy minden sportolónk
sajátjának fogja érezni a létesítményt és
vigyázni fog rá.
Mit jelent a 3x3-as kosárlabda?
Sajátos szabályok alapján a kosárlabda
pálya felét használják a játék során és egy
kosárra játszanak 4 fôs csapatok, közülük
hárman a pályán vannak, egyikük csere.
Nagyon dinamikus játék, hiszen rövid a
támadóidô, szorosabb a védekezés, kevesebb idô van mindenre, mint az 5-5 elleni
egészpályás játéknál.
Mikor érkeztek az elsô kosaras fiatalok?
Idén augusztus elsejétôl indultak a táborok, jövôre már szeretnénk mind a 10
nyári hetet kitölteni. Május és szeptember hónapokban pedig azt tervezzük, hogy
tehetségképzôknek, továbbképzôknek,
iskolai táboroknak, erdei iskoláknak is
helyet adunk.
Mi a képzôközpontba érkezôk programja?
Jellemzôen vasárnap este érkeznek a fiatalok, rákövetkezô szombat reggel mennek
el. Vacsorával kezdenek, a reggeli is a táborban van. Reggeli elôtt még általában van egy
kis erônléti foglalkozás, délelôttönként pedig
edzés a falu sportcsarnokában, majd a szomszédos ebédlôben megebédelnek, visszatérnek a táborba, és csendes pihenôt tartanak.
Délután újabb edzés a sportcsarnokban, majd
vacsora következik. Hét, fél nyolc körül érnek
vissza a táborba, akinek van ereje még, az

dobál, pingpongozik, kilenckor van takarodó.
Az edzések mellett jut idô kikapcsolódásra?
Alapvetôen az edzések miatt jönnek ide a
fiatalok, de azért egy strandolás Leányfalun,
vagy egy kis kirándulás a környéken bele
szokott férni a programba.
Milyen eredményeket várhatunk egy
hét intenzív edzéstôl?
Itt alapozzák meg a sportolóink azt a
munkát, amit majd a hétköznapi edzésekkel folytatnak. Azon kívül, hogy technikai
és taktikai képzést kapnak, ezen a héten
elsôsorban az erô és állóképesség fejlesztése az, ami elsôdlegesen fontos.
Milyen érzés megvalósulva látni a
2016-ban elképzelt képzôközpontot?
Mindig, amikor valami létesül, annak az
ember örül. Így volt ez korábbi beruházásaink, a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok, a
Darázsfészek Kosárlabda csarnok megépülése, vagy éppen két középiskolai és két általános iskolai tornaterem felújítása esetén,
és így van ez most is. Örülünk, hogy sikerült megvalósítani ezt a létesítményt sportoló gyermekeink javára, akik a következô
években, évtizedekben fogják használni. Az
is jó érzés volt, hogy magunkénak tudhattuk, tudhatjuk az Önkormányzat támogatását, köszönet érte és köszönet a településnek, hogy befogadott minket.
Köszönöm a beszélgetést.
Vaczó Zoltán

Adventi
gyertyagyújtás
Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos gyertyagyújtásra falunk adventi koszorújánál 2020. november 29-én
vasárnap 17 órakor a Tahi hídfônél, majd
17.30 órakor a szigeti településrészen a
cukrászdánál lévô adventi koszorúnál.
A szertartást Marton Zoltán plébániai
kormányzó úr végzi.
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Készítsük el együtt az adventi koszorúnkat!
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a család adventi koszorújának elkészítésére a Faluházba, 2020. november
27-én pénteken 17 órára. Alkossuk meg
közösen, hagyományos módon örökzöl-

dekkel, dióval, mogyoróval és csipkebogyóval díszítve az ünnep fényét hordozó
koszorút! Részvételi díj: 600-Ft/koszorú,
amely minden anyagköltséget tartalmaz,
kivéve a négy gyertyát, amelyet minden-

ki hozzon magával vagy hazatérve is felhelyezhet. A foglalkozást vezeti: Jókainé
Gombosi Beatrix népi iparmûvész. A
résztvevôk számára a maszk viselése
kötelezô.

Felkészítés
MATEMATIKÁBÓL
4 és 6 osztályos középiskolai felvételire és érettségire, középiskolások
korrepetálása távoktatásban.
Érd.: 06-30-906-1228.

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!

A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:
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.
15
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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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Közösség

Falusi teríték

Cikksorozatunkban a tahitótfalui gazdák tevékenységébôl, mindennapjaiból nyújtunk egy kis ízelítôt olvasóinknak. Ebben a részben
Csörgô István, a Royal Pisztráng Kft
telepvezetôje mutatja be a Tahitótfalui
Pisztrángtelepet, melynek nyers
és füstölt pisztrángjai országszerte
ismertek és kedveltek.
Az ötlettôl a megvalósításig
A pisztráng tenyésztése már 2005-ben
foglalkoztatott. Gyermekkorom óta horgászom a Dunán mindenféle halra, de a
kedvenc horgászmódszerem a legyezô
horgászat, amit már 20 éve ûzök. Innen
ered a pisztrángok iránti rajongás és
a tenyésztés ötlete is. Elsô körben a
Visegrádon átfolyó Apát-kúti patak tûnt a
legkézenfekvôbbnek, mivel ott a 19. században pisztráng keltetô ház üzemelt.
Egy év rendszeres vízhôfok és vízhozam
mérés rámutatott arra, hogy sajnos már
nem alkalmas pisztráng nevelésre a patak.
2007-ben kezdtem el Tahitótfaluban négy,
már meglévô medencében a a tenyésztést,
ahol ma párommal, Bogya Alexandrával
végezzük a teljes munkafolyamatot egészen a feldolgozásig és értékesítésig. A
megfelelô vízminôség és hôfok a tenyésztés alapja. Azzal tisztábban voltam, hogy a
szigetünk vízbázisa kiváló. Szüleim epertermesztéssel foglalkoztak, simán ittunk
a földek végén lévô kutakból.
Lehetôségek a mai gazdasági helyzetben
Telepü n kön jelen leg eg y moder n
keltetôhá z, öt elônevelô és há rom
utónevelô medencénk van. A mostani vírusos idôszakban nagyon nehéz az
állattenyésztôk dolga, de valahogy túl
kell élnünk. Tavasszal az összes étterem
bezárt három hónapra,így elvesztettük
a vevôinket, Budapest legjobb éttermeit , összesen 28 éttermet. Elkezdtük mi is
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a házhozszállítást valamint a tahitótfalui
és más termelôi piacokon történô értékesítést. Nyár végére lassan visszatértek azok az éttermek, amelyek nem zártak be végleg. A telepet 14 év elteltével
is lehetôségeinkhez mérten fejlesztjük,
hogy a legideálisabb körülményeket megteremtve kiváló minôségû és elegendô
halat tudjunk nevelni.
A kiváló minôség titka
Pisztrángunk kiváló minôségét a gazda
szemének köszönheti. No de a viccet félretéve, halainkat Dániából megrendelt
kiváló minôségû tengeri halakból készült
takarmánnyal tápláljuk, kiváló minôségû
vízben ideális tartási körülményeket biztosítunk (tiszta medencékben, nem zsúfoltan), kíméletes módon végezzük a
nevelést és a lehalászást, a feldolgozás
folyamata gyors, végül megfelelô tárolást
biztosítunk a készterméknek.
Pisztrángunkhoz a vevôk a tahitótfalui
telepen (Pisztrángtelep Tahitótfalu),

a Tahitótfalui Termelôi Piacon és a
Szentendrei Piacon juthatnak hozzá, valamint országszerte több neves étteremben
is megkóstolhatják.
Kedvcsinálónak hadd osszam meg
Önökkel kedvenc receptünket:
Kakukkfüves pisztráng serpenyôben
sütve 4 fôre:
Végy 4 db 40 dkg-os tahitótfalui pisztrángot. Kakukkfüvet, barnacukrot durva
sóval keverj össze és irdald mindkét vagy
csak az egyik oldalt. A serpenyôbe kicsi
zsiradékot tégy (a leghatásosabb a repce
olaj). 180-200 Celsius fokon 15 percig
süsd az egyik, majd a másik oldalát. Sütés
közben ne piszkáld! Utolsó teendô: frissen, ropogósan tedd a pocakba!
Csörgô István
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lon?
őszoba sza
Exkluzív fürd

AZ IS VAN!

burkolatok
fürdőszobai csaptelepek
szaniterek
zuhanykabin
3D látványtervezés
fürdőszoba bútorok
design radiátorok
zuhanyfolyókák
laminált és vinyl padlók
jakuzzik
Fürdőszoba szalonunkban színvonalas környezetben, prémium kategóriájú
fürdőszobai termékekkel, valamint 3D látványtervezéssel várjuk.

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882 | Fax: 06 26 301 272
Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | Web: www.iso-thermo.hu
Fb: https://www.facebook.com/isothermokft

2000 Szentendre, Kőzúzó út 26.
Tel./fax: +36 26 310 882 | Fax: +36 26 301 272
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | www.iso-thermo.hu
Nyitvatartás: H.-P.: 7.00–16.00 | Szo.: 8.00–12.00
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MINDIG ÉPÍTHET!

AKCIÓ!
HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ
RENDSZER
A rendszer tartalma:
• EPS 80 – polisztirol lap
• Ragasztótapasz
• 145 gr/m2 üvegszövet
• Akril vékonyvakolat (fehér színben)
• Alapozó
Az árak visszavonásig érvényesek!
A megadott egységár az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

10 cm

1 989

/m2

15 cm

2 529

/m2

ADVENTI

Vásár

Tahitótfaluban
2020. december 5. és 12. szombat 8-15 óráig

Míves portékákat helybéli
mesterektől,
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!

Helyszín: Tahitótfalui Termelői Piac,
Tahi nagy parkoló mellett
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ADVENT Tahitótfalun
2020. december 5. – 2020. december 13.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint az egyházak
szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!
DECEMBER 5. SZOMBAT

DECEMBER 11. PÉNTEK

9:00-15:00 Adventi kézmûves vásár a Tahitótfalui
Termelôi Piac területén
16:30 „Advent Tahitótfalun” hét megnyitója. Köszöntôt mond
Kubanek István képviselô és Marton Zoltán plébániai
kormányzó.
Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál.
Helyszín: katolikus templomkert.
Jókainé Gombosi Beatrix tojásíró népi iparmûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere és Jókai Attila bôrmûves
népi iparmûvész közös virtuális kiállítása valamint a
Scrapbook Kör virtuális kiállítása december 5-tôl a
Danubia TV csatornáján, honlapján és fb oldalán tekinthetô meg.
17.00 Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
zenetanárainak koncertje. Helyszín: katolikus templom.
18.00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban.
Helyszín: katolikus templom.

6.00 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 6. VASÁRNAP
9.00 Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
10.00 Istentisztelet. Elôtte 9:15-tôl „Kávézó” a kisteremben.
Helyszín: baptista imaház.
10.00 Istentisztelet. Helyszín: református templom.

DECEMBER 7-12.
16.00–19.00 „Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?”
CIPÔSDOBOZ ADOMÁNYGYÛJTÉS.
Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

DECEMBER 8. KEDD
6.00 Rorate. Helyszín: katolikus templom.
18.00 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 9. SZERDA

DECEMBER 12. SZOMBAT
8.00-15.00 Adventi kézmûves vásár a Tahitótfalui
Termelôi Piac területén.
8.00-12.00 „Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?” Cipôsdoboz
adománygyûjtés. Adventi vendéglátás az Önkormányzat
és a Baptista Gyülekezet szervezésében a vásár helyszínén.
10.00 Baptista fúvószenekari koncert.
Váradi Antal lelkipásztor igei üzenete a vásár helyszínén.
18.00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban.
Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 13. VASÁRNAP
9.00 Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
10.00 Istentisztelet. Elôtte 9:15-tôl „Kávézó” a kisteremben.
Helyszín: baptista imaház.
10.00 Istentisztelet. Helyszín: református templom.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a kiállításokat kizárólag
a Danubia TV honlapján és fb oldalán
tekinthetik meg, a Karácsonyi sütemények versenye,
az Óvodások mûsora és az Adventi Gála nem kerül
megrendezésre.
Kérjük Önöket a járványügyi elôírások betartására.
Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt
és boldog újévet kívánunk!
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

9.00 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem.
10:15 Baba-mama kör. Helyszín: református gyülekezeti terem

Főszervezők: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata
Társszervezők: Szent István Király Plébánia, Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet, Tahitótfalui Óvodák,
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Almássy és Fiai Bt., VASIS KFT.
A pandémia miatt a mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

