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A kerékpárút projekt elôkészítésének aktuális helyzete
Mint korábban beszámoltam, Adorján Andrással,
Leányfalu polgármesterével a testületek egyetértésével Leányfalu és Tahitótfalu között kerékpár-

út megépítésével kapcsolatos elôkészítô munkába kezdtünk. 2006-ban az akkori Kistérségi Iroda
az Út-teszt Kft. (ma Utiber Kft.) bevonásával az
érintett szakaszra engedélyezési tervdokumentációt készíttetett, ami több engedélyezési szakaszra osztotta fel a tervezett kerékpárutat. Mivel a két
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Tahitótfalu októberi programjai
október 21. csütörtök Ingyenes baba-, gyermek és felnôtt ruha osztás
a Faluházban a Családsegítô Szolgálat szervezésében. Helyszín: Faluház.
október 22. péntek 17:45 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. Helyszín: Népház.
Részletek a plakáton.
október 29. péntek 17:00-20:00 Évkerülô Családi Táncház.
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes. Részletek a plakáton.

csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers.
kedd, csütörtök 17:30-18:30 Egészségmegôrzô gyógytorna.
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

Faluház (Szabadság út 1/a)
október 30. szombat 15:00-19:00 Kosárfonó kör.
Bejelentkezés szükséges: faluhaz@tahitotfalu.hu vagy 0630/337 5527.

Sportpálya tükrös terme (Dózsa Gy. út 74.)
Pink Panthers: 0670/429 2260
-hétfô 15:30-18:00 kedd 18:00-19:00
Jóga: Bodó Krisztina 0630/972 7084
-hétfô 18:00-20:00 -szerda 18:00-20:00
Mély izom erôsítés: -kedd 16:45-17:45 -csütörtök 17:00-18:00
Zumba: fb: Perlaki Andrea-csütörtök 18:15-19:15
Kezdô jóga: Bodó Krisztina fb: Jóga klub Tahitótfalu

Rendszeres programok
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
kedd 15:00-16:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers.
Érd.: Varga Dániel 30/871 5713

Faluház (Szabadság út 1/a)
hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

település között vízbázist védô terület van (a
DMRV Zrt. kezelésében), ennek a szakasznak az engedélyezését nem sikerült megoldani.
A közelmúltban elfogadott EuroVelo 6
nyomvonala a 11-es út melletti szakaszt elkerüli, ezért úgy döntöttünk Polgármester
Úrral, hogy a Leányfalu és Tahitótfalu közötti szakasz megépítését külön kezdeményezzük. Leányfalu Önkormányzata forrást nyert
a meglévô kerékpárútjának felújítására,
bôvítésére, ami a tervek szerint a Seres utcáig tartana. Szándékunk szerint a Seres utcától haladna majd a kerékpáros sáv a 11-es
mellett Tahitótfaluban a Gombaszögi utcáig, majd a Dunaparti utca érintésével a volt
idôsek otthona melletti sávon jutnánk el a
Tildy emlékmûig. Az alap koncepciónk az,
hogy a 2006-ban elkészült tervet adaptáljuk a jelenlegi helyzetre. Annak érdekében,

hogy a vízbázis védelmét figyelembe véve
most megkapjuk az építési engedélyt, valamennyi érintett szervezet vezetôjét felkerestük. Tárgyalást folytattunk a DMRV Zrt.-vel,
a Közép-Duna-völgyi Igazgatósággal, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a
Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságával,
valamint az Utiber Kft. igazgatójával. A
konstruktív megbeszéléseken elhangzott,
hogy minden vezetô a saját szervezetétôl
kontakt személyeket jelöl ki, akiknek az lesz
a feladatuk, hogy a tervezés során felmerülô
problémákra hathatós megoldásokat keressenek. Így elkerülhetjük azt a senki által
nem kívánt „eredményt”, hogy ismét nem
kapjuk meg a szükséges engedélyeket. A
Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szolgálatvezetô helyettese rögzítette, hogy
milyen elôkészítési feladatokat kell megoldani önkormányzatainknak. Az érvényben lévô
kormányrendeletnek megfelelôen vízbázis
védelmi egyedi vizsgálati dokumentumot
kell készíteni, melynek célja annak bemu-
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Fotó: bringazol.hu
tatása, hogy a tervezett tevékenység, létesítmény milyen hatással lesz az alatta fekvô felszín alatti vízbázisra. A vizsgálat elkészítésére egy víz- és földtani közeg szakértôi jogosultsággal rendelkezô tervezôt bíztunk meg.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál
történt egyeztetésen készült emlékeztetô
rögzíti, hogy a tervezett kerékpárút a 11-es
számú út bôvítéseként valósítható meg, a
fôúttal megegyezô terepszinten. A feltöltéshez és az útépítéshez csak igazolt, laboratóriumi vizsgálati eredményekkel rendelkezô
bányatiszta anyag használható fel. Az aszfaltnak olyan minôségûnek kell lennie, hogy
abból szennyezô anyagok ne oldódhassanak ki. Az építés során a
helyszínen munkagépek
nem tárolhatók, üzemanyag utántöltés nem történhet. Felitató anyagnak helyben rendelkezésre kell állnia az esetleges haváriák elkerülése érdekében. A kivitelezési munkák során
mély alapozás nem megengedett, a humuszos
réteg letermelésén felül
a fedôréteget nem szabad eltávolítani, bolygatni. A csapadékvíz elvezetést a 11-es számú fôút
jelenlegi állapotához, lejtés viszonyaihoz igazodva
kell megtervezni. A nagyvízi meder határa jelenleg a 11-es számú fôút,
az árvízi védekezés itt
zajlik. A kerékpárút megépülésével az árvízi védekezés átkerül a kerékpárútra, ezzel mentesítve a
nagyforgalmú fôutat. A
fenti rendezôelvek alapján
a hatásvizsgálat készítôje
megkezdte az anyag összeállításához szükséges

dokumentációk, információk begyûjtését, amihez szükséges elvégeznie a terület jogi állapotának, az érintett vízfolyások és azok befogadóinak jogi vizsgálatát is.
Folyamatos kapcsolatban vagyunk valamennyi szervezettel, hatósággal, hogy a
hatásvizsgálat minden elôírásnak megfeleljen, ezáltal engedélyezhetô legyen. Amikor
elkészül és jóváhagyásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, Leányfalu polgármesterével közösen feltérképezzük, hogy
milyen pályázati rendszerbôl tudunk forrást
biztosítani.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Vasárnapi vásárnap képriport

Újszülöttek
Gyöngy Lana 2021.09.06.
Horváth Vivien Mira 2021.09.13.
Zámbor-Zongor Léda 2021.09.15.
Raffai Soma Tibor 2021.09.21.
Elhunytak:
Papp László, Petôfi S. utca. élt: 69 évet
Csörgô Lászlóné, Pollack Mihály u.
élt: 84 évet
Mák Jánosné, Bercsényi út. élt: 71 évet
Virág Antalné, Cinke utca. élt: 83 évet
Nébl László, Vöröskô út. élt: 74 évet
Toldi-Szabó László, Móricz Zs. utca.
élt: 79 évet
Sári László Béla, Külsô Nyulas utca.
élt: 66 évet
Kovács Antalné, Dózsa György utca.
élt: 72 évet
Mándics Boglárka, Málna utca. élt: 31 évet
Ferencz Lajosn, Lévai utca. élt: 88 évet
Böttkös Józsefné, Szentendrei út.
élt: 83 évet
Ott Józsefné, Vörösmarty utca.
élt: 69 évet
Házasságot kötöttek:
Bojtor Dániel – Horváth Stella Zsuzsanna
Sági Ferenc – Szojka Gabriella
Pados Árpád – Csótó Nikoletta Ibolya
Nagy Balázs – Kapás Dóra

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 a járványügyi intézkedéseknek megfelelôen kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezôk számára látogatható.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716
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Ó v o da , i s k o l a

„…És mégis mozog a Föld!” – Sportnap 2021,
ami összefogta Tahi és Tótfalu Gyermekeit

A Tahitótfalui Óvodák évek óta nagy hangsúlyt fektet a helyi gyerekek megmozgatására,
mozgásfejlesztésére. Hagyományosan minden
év szeptemberében kerül megrendezésre a
családi sportnapunk, de ez a sorozat ebben a
formájában tavaly a járványügyi helyzet miatt
sajnos megszakadt. 2020-ban ugyanis szülôk
nélkül, csak a gyerekekkel zártkörûen tartottuk meg óvodáinkban ezt a rendezvényünket.

Idén szeptember 18-án azonban „…és
mégis mozog a Föld” elven mûködve a régi
menetrend szerint, azaz egy szombati napon,
ismét a szülôkkel együtt vártuk a gyerekeket. Az elmúlt idôszak természetesen megtanított minket is óvatosabbnak lenni, nem

Szívünk ritmusa
Szeptember elsô napjaiban a Magyar
Kardiológusok Társasága Szívünk Napja 2021-rendezvény alkalmára rajzpályázatot hirdetett
„Szívünk ritmusa”címmel.
Kubanekné Bencze Hajni néni a 4.b osztály tanulóival ismertette a témakört, majd lerajzolták a
„legszívmelengetôbb „ nyári élményüket.
A 21 nagyszerû rajzocskát egy nagy szívre felragasztva adtuk be.
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szerettük volna a sok érdeklôdô
családot egyazon óvodai udvarba „összezárni”, így két tagóvodánkat (Epreskert tagóvoda,
Petôfi Sándor utcát és Almáskert
tagóvoda, Almásy utcát) kötöttük össze egy olyan biztonságos útvonalon, ahol útközben 8
teljesítendô állomás várt a lelkes résztvevôkre. Mindkét óvodában közös bemelegítéssel és
akrobatikus rocky bemutatóval
indult a rendezvény, majd saját
kis térképünk, ill. elôre kihelyezett táblák segítségével irányítottuk a családokat a következô
állomások felé. Cél a másik
óvoda elérése volt, gyalog természetesen. Mellette pedig egyéb kikapcsolódási lehetôség, pl. arcfestés, csillámtetkó,
ugrálóvár, zsákbamacska, trambulin színesítette a délelôttöt. A két településrész között
a családok nemcsak a Tildy- hídon, hanem
sárkányhajóval is átkelhettek. A megfáradt,
éhes-szomjas „sportolóinkat” mindkét óvodánkban büfé várta kenyérlángossal, pizzával, sülthúszsíros kenyérrel, palacsintával, gofrival és frissítôkkel.
2021/2022-es nevelési évünkre
kiemelt feladatunk a környezeti nevelés, így mindkét oviban elôre jeleztük a szülôk felé, hogy a környezettudatosság jegyében otthonról hozott
kulaccsal érkezzenek a büféinkhez.
Idén csatlakozott programunkhoz a
Fôvárosi Közterület-Fenntartó Zrt. is,
8 állomásunkból 4-nél a családok szelektív hulladékgyûjtés, komposztálás,
stb. témában tették próbára a tudásukat. A másik 4 állomásnál pedig mozgásra ösztönöztünk mindenkit a Föld
bolygó, ill. a környezetünk védelme jegyében. A gyerekek a 8 állomás
sikeres teljesítését pecsétgyûjtô füzetük bemutatásával, ajándékra válthatták. Az FKF jóvoltából a gyerekek színes kis
szelektív kukákat, foglalkoztatófüzeteket és
színezôket kaptak.
Rendezvényünkön – legnagyobb örömünkNagy örömünkre pár nap elteltével jó híreket kapott az iskola: különdíjat és 20ezer Ft-os
Dechatlon utalványt nyert a 4.b!
Az ünnepélyes díjátadó 26-án a Testnevelési
Egyetemen volt, ahol prof.dr.Járai Zoltán Úrtól, a
Magyar Kardiológusok Társaságának Fôtitkárától
kapták a megtisztelô elismerést.
További sok sikert a remek csapatnak!
Princzné Bérczi Krisztina

re - sokan vettek részt, ezáltal óvodánk alapítványát bôkezûen támogatták, melyet ezúton
is hálás szívvel köszönünk! A sportnap végére 319 300 Ft adomány gyûlt össze, melybôl
terveink szerint óvodás gyermekeink udvari
közlekedési eszközeit strapabíró rollerekkel,
triciklikkel szeretnénk bôvíteni.
Nem állunk meg, hiszünk a közös mozgás,

a csapat erejében, járványügyi helyzet ide
vagy oda, … mégis mozog a Föld, sportra fel!
Benyóné Ott Ildikó, óvodapedagógus,
Epreskert óvoda
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Hajrá, Tahitótfalu! A Tahitótfalu SE hírei

Hosszú idô után a helyi gyermekek elôtt ismét
kitárult a Tahitótfalui Sportegyesület kapuja. Már
szinte nem is emlékszünk, mikor volt utoljára az
Egyesületnek utánpótlás nevelése, felnôtt önálló csapata pedig 2013 óta nem mûködött. 2020.
novemberében azonban sor került egy tisztújító közgyûlésre, ahol az újonnan alakult egyesületi tagok Szijj Krisztiánt választották elnökké, Virok
Viktort elnökhelyettessé.
A Sporttelepnek kiváló infrastruktúrája volt az

elôzô vezetésnek köszönhetôen,
ám így is rengeteg hiányosságot
kellett pótolni ahhoz, hogy ez egy
jól mûködô Egyesület lehessen. A
focistáinkat a belsô felújításoknak
köszönhetôen egy szép, modern
öltözô épület várja. A külsô munkálatok során a pálya köré világítás lett felszerelve, a talaj szerkezete szellôztetve, mûtrágyázva
lett, ami által a környék egyik
legjobb pályájának nevezhetjük.
Eszközeink is nagy számban bôvültek, így az edzésekhez és a mérkôzésekhez is minden kellék rendelkezésünkre áll. A számtalan fejlesztést támogatóink nélkül nem sikerült volna megvalósítani. Ezúton is köszönjük nekik a rengeteg segítséget. Támogatóink: Tahitótfalu Önkormányzata,
Nagy Róbert (konténeres), Csereklye Ferenc
(CSERKER-TOP kft), Bántó András (Tahi szerviz), Dalkó Soma (MAPE-KER kft), Juhász
Dávid (Favourite Home), Menyes Attila (veszé-

lyes fakivágás), Hungarikum Biztosítási Alkusz,
Tesco Tahitótfalu, Keszler Szabolcs (hús és hentes áru ker), Torma László (víz-gáz-fûtés), Papp
János Kertészet, Csizmadi Csaba (VASIS kft),
Gyalogfenyô Kft. és Géczi Sándor vállalkozó.
Március óta ismét hangos a foci pálya, hisz u7,
u9, u11 és felnôtt korosztálynak is tartunk hétköznaponként edzéseket. Hétvégente felnôtt
csapatunk meccsei kerülnek megrendezésre itt.
Gyerekeink minden hétvégén összemérik tudásukat a környezô egyesületekkel a Bozsik- Program
keretein belül, ahol kimagasló létszámmal képviseljük falunkat. Felnôtt játékosaink az újjá alakulás
miatt az utolsó osztályban kezdték meg szereplésüket. Célunk, hogy 5 év múlva a megyei másodosztályban szerepelhessünk.
Összességében elmondhatjuk, hogy a kezdeti
célokat elértük, hétrôl-hétre közel 100 Tahitótfalu
SE játékos rúgja a bôrt a gyönyörû focipályánkon.
Minden adott ahhoz, hogy a következô években
is ilyen szépen és látványosan fejlôdjünk tovább.
Tahitótfalu SE

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

viszonyukról Istenhez, emberhez, hazához.
Bereznai Péter a redukció elvét követve, jelképeket használ, és így mutatja meg a világot
nekünk. Buhály mester organikus formákkal eleveníti fel a múltat, és köti össze az emlékeit a
jelen érzéseivel, gondolataival.
A mûteremlátogatások után a telep kertjében

Az idei tanévben a 8. a osztállyal Szentendrére
mentünk osztálykirándulni. Gondolhatnánk,
hogy semmi újat nem tudunk már mutatni egy
gyereknek, aki heti rendszerességgel fordul meg
ebben a szép kis mûvész városban. Az igazság
az, hogy Szentendre, a folyamatosan változó,
nyüzsgô turista város, egyben Magyarország ikonikus, mûvészek lakta települése is. Ezt az oldalát fedeztük most fel, Papp Judit osztályfônökkel
és a 8. a osztállyal.
A kavargó belváros egy csendes zugában található országunk legismertebb mûvésztelepe.
Érdekessége, hogy a modern mûtermekben
a mai napig kortárs mûvészek alkotnak és
élnek, épp úgy, mint hajdanán az elsôként ide
költözô szentendrei festômûvészek. Közülük
kettôjükhöz látogattunk el az osztállyal, Bereznai
Péterhez és Buhály Józsefhez.
A mesterek beengedtek minket a legféltettebb „szentélyükbe”, így láthattuk, hogyan
élnek és dolgoznak. A hatalmas, fényárban úszó
mûtermekben beszélgettünk, kérdezhettünk,

hogyan alkotnak, milyen eszközökkel dolgoznak. Érezhettük a festékek illatát, hozzányúlhattunk a képekhez, installációkhoz, és a saját szavaikkal meséltek nekünk mûvészi hitvallásukról,

megnéztük a betonszobor kiállítást, és a M.A.N.K
Galériában az idôszakos tárlatra is jutott még
idônk és kedvünk. Az órák úgy repültek, hogy
észre sem vettük. Szabad programként még egy
nagyot sétáltunk a városban, mielôtt haza indultunk volna. Nagyon tartalmas, izgalmas, színes
napunk volt!
Bádonyi Kinga rajz-, mûvésztanár Móricz
Zsigmond Gimnázium és Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
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Iskola

175 éves a Magyar Vasút„Sínes” álmok
Májusban különleges évfordulóra készült
két szép pályamunka.
A magyar vasút 175 éve, a francia TGV
40 éve valamint a német ICE gyorsvasút 30
éve tette meg az elsô útját.
Az évfordulók emlékére Kánai Gergô, 8.
osztályos tanulónk és a kerámia szakkörös
gyerekek készültek.
Gergô a nagypapájával darabról-darabra
épített, összeszerelt és kifestett egy 1951-es
motorkocsi kicsinyített fa mását. Lefestette

és az ablakába önmaga fotóját ragasztotta,
régi és modern ruhában.
A kerámia szakkörösök egy pályaudvari
órát készítettek, melyen a 175 év emblematikus vonatait karcolták agyagba. Égetés
után kifestették, és egy mûködô óraszerkezet tette teljessé az alkotást.
A pályázatokat rendben, idôben elküldtük.
Gergônek és a szakkörösöknek gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Princzné Bérczi Krisztina

Köszönetnyilvánítás

Kirándulás Visegrádon
Ôszi kirándulásunk alkalmával 6. b osztályunk tanulóival a visegrádi Telgárthy rétre
túráztunk. Élménybeszámolóik alapján a
gyerekek nagyon jól érezték magukat:
„Megálltunk egy tónál fotózkodni. A
víz tiszta volt, és selymesen fodrozódott.
Azután sétáltunk tovább, amíg egy réthez
nem érkeztünk.”
Bodor Miklós
„A kiruccanás vidám hangulatban telt,
a szép idô és a közelgô hétvége miatt is.
Sok remek program közül az bizonyult
a legmegfelelôbbnek számomra, mikor
métáztunk, majd Boldi barátommal gátat
fabrikáltunk kövekbôl.”
Szilasi Bertalan
„A múlt heti kiránduláson az volt a leg-

jobb, amikor elôvarázsoltuk Dominik tízóraiját.”
Fucskó-Bekker Balázs
„Amikor nem métáztunk, jó volt, hogy
azok is beszéltek, akik nem szoktak. Jobban
megismerkedhettünk.”
Berencz Fruzsina
„Jó volt, hogy Gyula bácsi és Kriszta néni
is jött velünk.”
Kovacsics Hanga
Mindannyian örültünk, hogy vidám hangulatban együtt tölthettünk egy ilyen kellemes napot! Köszönjük Princzné Bérczi
Kriszta néninek és Wegroszta Gyula bácsinak, hogy elkísértek minket!
Sziváné Bergmann Henriett
Osztályfônök

Szeretném megköszönni a Tahitótfalui
Önkormányzat iskolakezdésben nyújtott sok segítségét: a Falugondnokságnak,
Császár Barnáéknak és Dr. Sajtos Sándor
polgármester úrnak.
Köszönöm Nagyházu Miklós képviselô
úrnak az iskolai csengô javítása körüli munkáját, önzetlen segítségét.
Köszönjük a papírgyûjtésben a sok
segítséget, amit a Szülôk, Tanulók, Falu
lakói nyújtottak. 5340 kg-ot sikerült
összegyûjtenünk.
A befolyt összeget versenyeken való
részvétel támogatására, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra fordítjuk.
Külön köszönet Balogh Zsolt kollégánknak a szervezésért, köszönet Marton
Jánosné, Bándi József, Fábián Csaba,
Orosz Iván kollégáknak, valamint az
osztályfônököknek a papírgyûjtés irányításáért.
Nagy köszönet Mózes Barnabás 3. a osztályos tanulónknak és édesapjának, Mózes
Róbertnek, akik nagyban hozzájárultak a
papírgyûjtés sikeréhez!
Nagyon köszönjük, hogy ellátogathattunk a Magyar Gazdaságba és egy fantasztikus napot tölthettünk el. Bizton mondhatom, hogy a gyerekek, a 2.b, 4.a és a 4.b
osztály, valamint mi, felnôttek is nagyon
élveztük.
Sok sikert kívánunk a további munkájukhoz!
Köszönettel az Iskolavezetés nevében
Zakar Ágnes intézményvezetô
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Tahitótfalu októberi
programjai
-péntek 17:00-18:00
Erôsítés: -18:15-19:15
Baba-Mama torna: fb: Tahitótfalui BabaMama Klub -szerda 10:00-11:30
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilabda. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda. Érd.: Pakor Vilmos
30/383 4244
kedd 16:00-17:00 TAHI SE
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés. Vezeti: Rácz
Gábor 20/521 1375
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti:
Csörgô Adrienn
szerda 17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita
30/831 8946
csütörtök 17:00-18:30 Judo-kungfu edzés
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti:
Csörgô Adrienn
péntek 15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az
alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
30/337 5527.

I s k o l a, óvoda

Így írunk
mi

Ha szeretné megosztani az Olvasókkal irodalmi
alkotását, küldje el szerkesztôségünknek
a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

A törzsek
üzenete
Még magyar ember
Él e földön
A magyar szíveket
Hét tôr éle járja át
Életfánkat
Vértôl ázott
Föld táplálja
Ezred év gyötrelmei
Tépik szaggatják
Leveleit ágait
Lelkünk harangja kondul
Össze kell kapaszkodunk
Azokért kik távol vannak
A tévelygôket nem a gyûlölet
Fohászaink vezetik vissza
A Haza sokat szenvedett
Szívéhez
Amelyben ma is
Nagy Vezéreink
Élô piros vére lüktet
Még magyar ember
Él e földön
A magyar szíveket
Hét tôr éle járja át
Igaz vérük
Nemzetünkön
Szent pecsét
Századokon át
Ôrzik
A Haza becsületét
Karnevál Margit

Angyalok
Az éjszakák nehezebben telnek el, mint a nappalok,
De tudom, hogy éjjel is vigyáznak rám az angyalok.
Sokat gondolkodom azon, hogy e csöppnyi szívben hogy lehet ennyi figyelem,
S ez az aprócska kéz fogja a kezem, ami az alagútból kivezet…
Egyedül vagyok, semmi hang, csak a gondolataim ordítanak túl hangosan,
Futok el a valóságtól a levegô után kapkodva…
Csak az angyali sikoly hiányzik, ki azt mondja, fordulj vissza!
Mert csak ô van egy olyan lánynak, ki folyton csak a könnyét issza…
Messze vagyok még a valóságtól, nagyon messze,
Angyali ének hallatszik át az ablakon, az este.
Remélem, látom viszont angyalomat,
S, ha bemászna az ablakon keresztül, nyitva hagyom ablakomat.
Egy cseppnyi szív, s benne mennyi ôszinte szeretet,
Ha szeretné, leszek a pajzs, s mellette a fegyvere.
Kezemben az ô aprócska keze, s benne minden baja,
Kívánom neki, legyen az élete könnyebb, s laza…!
Szilágyi Barbara

Az ember életének része, hogy történnek dolgok. Dolgok, melyek hol
jók, hol pedig kevésbé. Különbözô
érzéseket (érzelmeket) okozva
ezzel nekünk. Ezek az érzések
néha kikívánkoznak, ilyenkor
az ember tollat (billentyûzetet)
ragad és leírja. Ezekbôl szeretnék
a közeljövôben megosztani néhányat Veletek.
Sötétben zúgó szárnyas angyalok
csapnak le rám minden éjjel,
tovatûnô rossz álmok
csak nevetnek kínzó kéjjel.
Forgolódok félelemtôl hörögve
görcsbe ránduló testtel,
néznek rám furcsán röhögve
csúf gonosz tekintettel.
Álmok, miket álmodtam
elúsztak már messzire,
szavak, miket kimondtam,
foszlanak a semmibe.
Érzéseim tova tûntek,
nem kellenek senkinek,
szerelmeim mind kihûltek,
bánat sújtja keblemet.
Melyben valaha szív dobogott,
erôs mély balga szív,
forró tûzzel lobogott,
s mi maradt; csak gyötrô kín.
Búmat elfojtom, ne lássa más,
de esténként feltörnek,
mikor a bús magány
konokul rabláncra vet.
Nem hoz álmot szememre
se reggelt se éjszakát,
nem tesz nekem kedvemre,
ostoroz és folyvást bánt.
Erôs vagyok, gondolom
nem adom fel a harcot,
magamban mindig mondom:
látnom kell még az arcot.
Mely megmérgezte szívem
szép lassan, gondosan
ellopta gyenge lelkem,
tette ezt szép szorgosan.
Vidám napjaimba csempészve
mézédes esszenciát,
tette ezt nem is remélve
ezzel mily nagy hibát, nagy
galádságot mily’ nagy bûnt,
mekkora fájdalmat
és mekkora örömöt
okozott....
Neumann Zoltán
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Felhívás
Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhel�lyel rendelkezôk részesülhetnek.
A pályázók köre:
„A” típusú pályázatra: jelenleg
felsôoktatási intézménybe járó hátrányos szociális helyzetû hallgatók, akik felsôoktatási
intézményben (felsôoktatási jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben,

osztatlan képzésben vagy felsôoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra: azok a hátrányos
szociális helyzetû fiatalok, akik a 2021/2022.
tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló
középiskolások vagy felsôfokú végzettséggel
nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek és a
2022/2023. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási
intézmény keretében teljes idejû (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsôoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
További információkat a Pályázati kiírásokból tudhatnak meg, mely 2021. október
02-tôl elérhetô az Önkormányzat honlapján ( HYPERLINK „http://www.tahitotfalu.
hu” www.tahitotfalu.hu), és a Hivatal

hirdetôtábláján (2021 Tahitótfalu, Kossuth
Lajos utca 4.)
Benyújtási határidô: 2021. október 5.
napjától 2021. november 5. napjáig
A benyújtás helye: Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási- és Hatósági
Csoport Szociális ügyek 1. szoba
(kizárólag ügyfélfogadási idôben,
Hétfô: 08:00 - 11:30 és 13:00 - 17:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 - 11:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 - 11:30
elôre egyeztetett idôpontban a 30/384
7083 –as telefonszámon)
Tahitótfalu Önkormányzata

„Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkôztet”
Vásári forgatag nyári hangulatban

A Szent Mihály-napi Vasárnapi Vásárnap
rácáfolt a mondásra, nyarat idézô napsütésben és jó kedvben volt része a több ezer látogatónak. A nagyrendezvény 14 esztendôvel
ezelôtt indult útjára. Szeptember utolsó hétvégéjén a 27. Vasárnapi Vásárnapot
ugyanaz a csapat hozta létre, aki a kezdettôl
fogva gondozza ezt a színvonalas alkalmat.
Magyar Orsi, Béres Gabi és segítôik szervezésében a meghívott árusok – termelôk,
tenyésztôk, kézmûvesek – alkotják reggel
8 és délután 5 között azt a vásárt, amelyre
évrôl évre egyre többen kíváncsiak. A területet minden alkalommal Magyar Zoltán
biztosítja. Tahitótfalu Önkormányzata
kezdetektôl fogva támogatja a rendezvényt,
amely immár a település arculatához tartozik.
Természetesen nem csak a meseszép
tárgyak és a finom ételek-italok vonzzák a
nagyérdemût, hanem a vásár kísérô programjai is. Ezúttal Keresztes Nagy Árpád
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bábelôadását élvezték a kicsinyek, miközben a felnôttek helybéli termelôkkel,
tenyésztôkkel hallgathattak beszélgetéseket. A tahitótfalui óvodák szôlôt daráltak,
mustot készítettek, amit a látogatók meg is
kóstolhattak. A már megszokott vásári kikiáltónk, Fekete Dávid ezúttal gólyalábasként
is bemutatkozott társulatával együtt. A nap
egyik fénypontja a minden igényt kielégítô
lovasbemutató volt, amelyben a tahitótfalui
hajtó, Gubacsi József adott ízelítôt fogathajtásból, majd a Borda család látványos produkciója és a Magyar Családi Gazdaság gyermeklovasainak formációs lovaglása következett. Gyôr mellôl érkezett két trükklovas
fiatal, a Gelencsér testvérek, akik a szigetrôl
származó Kósza nevû lovukkal teljesen
elkápráztatták a közönséget. Végül a helybéli köböre lovascsapat rövid bemutatója
ismertette meg ezt a kevésbé ismert lovassportot a jelenlévôkkel.
A jelképes állat ki- és behajtás idén sem

maradhatott el, kiegészülve a szigeti lovasok szüreti felvonulásával. Gyönyörû fogatokat és lovakat láthattunk.
Az idei vásár különlegessége volt, hogy
a Magyar Etnosport Szövetségnek és az
Eurázsiai Összefogásért Alapítványnak
köszönhetôen a lovasbemutató ilyen
nagyszabású lehetett, illetve szép és hos�szas beszélgetést láthattak, hallhattak a
résztvevôk Wittner Máriával, életútját, köteteit méltatón.
Reméljük, hogy a tavaly elmaradt programjainkat méltón pótolta ez a nyárias
ôszi napon megrendezett 27. Vasárnapi
Vásárnap és szép emlékekkel, míves tárgyakkal térhettek haza az idelátogatók.
László Krisztina
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Tahitótfalu évei 2021-2022
Tervteljesítés Tahitótfaluban

1971-ben szeptember 29-e ugyanúgy szerdára esett, mint 2021-ben. Ötven évvel ezelôtt a Pest
Megyei Hírlapban jelent meg írás Tahitótfaluról SZ.E. tollából. Az újságíró Lévay Gézáné
tanácselnökkel beszélgetett.

Épül a vízvezeték Elkészült a fogorvosi rendelô
Terv szerint készülnek el a beruházások

- Tahitótfalu szigeti felén, a régi
Tótfaluban épül vízvezeték, heteken belül
befejezôdik a munka - magyarázza a földmozgatást a községi tanácsházán Lévay
Gézáné tanácselnök, s hozzáteszi: - Jövôre
a túloldalon, a község másik felében,
Tahiban fektetjük le a vízvezetéket és 1973ban megindul a víz a csövekben. Tavaly alakult meg a községben az ivóvíztársulat. A
lakosság vágya, hogy vezetékes vizet ihasson, gyorsan megvalósul.
A jobb meg a bal parti község házainak mintegy 70
százalékában ugyan eddig
is bô vízû kútból szivat�tyúzták a vizet az otthonokba, de a házi vízvezeték használatánál a községié gazdaságosabb és ezért
a vezetéket beviszik sokan
a házakba is. Vagy kétszáz,
utóbbi években épült ház
mindegyikében, de számos régebbiben szintén
van fürdôszoba, mások
meg építik vagy tervbe
vették építését.
- A tahi oldalon ötezer
köbméter kapacitású csáposkutat építettünk – beszél tovább
a vízvezetékrôl a
tanácselnöknô. – Onnan
a hídra szerelt csô szállítja át a Dunán az ivóvizet.
A vízmû és az egész községet behálózó vezeték
összes költsége 12 millió
forint. A IV. ötéves terv
elsô esztendejében, vagyis idén öt kilométer hos�szú vezetéket akartunk
lefektetni a szigeten és
ezzel már csaknem elkészültünk.
- De nyilván egyéb is szerepel a tervben. Hogyan
halad a többi munka?
- Jóformán sehogy,
mert csaknem valamen�nyi nagyobb munkát,
amit erre az évre ter-

veztünk, már be is fejeztünk. Az iskola
napköziotthon felújítását, ezt a 100 ezer
forintos munkát községünk Kék Duna
szakszövetkezetének építôbrigádja a vakáció alatt befejezte. A bölcsôde konyhájának és mosókonyhájának korszerûsítésén
a brigád még dolgozik ugyan, de november 15-én teljesen készen átadja a 220 ezer
forintos munkát. Szintén ez a brigád vállalta és már be is fejezte a 120 ezer forint költ-

séggel épült fogorvosi rendelô építését.
Községünk elsô fogorvosa október elsején kezd benne dolgozni. Eddig egy körzeti rendôri megbízott volt Tahitótfaluban.
Nagy a terület, ha nehezen, mégis jól ellátta feladatát. Szükség van azonban még egy
körzeti megbízottra, kértük is. Megígérték,
hogy adnak, de csak ha lakást biztosítunk
számára. A tanács a tahi községrészben
90 ezer forintért korszerûsített egy házat
és kialakított benne a lakás
mellett egy irodahelyiséget is. Most már két rendôr
vigyáz a község közbiztonságára.
Felsorol még a tanácselnök több kisebb beruházást, nagyrészük már a
mostani ötéves terv elsô
háromnegyed évében el is
készült. Amin még dolgoznak, az is minden bizon�nyal befejezôdik év végére. Vagyis Tahitótfalu a tervteljesítésben szépen halad
elôre.
A lakosság szereti lakóhelyét és fejlôdéséért minden tôle telhetôt megtesz.
A tahitótfaluiak ragaszkodnak falujukhoz. Csaknem
3100 állandó lakosa van a
falunak, de ezen felül vagy
százan élnek itt ideiglenes
bejelentôvel, sôt, néhányan
bejelentetlenül. Évente 20
százalék a természetes gyarapodás és 15-20 ember
minden esztendôben beköltözik. Elvándorlók persze
azért nálunk is akadnak, számuk azonban alig több 3-4
fônél egy évben. Vagyis a
község lakossága állandóan
növekszik. Ez persze nincs
benne a IV. ötéves tervben.
Íratlan terv, mégis teljesítjük.
SZ.E.
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Tahitótfalu új fôépítésze Farkas István
Bemutatkozó

2021. augusztus 1. napjától látom el
Tahitótfalu fôépítészi feladatait, Körmendi
Judit fôépítész asszony nyugdíjba vonulása
miatt, akinek megkezdett színvonalas munkáját igyekszem folytatni.
A települést jól ismerem, a szomszédos
Dunabogdányban lakom, a környezô települések közül Leányfalun és Kisorosziban
végzek fôépítészi tevékenységet, illetve
Köveskálon és Alsónémedi Nagyközségben.
A Debreceni Egyetemen szereztem Msc.
diplomát okleveles településmérnök
szakon, majd fôépítész vizsgát tettem.
Korábban földmérô mérnök, ingatlankataszteri szakmérnök (Soproni Egyetem)
diplomát is szereztem. Jelenleg a BME

Építészmérnöki Kar Mûemlékvédelmi szakmérnök szakán folytatok tanulmányokat.
Mûszaki vezetô és mûszaki ellenôr jogosultságokkal rendelkezem közlekedésépítés és magasépítés szakterületeken. 2005óta igazságügyi szakértô vagyok geodézia
szakterületen.
Remélem, hogy fôépítészként segítségére
lehetek a közösségnek!
Minden héten szerdán 9:00-13:00 óra
között várom személyes egyeztetésre az
érdeklôdôket, illetve e-mailen is válaszolok
minden kérdésre a honlapon megtalálható
elérhetôségeken.
Farkas István fôépítész

Segíts, hogy segíthessünk!

Önkénteseket várunk a karácsonyi adománygyûjtéshez
Önkormányzatunk idén is csatlakozott
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által
szervezett karácsonyi adománygyûjtéshez,
melynek helyszíne településünkön a
TESCO Szupermarket. A gyûjtés idôpontja:
2021. november 19-20-21. (péntek –
szombat – vasárnap). Az adományokat az
Önkormányzat Szociális Bizottsága osztja szét Tahitótfaluban élô rászoruló családoknak és egyedülállóknak. Évek óta 60-80

csomagot szállít házhoz az önkormányzat,
melyben tartós élelmiszerek, tisztító és tisztálkodó szerek kerülnek az Önök jóvoltából. A gyûjtésben aktív segítségre is szükség van, melyet civil szervezetek többnyire idôsebb tagjai szoktak elvállalni, ôk szokták fogadni az adományokat az áruházban.
A járvány várható fokozódása miatt idén
elsôsorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik középiskolai közösségi szolgálatu-

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu
címre vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek
részt. Szeptemberi számunkban a tahisi óvoda kiskapujának egy
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek,
Kecskésné Sipos Andreának.
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kat szívesen végeznék itt helyben a településen. Természetesen nem csak diák önkéntesek segítségének örülünk.
A jelentkezéseket az alábbi
elérhetôségeken várjuk: faluhaz@
tahitotfalu.hu, 0630-337-5527.
Köszönettel: Tahitótfalu Faluház
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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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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

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

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és
felelôsségbiztosítással
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását,
akár emelôkosárral is.
Bélteki Sándor tûzoltó alezredes
minôsített faápoló
+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu

Várom szíves hívását!

TÛZIFA
ELADÓ!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

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.

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
12

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 26/312-605
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Tahitótfalu Népház
Évkerülő Családi Táncház
Kálna Natália és zenekarával
2021. október 29. péntek 17:00-20:00
szüreti kézműves foglalkozás, játszóház
Belépés ingyenes.
Szervező: Tahitótfalu Faluház,
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

15%-OS ÁRENGEDMÉNY

AZ ALÁBBI HÜPPE SZÉRIÁKRA
Select +
Classics 2
Xtensa pure

zuhanytálcák
• Purano
• EasyStep
• EasyFlat
•

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

2021_267_Iso_Thermo_210x148mm.indd 2

2021. 09. 22. 10:12:41
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Milyen világot szeretne?
nap október 24. vasárnap. A Találkozási
pont a Kormányablak bejárata a nagyparkolóban 10 órakor. Itt biztosítjuk
a gyûjtéshez szükséges eszközöket a
résztvevôknek. Részvételi szándékát jelezheti a HYPERLINK „mailto:nagyhazu.
miklos@tahitotfalu.hu” nagyhazu.miklos@

Kedves Olvasó, erre a kérdésre bizonyára ön is sokféle választ tudna adni. A jelzôk
között amivel válaszolhatunk, sokunknál az
elsôk között szerepel a „tisztábbat” kifejezés. Egyre többen gondoljuk úgy, hogy környezetünk, a természet tisztasága alapvetô
fontosságú az élhetô jövô szempontjából.
Sok fiatal érti meg a fenntartható fejlôdés és
a környezettudatos élet összefüggését, és
próbálja kortársait is ebbe az irányba mozdítani. Nem mindig sikerül.
Tahiban, az új piactéren elhelyezett padoknál szinte soha…Örömmel látom, hogy
találkozási helyszín lett ez a szép sétány,
összegyûlnek, beszélgetnek a fiatalok. Ami
viszont „emlékeztetôül” marad utánuk, az
szomorúsággal tölt el. Pedig talán másnap
újra ott fut össze a csapat majd. Ja, persze
akkorra már valaki összetakarít…mindig
tisztaság vár. Milyen szerencse, hogy valaki mindig összeszedi mások után az „elhagyott” szemetet, utak mentén, folyók partján, erdôkben, parkokban, mindenütt ahol
a „kulturált” ember megfordul.
Sok a jó ember, aki lehajol mások után,
nem szégyelli, hagyni akar valamit maga
után abból a csodából, amit úgy hívunk:
természet.
Az elmúlt idôszakban két kezdeményezéshez is volt szerencsém csatlakozni.
Az elsôt egy hegyoldalban lakó kezde-

ményezte a facebookon, ehhez csatlakozott néhány lelkes család, és egy szombat
délelôtt jókora területen sikerült összeszedni a szemetet az Ereszvények környékén, és
megigazítani a mélyút kocsi kiállóit.
A második egy szervezet, a Jobb Világ
mozgalom felajánlása volt, mely 20 fô
önkéntes fiatal munkáját ajánlotta fel a településnek. Örömmel fogadtam el, és Csörgô
Mihály alpolgármester segítségével, két
részre osztódva a váci és a tótfalui strandként használt partszakaszt tisztítottuk meg
egy verôfényes vasárnapon. Innen is köszönet az összegyûjtött hulladék elszállításáért
az Önkormányzatnak.
Sok a jó ember…egyre több, de a jóból

tahitotfalu.hu levelezési címen is, vagy a
0630/384-9659-es telefonon.
Jöjjön Ön is, legyünk egyre többen, akik
egy jobb világot szeretnének!
Nagyházu Miklós
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke

sosem elég! Ön is segíthet, tehet valamit
egy jobb világért!
A következô alkalom a település tisztábbá tételéhez az országos TeSzedd! önkéntes hulladékgyûjtési akció lesz.
Településünkön a szervezett gyûjtési

Dunakanyar ízei a Tahitótfalui Termelôi Piacon
A tavaly megújult termelôi piac egész
évben, minden szombaton 7-12 óra
között kínálja a környék ôstermelôinek,
kistermelôinek és kézmûveseinek portékáit. A Tildy Zoltán híd melletti parkolóból
nyíló terület esztétikus, barátságos hangulatú, parkosított piactér, ahol a vásárlók
szívesen idôznek, beszélgetnek, miközben
válogatnak a finomságok közt. Havonta
egyszer népzenészek muzsikája marasztalja az arra járókat.
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Falutéka

Cikksorozatunkban Tahitótfaluban élô
alkotókkal, elôadómûvészekkel ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Tóth Csilla, a Danubia Televízió tulajdonosa, cégvezetôje a visegrádi Városnapon
Visegrád Tiszteletbeli Polgára kitüntetô
címet vehette át Eôry Dénestôl, Visegrád
polgármesterétôl. Ezúton gratulálunk
Csillának a kitüntetéshez!
Hogyan fogadtad a hírt, meglepett Visegrád
ezzel az elismeréssel?
Nagyon meglepett, de jól esett az elismerés.
Idôrôl idôre mindenkinek vannak mélypontjai, amikor elfárad, és ezeken nehéz átlendülnie. Egy ilyen egy díj, néhány jó szó, vagy a
nézôktôl kapott elismerô visszajelzések azonban sokat segítenek ebben.
A mélypontokat mi, nézôk nem látjuk, csak
azt, hogy mindig minden eseményen ott van a
Danubia Televízió, minden fontos történésrôl
tájékoztat. Ráadásul nincs népes stáb mögötted, szinte egy személyben viszed a válladon
2003 óta a televíziót.
Igen, a Dunakanyar Informatikai Kft. égisze alatt indult el a televízió, azóta intézem minden ügyes-bajos ügyét és látom el
a fôszerkesztôi feladatokat. Késôbb a cég
eladta a Magyar Telekomnak a hálózatot,
ekkor lépni kellett, hogy megmentsük a már
meglévô archívumot, a sok felvételt, a rengeteg munkát, amit belefektettünk. Akkor hoztam létre a Danubia Televízió Nonprofit Kft.-t.
Tahitótfaluban születtél, és életed nagy részét
is itt töltöd. A felvételeken keresztül érzôdik,
hogy dunakanyari lokálpatriótaként kezeled
a települések ügyét. Hány településsel áll kapcsolatban a Danubia TV?
Huszonöt településen látják az adást,
Esztergomtól Szentendréig, a Szentendreiszigeten, valamint Verôcétôl az Ipoly-völgyéig
és még jó néhány börzsönyi településen.
Mindig szorgalmaztam, hogy a Danubia TV
egy híd legyen jobb és bal part között. Sajnos
sok település anyagi okok miatt nem tudott
bekapcsolódni a közvetítésbe. Azok a települések viszont, amelyek lassan húsz éve részesei a rendszernek, nagyon gazdag dokumentum anyagra tettek szert a hétköznapjaikról,
ünnepnapjaikról, melyek szisztematikusan

archiválva vannak. Folyamatosan törekszünk a
televízió digitális archívumának megôrzésére,
erre is komoly pénzeket fordítunk.
Rendszeresen pályázunk, hogy megfelelô
színvonalon mûködhessünk. Jelenleg öt
településsel van együttmûködési megállapodásunk, ezek Visegrád, Dunabogdány,
Tahitótfalu, Pócsmegyer és Zebegény, fôleg
ezekrôl a településekrôl készülnek mûsorok,
de örülnék, ha több településen jelen lehetnénk.
Hogyan kerültél a televíziózás bûvkörébe?
Egész más területen, a vendéglátásban dolgoztam családi vállalkozásban, majd egy
színvonalas budapesti étterem vezetôje voltam. Amikor megszületett a kisfiam, fel kellett adjam addigi munkámat. Férjem mellett tanultam bele a filmkészítésbe. Többek
között nemzetiségi önkormányzatoknak
készítettünk felvételeket, melyek során rácsodálkoztam arra, hogy milyen keveset tudtam
én magam is lakóhelyem életérôl, értékeirôl.
Szerintem itt, az agglomerációban sokan vannak így, reggel korán mennek Budapestre dolgozni és késô este járnak haza, gyakran még
hétvégén is. Ezért nincs idô a helyi közösségi
életbe bekapcsolódni, informálódni. Egyebek
mellett ezt a hiányt igyekeztünk enyhíteni a
felvételekkel. Ez az idôszak pont egybeesett
azzal, hogy a helyi önkormányzatok magánszemélyekkel karöltve megalapították a kábeltársaságot. Ekkor keresett meg a cég vezetôje
azzal a kéréssel, hogy a közösségekrôl készítsünk anyagokat, amelyeket a kábelhálózat egy
csatornáján szívesen leadnának. Így kezdôdött
meg a közös munka. Közben elvégeztem egy
televíziós iskolát, ahol még a televíziózás
nagyjaitól tanulhattam operatôri, szerkesztôi
ismereteket, vágást, világítást, majd a ZsKF,
ma Milton Friedman Egyetem kommunikáció
és médiatudomány szakán szereztem magasabb szintû szakmai ismereteket.
Komoly csapatmunkát jelent egy televízió
mûködtetése. Mekkora stábbal dolgozol?
Általában 3-5 állandó és több külsôs munkatárssal dolgozunk. Nincs akkora forrásunk,
mint egy nagy tévének, hogy minden területre szakembert tudjunk alkalmazni, így egyegy munkatársnak több szakma ismereteivel
is rendelkeznie kell: az operatôrök gyakran
vágnak, világosítanak és a hangra is figyelniük
kell, a szerkesztô tud vágni, de alkalmanként
felvételeket is készít. Folyamatosan képezzük
magunkat, és a sok éves gyakorlat, tapasztalat
is segítségünkre van ebben.
A pandémia idején ugyan kevesebb volt a
rendezvény, de ti akkor is végig dolgoztatok.
Milyen új mûsorok kerültek a korlátozások
kapcsán a palettára?
A hívô közösségek, fôleg az idôsek körében
nagy törést okozott, hogy nem tudtak templomba menni, így azonnal felajánlottuk az egy-

házi vezetôknek, hogy rögzítjük a miséket,
istentiszteleteket. Ezt a szokásunkat a korlátozások feloldása után is megtartottuk, minden
héten van református istentisztelet és római
katolikus szentmise adásunkban. Szakmailag
jó idôszak volt a pandémia alatti munka, mert
online mûsorokat készíthettünk, amelyeknél több idô és lehetôség jutott a fények, a
hang és a képkivágások beállítására, így szinte filmszerû alkotásokat készíthettünk, míg
egy rendezvényen az ott lévô fény- és hangviszonyokhoz, valamint változó körülményekhez kell alkalmazkodnunk, inkább csak rögzítés zajlik, nincs lehetôség az alkotásra. A járvány ideje alatt összeállítások készültek például a magyar kultúra és a költészet napjára,
de a Pollack Gála is ilyen módon készült el.
Településünkön látjuk, hogy mindig igyekeztek minden eseményen jelen lenni, minden kisebb-nagyobb történést rögzíteni.
Mindezt objektíven, tisztelettel, elfogulatlanul, dokumentarista módon teszitek. Én ezt
a Danubia TV komoly értékének tartom.
Igen, a hírek, információk eljuttatása mellett a dokumentálást legalább annyira fontos feladatunknak tartjuk, ezért hosszabbak, több részletre és háttér információkra
is kiterjedôek az anyagaink. Ez ugyan nem
hoz nagy nézettséget, mert manapság inkább
a rövidtávú cél, a nagy nézettség a fontos,
ezért a gyors, rövid, leegyszerûsített közlések
a népszerûek. Ha viszont hosszabb távban
gondolkodunk, akkor az értékek alapos megismertetése, megôrzése kell, hogy a célunk
legyen. Ezért törekszünk arra, hogy a felvételek akár ötven év múlva is megtalálhatóak
legyenek az archívumban, és ha akkor is megállják a helyüket, használható információt és
értéket közvetítenek, akkor elértük célunkat.
Béres Gabriella
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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, 06-30-9370863, 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 (Tahitótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr.
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd,
csütörtök 14:00-20:00 Rendelési idôben a gyermekfogászat
rendelési ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.:
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjelnappal • 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, Hô
sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–
pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5.,
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd,
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122,
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd,
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth
L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – 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
– Szentendre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô:
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök:
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyama
tosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
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.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ
TÁS – 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.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS –
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától •
TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak:
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-999-688

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:
Almás
és Fiai Bt.
Tahitótfalu
községi
tájékoztató
•syKiadja:
Tahitót
falu
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