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Egyeztetés a Kulturális és Innovációs
Minisztériumban
2022. június 23-án Vitályos Eszter parlamenti
államtitkár, miniszterhelyettes kezdeményezésére egyeztetô tárgyalást folytattunk a Tahitótfalut
érintô, folyamatban lévô és tervezett projektek
helyzetérôl. Tekintettel a kialakult gazdasági környezetre, kiemelt fontosságú volt a tárgyalás.
Azért is volt lényeges ez a megbeszélés, hogy tervezni tudjuk az elôttünk álló feladatokat, a megvalósítható projekteket.

Korábban a Községi Tájékoztatóban beszámoltam arról, hogy Tahitótfaluban nyolc tantermes iskolabôvítésre nyílt lehetôség. A kivitelezés koordinátora a BMSK, a tervezett beruházási költség 6,2 milliárd Ft. Mint köztudott, a tervezett beruházások felülvizsgálata országos szinten folyamatban van, és kormánydöntések függvényében derül ki, mely projektek valósulnak
meg vagy kerülnek halasztásra. A fenti iskolaépítés elôfeltétele, hogy az ifjúsági táborban engedélyes terv birtokában ideiglenes 5 tantermes

Tahitótfalu júliusi programjai
július 4-8. Baptista Bibliai Tábor a Baptista Gyülekezet szervezésében. Részletek a plakáton.
július 11-22. Gyermek Kézmûves Tábor Tahitótfalu Faluház
és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében.
Részletek a plakáton.
Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.
2.) - nyári szünet
Faluház (Szabadság út 1/a):
hétfô kéthetente 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

konténeriskola kialakítása valósuljon meg
a hozzá tartozó tüzivíz tározó medencével
és 2 db zárt szennyvíztározó kiépítésével. A
munkaterület átadása elôtt mindenképpen
telepíteni kell a konténer iskolát, és beszerezni a mûködéséhez szükséges használatbavételi engedélyt.
Az Önkormányzat vállalta a tábor területén
lévô, és nemrégiben felújított fôépületben
egy elektromos kazán beüzemelését, valamint a Népház területén felállított játszóudvar áttelepítését. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezeknek az önkormányzati
vállalásoknak a megvalósulásához szükség
lesz a 1869/2021. (XII.3.) Korm. határozat
módosítására, ami biztosítja az önkormányzati kötelezettség teljesítéséhez szükséges
forrást.
Államtitkár asszonyt tájékoztattam, hogy a
négy csoportszobás Orgonaliget Bölcsôde
beruházása 95 %-os készültséget ért el,
azonban a kivitelezô likviditási gondokkal
küzd. Annak érdekében, hogy a kialakult
helyzetet tisztázzuk, levélben fordultam a
EcoSaving Kft. vezetôjéhez, hogy adjon státuszjelentést a projekt pontos helyzetérôl.
Levelemben rögzítettem a bölcsôdében
elvégzendô beltéri feladatokat, a homlokzatot érintô munkákat, valamint a játszó-
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udvaron és parkolóban megvalósítandó feladatokat. Amíg ezek a hiányosságok nem
készülnek el, nem kaphatjuk meg a használatbavételi engedélyt, aminek megléte
feltétlen szükséges a mûködési engedély
kiadásához.
Az elmúlt napokban az érintett hatóság-

hoz benyújtottuk a mûködési engedély
hatósági eljárás megindítására vonatkozó
kérelmünket. A fent leírtak alapján tisztában vagyunk azzal, hogy a használatbavételi engedély még nincs a birtokunkban, de
idôtakarékosság okán kezdeményeztük az

eljárás megindítását, amit szükség esetén
fel tudunk függeszteni.
Bánáti Anita intézményvezetô munkatársaival megkezdte a szükséges humán
erôforrás feltérképezését. 2022 május elsô
hetében megtörténtek a beiratkozások. A
szülôk azért nem kaptak felvételi határozatot, mert a nyitás idôpontja nem garantált, ezért csak az elôjegyzésrôl kaptak tájékoztatást. Érzékeljük a helyzet súlyát – 48
család érintett –, hiszen a szülôknek a munkáltatóktól visszafogadási nyilatkozatot kellett bemutatniuk, és számolnak azzal, hogy
szeptemberben visszatérnek régi vagy új
munkahelyükre.
Államtitkár asszony azt kérte tôlem, hogy a
bölcsôde beruházás helyzetérôl adjak rendszeres tájékoztatást, és minden felmerülô
problémát haladéktalanul írásban juttassak
el hozzá.
2020. július 14-én értesítést kaptam dr.
Szabó Tünde sportért felelôs államtitkártól, hogy a Kormány Nemzeti Szabadidôs
Egészség Sportpark Programon belül

Tahitótfalu Önkormányzatának pályázata a
program IV. ütemében pozitív elbírálásban
részesült, aminek köszönhetôen 1 db „B”
típusú sportpark beruházása megvalósítható. A beruházás megvalósításával megbízott
BMSK Zrt. elvégezte az általunk megjelölt
telepítési hely (szabadidô park) felmérését.
A beruházást 2022. márciusára tervezték,
ami azonban forráshiányra hivatkozva a
mai napig nem kezdôdött meg. Államtitkár
asszony számára átadtam ezzel kapcsolatosan valamennyi dokumentumot, aki ígéretet tett arra, hogy a kialakult helyzetet megvizsgálja.
A tárgyalás zárásaként Államtitkár
asszony hangsúlyozta, hogy a Tahitótfalu
Önkormányzatát érintô tervezett illetve
folyamatban lévô beruházásokat figyelemmel kíséri, és lehetôség szerint minden
információról tájékoztat a jövôben.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Tiéd az elsô lépés!
Békefutás Tahitótfaluban

A Peace Run békefutás nemzetközi mezônyét június 16-án fogadtuk
Tahitótfaluban. Dr. Sajtos Sándor és Schirilla
György üdvözölte a csapatot, az Almáskert
Óvoda és az Epreskert Óvoda kicsinyei
pedig a világbékérôl szóló dalt énekeltek
tiszteletükre. Településünk képviseletében Hagymásiné Borisz Anikó és Markella
Krisztián Szentendréig, a következô fogadó

állomásig futott a csapattal.
Minden földrészen, több mint 150 országban milliók vettek már részt ebben a
különleges váltófutásban, amely az emberiség békére való törekvését jelképezi. Az
1987 óta évrôl-évre megrendezésre kerülô
esemény a legnagyobb civil kezdeményezés a békéért. Az alapító Sri Chimnoy
a Peace Run-t ebben az évben indította
útjára a szeretet, a béke és egység jegyében. Sportolóként, filozófusként, zenészként, képzômûvészként és költôként,
rendkívüli életmûvével ugyanezt a szellemiséget képviselte. Tevékenysége elismeréseként hazánkban megkapta a Pro
Cultura Hungarica és a Magyar Köztársaság
Érdemrendje kitüntetéseket.
A 2022. évi Peace Run a közel 3000 km
hosszú, 10 országot átszelô Duna folyónk
Békefolyóvá nyilvánítását tûzte ki céljául,
mely egyben valamennyi résztvevô ország
béke iránti elkötelezettségét szimbolizálja.
/forrás: www.bekefutas.hu/

Házasságot kötöttek:
Blaskó István-Juhász Hajnalka Zsuzsanna
Vig György-Dr Szente Szilvia
Bakacs Zoltán-Horváth Dzsenna
Mile Adrienn-Törös Zoltán
Pap Magdolna-Hegyesi Zsolt
Újszülöttek
Ferenczi Fanni 2022.06.02.
Horváth Zselyke Csinszka 2022.06.09.
Sulimenkó Mira 2022.06.09.
Hajnal Anna 2022.06.26.
Elhunytak:
Emmer Lászlóné – Tordák dûlô – élt 82 évet
Kristóf Mihályné – Gyöngyvirág utca – élt 91 évet

Könyvtár
Nyári szünet

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu Önkormányzata
• Fôszerkesztô: 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: Al
más
sy és
Fiai Bt.
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Ballagás
2022.

Elballagtak a nyolcadikosok
8. a osztály
Osztályfônök: Papp Julianna Judit                    
01.   Czilik Ádám Csaba
02.   Galacánosz Giannis Ferenc
03.   Horváth Eszter Angyalka
04.   Huber Alexandra
05.   Juhász Erik
06.   Kovács Balázs
07.   Németh Nándor Szabolcs
08.   Nyusa Boglárka
09.   Ott Meredisz Klarissza
10.   Poós Dániel
11.   Poós Dominik
12.   Rippel Lili Sára
13.   Sós Jázmin Natália
14.   Surányi Bálint
15.   Szalai Ádám

16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  

Tannert Zsolt Erik
Tarpay Alexa
Tordai Tamara
Turán Bendegúz László
Vass Lilien
Virág Leila Lilla

8. b osztály
Osztályfônök: Vaczó Zoltán József
01.   Bántó Boglárka
02.   Benedek Bianka
03.   Frey Ábel
04.   Frey Zsófi
05.   Gillich Kara Kán
06.   Grill Álmos Levente
07.   Gyimesi Gabriella Anna
08.   Horváth Soma
09.   Jenei Róbert
10.   Kállai Ádám
11.   Kánai Gergô
12.   Kiss Liliána Virág
13.   Kun Zoé
14.   Mandics Patrik
15.   Mátyók Zoltán Dániel

16.   Nagy Jázmin
17.   Nagy Vivien Nikolett
18.   Pilz Flóra
19.   Schiszler Zsombor József
20.   Schwanner Laura
21.   Szabó Zénó Attila
22.   Trybek Gergô
Kitüntetésben részesültek:
Pilz Flóra és Nagy Jázmin Pollackemlékplakettben és könyvjutalomban
részesült a 8 éven át mindig kitûnô bizonyítványáért.
Kiss Liliána és Németh Nándor pedig
Pollack-emlékéremben és könyvjutalomban részesült a végig jeles bizonyítványáért. Az emlékplakett és az emlékérem
Szántó Sándor, tahitótfalui festômûvész és
tûzzománc mûvész alkotása.
A 8.-os kitûnô bizonyítványáért Benedek
Bianka (8.b) könyvjutalomban részesült.
Sok sikert kívánunk a középiskolában az
elballagó diákjainknak!

Pedagóguskirándulás 2022.

Pedagógus kiránduláson vettünk részt
június 22-én Fábián Csaba kollégánk szervezésének köszönhetôen.
Állomásaink a nógrádi vár, a nógrádi vadas-
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park és a Bánki-tó voltak. Csodálatos élményekkel gazdagon tértünk haza.
Nógrád vára – a magyar történelem ezeréves néma tanúja – messzirôl látható öreg-

tornyával várja a távoli múltra kíváncsi látogatókat. Több török támadást élt át épségben a vár, majd villámlás okozta puskaporos robbanás áldozataként kapta meg mai
romos formáját.
A Nemzeti Várprogram keretében bekerült a 2020-tól induló vár felújítási program
3. szakaszába.
A vadasparkban szarvasok, ôzek, vadon
élô állatok közelébe kerültünk, mely egyedi élményt nyújtott mindnyájunknak. Az
élményt fokozta a kiváló idegenvezetôi
elôadás a vadasparkról, lakóiról, és az ezt
követô szabadtéri ebéd.
Délután a Bánki-tó nyugalmával, tisztaságával üdítette fel a nagy melegben fürdôzni
vágyó kollégákat.
Köszönjük a Váci Tankerületi Központ
támogatását, a remek ebéd és az útiköltség
térítését!
Köszönet Fábián Csabának a kirándulás
megszervezéséért!
Remek volt!
Zakar Ágnes intézményvezetô

2022. JÚLIUS
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Diákönkormányzati Nap a sport jegyében

Iskolánk munkatervében június 13-ra
Diákönkormányzati Napot terveztünk. Az
iskolavezetéssel egyetértésben sportnap rendezésére kért meg az igazgatónô, melyet
testnevelô tanárként és a diákönkormányzat felnôtt vezetôjeként szerveztem meg
Tahitótfaluban az ifjúsági táborban. A sportnapon a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola 4., 5., 6. és 7. osztályosai vettek részt.

Nyolc állomáson próbálhatták ki magukat a
gyerekek a különbözô sportágakban, íjászat,
lovaglás, golf, labdarúgás, kézilabda, akadályversenyek.
Balogh Tibor íjászatot, Oltványi Katalin mini
golfot, Béres Gabriella és Buzogány Lajos a
Magyar Családi Gazdaság jóvoltából lovaglást
tartottak a gyerekeknek.
Szíjj Krisztián futball edzô és Turóczi Csaba

tanár labdarúgást, Mlincsek Mózes Bendegúz,
egykori diákunk kézilabdát vezetett, én pedig
akadályversenyt tartottam.
A gyerekek nagyon élvezték a programokat.
Minden állomást kipróbálhattak. Örömmel
vették a sok lehetôséget.
Dr. Sajtos Sándor polgármester úr is kilátogatott az eseményre.
Jövôre is szervezünk hasonló programokat, a
gyerekek és a kísérô kollégák is nagyon élvezték a napot.
A DÖK napon túl havi rendszerességgel
szervezek rekreációs programokat, amelyre jövôre is szeretettel várom a gyerekeket:
kirándulás, biciklizés, szánkózás, korcsolyázás, labdajátékok...
Szûcs Kata testnevelô tanár,
az iskolai sportnap szervezôje

Kirándulás a biogazdaságban
A 2.b Tahitótfaluban a „Sokszínû
Kertmûhely” biogazdaságban
ismerkedett a növényekkel, állatokkal.
Nagy élménnyel és sok tudással
gazdagodtunk. Volt állatetetés,
cipósütés, sárkányeregetés, és soksok móka rengeteg ismeretszerzéssel!
Magyarné Rátóti Katalin
osztályfônök

Köszönet a Szentendre Rotary Clubnak
A Rotary Szentendre Club a bevételt a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola
és AMI-nak ajánlotta fel, melybôl sporteszközöket, papírvágót és más fontos eszközöket vásároltunk az iskola számára.
Köszönjük a Rotary Szentendre Club támogatását!

Október 8-án újra Rotary Grande a
Szentendrei-szigeten.
Legyünk akkor is minél többen, csodás
környezetben sporttal töltve majd azt a
szombatot.
Szûcs Kata tanárnô és Zakar Ágnes
intézményvezetô

Május 21-én a Szentendre Rotary club egy
jótékonysági kerékpáros túrát szervezett
a Szentendrei-szigeten. A részvétel ebéd
regisztrációhoz volt kötve.
Iskolánk is részt vett több tanulóval a
kerékpáros túrán Szûcs Kata tanárnô vezetésével.
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Pedagógusnap Tahitótfalun

Éppen 70 éve ünnepeljük a Pedagógusnapot
Magyarországon. Mi, akik több, mint 30 éve
vagyunk a pályán, elmondhatjuk, hogy már
sok mindent megéltünk a nevelés, a törvények, az elvárások és a kihívások terén az
iskolában, egyértelmûen a gyerekek szeretete tart mindnyájunkat a pályán.
Wekerdy Tamás a 21.század pedagógusáról ezt írta:
„A 21.századi tanár sok mindent tud, de
amiben igazán járatos az a gyerek, a gyerekkel való bánásmód, a szociális érzék, a konfliktuskezelés.”
Néha másképp érezzük, de ha a nagy pszichológus mondja, biztos igaz.
Tahitótfalun is megünnepeltük a
Pedagógusnapot. Nem is akárhogyan!
Köszönet az Önkormányzatnak, dr. Sajtos
Sándor polgármesternek, hogy a Faluház
csodás környezetében kaptunk lehetôséget

az együtt létre. Mûvészeti iskolánkkal közösségünk létszáma már 60 fô körülire duzzadt
óraadókkal, segítôkkel, technikai dolgozókkal együtt.
Köszönet Béres Gabi mûvelôdés-

szervezônek a kemencés lángosért, a vendéglátásért, Mákó Miklósnak a szervezésért,
és a mûvészeti iskolai kollégáknak a remek
zenei produkciókért!
Jó falatokkal, kellemes beszélgetéssel telt a
Pedagógusnap.
Iskolánkból Tahitótfalu Pedagógusa díjat
az idei évben: Vaczó Zoltán József kapta
Kiemelkedô pedagógiai, osztályfônöki
munkájáért, kiváló iskolaszervezô és innovatív tevékenységéért és tehetséggondozó munkájáért, mely díjat a Tahitótfalui
Önkormányzat nevében Dr. Sajtos Sándor
polgármester adott át a Pedagógus Napon.
Gratulálunk Neki!
Az idei tanévben kiváló pedagógiai munkájáért igazgatói dicséretben részesült:

6

Bádonyi Kinga
Czuppon-Bunkóczi Tünde
Bereginé Deák Krisztina
Szûcs Kata Éva
Petrovity Sándor

Kiváló osztályfônöki és iskoláért végzett
munkájáért kapott dicséretet:
Magyarné Rátóti Katalin
Csereklyéné Szente Ildikó
Kiváló pedagógiai munkáját és a tankerületi
továbbképzésen nyújtott nagyszerû teljesítményét köszöntük meg:
Kissné Dr Czárán Eszternek
Nagy Zoltánné Csillának
Kiváló szakmai munkájáért, színpadi produkciókért és a versenyekre felkészítésért
kapott dicséretet:
Gyarmathy Réka
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Kiváló szakmai munkájáért és a Pollack-gála, rendezvények nagyszerû produkcióiért:
Urbán Márton
Füzesséryné Bogár Szilvia
Kökényné Krafcsik Ibolya
Szokóné Pukli Gabriella
Miniszteri kitüntetésben részesültek:
Mákó Miklós, aki nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati
Emlékéremben részesült.
Matus Klára, a Miniszter elismerô oklevelét kapta, több éves kiemelkedô
vezetôi, pedagógiai munkájáért.
Lintner Andrea Apáczai-Csere János díjban részesült kimagasló nyelvtanári
munkájáért, melyet a Vigadóban vehetett át Rétvári Bence miniszter úrtól.

Rajzpályázat
sikerek
A tavaszi rajzpályázaton: „Tégy jót, és varázsolj mosolyt!”
címû országos rajzpályázaton az osztállyal a közösen elkészített munkánkkal „Legjobbak a jók között” eredményt értünk el.
Csak így tovább! Hajrá!
Csereklyéné Szente Ildikó,
osztálytanító

Váci Tankerület dicséretét kapta a jövô nemzedékért végzett munkájáért:
Bartis Helga iskolapszichológus kimagasló iskolai lelkigondozó tevékenységéért, kiemelkedô munkaközösségvezetô munkájáért és a társszervekkel
való együttmûködés koordinálásáért
Princzné Bérczi Kriszta pedagógiai asszisztens az iskoláért végzett
kiemelkedô, mindenre kiterjedô munkájáért, kreatív iskolát szépítô tevékenységéért és kimagasló pedagógiai asszisztensi munkájáért
Gratzl Erika zongoratanárnô kimagasló zenetanári munkájáért, rendezvényeken nyújtott kimagasló teljesítményéért és az operalátogatások szervezéséért
Rebe Attila zenetanár kiemelkedô szakmai munkájáért, versenyekre való
felkészítésért.
Gratulálunk Nekik!
Iskolavezetés

Tanulmányi kirándulás
Az iskolai év végén a hatodik évfolyam tanulói és tanárai a szentendrei skanzenbe kirándultak.
Nagy izgalommal vártuk a nemrég megnyílt Erdély kiállítást, mert még csak képeken láttuk. A beléptetés után nagy feladat
várt ránk: három csapatra osztva cipót gyúrtunk, miközben meghallgattuk és megtanultuk a kenyérkészítés rejtelmeit. Rövid formázás után kis szakajtókba helyeztük ôket kelni,
amelyet nekünk kellett kilisztezni. A kemence párkányáról a kis cipók felnôttek segítsé-

gével bekerültek a forró kemencébe. Amíg
sültek, addig a korábban kapott feladatlap
fogós kérdéseire kerestünk (és némelyikre
találtunk is) válaszokat. Ezután megnéztük
a baromfiudvart, láttunk teheneket, libákat,
lovakat, kecskéket és csacsikat.
Késôbb a cipôt sütô kemencének otthont
adó vasúti ôrháznál megkaptunk a frissen sült
kenyérkéket. Az épület oldalánál található padokra leülve kecskék kellemes társaságában megettük az otthonról hozott uzsonnánkat, majd elindultunk a frissen megnyitott
erdélyi rész felé. Odaérve nagy meglepetés
várta a csoportot: korhû ruhába öltözött hölgyek köszöntötték a gyerekeket. Elmesélték
nekünk az épületek történetét, hogy melyik
épület milyen messzi városból érkezett. A
házakba betérve régi koroknak megfelelôen
öltözött hölgyek és urak vártak minket.
Meséltek az épületekrôl, a bennük lakókról,
bemutatták foglalkozásukat illetve kis tréfás
jeleneteket adtak elô.
Szerintem ez a kirándulás nagyon jól sikerült,
talán mindenki nevében mondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat. Tartalmas, kellemes délelôtt volt, csak azt bántuk, hogy
nem tölthettünk több idôt ebben a varázslatos világban!
Onucsán-Sipeki Benedek

Izgalmas volt a skanzen. Jó volt megismer-

ni, hogy éltek régen az emberek. Voltak foglalkozások, amikbôl sokat lehetett tanulni. Megtanultuk a kenyérsütés folyamatát,
és azt, hogy hogyan és mire használják fel
a búzát. Láttunk állatokat. Az erdélyi tájegység tetszett a legjobban. Kifejezetten izgalmasak voltak az elôadások, melyeket az üzletekben adtak elô a régi korok ruháiban. Jó volt
egy olyan nap, amikor nem kellett iskolába
menni. Jó volt az osztállyal kirándulni.
Bartis Ágnes, Susán Anna
Ezúton is köszönjük szépen az
Önkormányzat számunkra nyújtott anyagi
segítségét!
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Díszítôszobrász tábor
azt a tényt, hogy a jóakaratú, intenzív
munka nemcsak nagyobb eredményességet szül, hanem nagyobb elégedettséget és
örömet ad számukra és a közösségeik számára. A feladatok tematikája szakmai alapokon nyugszik. Az elméleti ismeretekkel
és a gyakorlati foglalkozásokkal az épített
környezetünk szépségeire és az azt megálmodó és létrehozó szakemberek alkotóerejére hívjuk fel a figyelmet. Mindezt tes�szük úgy, hogy a gyerekek a saját bôrükön
tapasztalhatják meg ennek a sajátos munkának az ízét és varázsát.

Július 25 - 29 -e között tartjuk meg
Tahitótfalun, a második „Legyél Te is
Díszítôszobrász !” kurzus jellegû tábort.
Kurzus, ugyanis úgy kívánunk élményt biztosítani a gyerekeknek, hogy a képességeik mozgósítása mellet felismertetjük velük

A tábor vezetôjének célja, hogy az itt megismert szakmai fogásokkal a jelentkezôk felismerjék: többet tudnak kihozni magukból, mint azt feltételezik, illetve képességeiket alkotói módon is használhatják. Azaz
az itt szerzett ismeretek a késôbbiekben
az önkifejezési eszköztárukat is gazdagíthatja. Mivel a kurzust az iparágat ismerô,
elkötelezett és tapasztalt mesterszakma
oktató vezeti, az is a szándékunk, hogy a
tábor alatt szerzett élmények a gyerekek-

ben egy szakmai pályakép kibontakozásának lehetôségét is megadja.
A tavalyi „Legyél Te is Díszítôszobrász !
„ táborhoz hasonlóan gipszet, agyagot és
ytong falazóelemet használunk fel alapanyagként. Ezek megmunkálásával bevezetjük a gyerekeket az épületplasztika világába, miközben kinyitjuk a szemüket az
építômûvészetre. Idén, újdonságként elvis�szük ôket egy kôfaragó üzembe is, ahol
gótikus építô -és díszítôkövek megmunkálásának lehetnek szemtanúi. A hagyományos
kézi kôfaragás mellett a legkorszerûbb CNC
gépekkel végzett munkafolyamatokat is láthatják.
Várjuk (nem kizárásos alapon) a 12-18 év
közötti fiatalokat, hogy megtapasztalják
milyen az, amikor a munka örömet jelent.
Jelentkezni lehet a tábor vezetôjénél,
Hegedûs István Péternél
(+36/30/595-8226; diszitoszobrasz.tanar@
gmail.com).

Tahitótfalu Pedagógusa 2022. évi díjazottja
Nagyházúné Dankó Anikó óvodapedagógus

Az óvoda nevelôtestületének egyik oszlopos tagja az idei Tahitótfalu Pedagógusa elismerés díjazottja, aki annak a generációnak a
képviselôje, aki példát mutatott a kollégáinak
munkához való hozzáállásból, teherbírásból,
elkötelezettségbôl. Évtizedekig dolgozott egy
munkahelyen, ugyanazokkal a munkatársakkal.
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Anikó a szakközépiskola elvégzése után pályáját 1983-ban Kisoroszi óvodájában kezdte, ami
akkor Tahitótfaluhoz tartozott. Gyermekei
születése után 1990-ben a falusi óvodánkba tért vissza, majd a tahisi óvodában találta
meg a helyét. Négy évtizedet dolgozott három
óvodában, de valójában egy munkahelyen.
Diplomáját 1995-ben szerezte, két kisgyermek
és munka mellett. Számtalan továbbképzésen bôvítette tudását, 2010-ben szakvizsgázott
minôségbiztosítási feladatokat ellátó óvodapedagógusként. Ezután az intézményben az ô irányítása alatt zajlott a minôségbiztosítás, majd az
önértékelés, amiért hálával tartozunk és nagy
feladat lesz megtalálni ezen a területen is méltó
utódját, aki hasonló precizitással és lelkiismeretességgel viszi tovább e terület összefogását.
Pályáját a gyermekszeretet kísérte végig, az ô
fejlôdésüket, érdekeiket tartotta mindig szem
elôtt. A környezeti nevelés és a matematika
volt a szíve csücske, tartalmas foglalkozásait
sokáig emlegetni fogjuk. Csoportjával minden
utcát bejártak séták alkalmával, rengeteg kirándulást szervezett számukra. Évekig ovis tornát
tartott több kolléganôvel összefogva a tornacsarnokban. A személyiségébôl áradó nyugalom és kiegyensúlyozottság érezhetô a gyermekeken, a csoportszobába bármikor belépve.
Ez is ékesen bizonyítja, hogy egy igazi pedagó-

gus a személyiségével is nevel, példát mutat.
A szülôkkel való kapcsolatát a segítô, partneri együttmûködés jellemzi, a fiatal szülôk számára kompetenciahatárait betartva ad ötleteket, javaslatokat, gyermekeik fejlôdése érdekében, nevelésüket segítve. A nevelôtestületi
kirándulások sokáig az ô nevéhez fûzôdtek külföldön és belföldön egyaránt, az ô szervezésében jutottak el az óvoda dolgozói Krakkóba,
Prágába, Velencébe, vagy Sárvárra. A kollégák között Anikó egy biztos pont, akire mindig
lehet számítani, vállalt feladatait lelkiismeretesen ellátja, az óvodáinkkal kapcsolatban elkötelezett és lojális.
Hamarosan lezárul egy korszak az életében,
hiszen novembertôl megkezdi felmentési idejét és márciustól nyugdíjas lesz. Bízunk benne,
hogy ennek ellenére nem vesz az óvodától
végleg búcsút, hiszen számítunk szaktudására, tapasztalataira, tanácsaira. Új kapuk nyílnak
számára, amikor már családjára tudja összpontosítani minden energiáját, két lánya és négy
unokája mellett, tudjuk, hogy nem fog unatkozni. A Tahitótfalu Pedagógusa díj idei jutalmazottjaként szeretnénk az óvodapedagógus
pályán töltött 40 év munkáját elismerni és megköszönni,  illetve hálánkat kifejezni az intézményi minôségbiztosítás, majd önértékelés 14
évig tartó lelkiismeretes irányításáért.
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Elter Róza 1939-2022

Elter Róza Dunabogdányban született családja második gyermekeként. Szülei Elter
Tamás bognár és Ruppert Annus varrónô
voltak. A második világháborúban édesapját elveszítette, és fiatalkorának megrázó élménye volt a németek kitelepítése 1947-ben. Nyolcosztályos általános
iskoláját szülôfalujában végezte el, majd
tanítónôképzôbe jelentkezett. A négyéves
képzés végén érettségi vizsgát tett, és az
egy év gyakorlati képzésre Tahitótfaluba

irányították a frissen végzett tanítónôt
1958-ban.
Lelkes fiatalként vetette bele a munkába, elsô osztályát név szerint ismerte idôs
korában is, rendszeresen eljárt az osztálytalálkozókra. Hosszú pályafutása alatt tanított alsós gyerekeket, a felsô osztályokban
fizikát, matematikát, ez utóbbi tantárgyat
nagyon szerette tanítani. A nagylányoknak
egy ideig testnevelés órákat is tartott, majd
gyakorlati órákat vezetett. 1961-ben, alig
22 évesen a fiatal tanárnôt igazgatóhelyettesnek nevezte ki Kovács Gyula igazgató.
Fontosnak érezte a tanári kar közösséggé
szervezését. Elindította a névnapok közös
megünneplését. Ô maga is házában vendégelte meg rendszeresen kollegáit Róza napkor. Bébi napokat szervezett kisgyermekes
tanároknak. Nyugdíjas tanárokkal igyekeztek a kapcsolatot fenntartani, elôfordult az
is, hogy nyugdíjuk kiegészítésére is sikerült
pénzt elôteremteni. Igazgatóhelyettesként
részese volt az iskolabôvítésnek, az iskolai létszám növekedésének. A szaktanári
ellátás fokozatosan megteremtôdött, rendszeresen látogatta az igazgatóval felváltva a tanítási órákat. Alsós és felsôs munkaközösségek alakultak Tasnádi Józsefné
illetve Horányi Sándorné vezetésével.
Bemutatóórákat szervezett, mely egyfajta
tanári továbbképzés volt, a bemutatóórát
követôen a tantestület kiértékelte a látottakat. Elter tanárnô szervezte meg és indította el az iskolában a hetedikes és nyolcadikos osztályokkal az országjáró kirándulásokat, késôbb a kirándulások megszervezé-

sét az osztályfônökök folytatták. Szervezett
külön a tanári karnak kirándulást, de szülôk
és tanárok közös kirándulása is sikeres volt.
Kollégái Eltinek vagy Rózsinak szólították.
A szülôi munkaközösséggel karöltve farsangi bálokat szervezett az iskolában.
1961-tôl folyamatosan igazgatóhelyettesként dolgozott, Kovács Gyula betegsége
idején megbízott igazgató is volt. Öt évig,
édesanyja betegsége idején nem vezette
az iskolát, Haness Lászlóné kérte fel újra
igazgatóhelyettesnek, és nyugállományba vonulásáig a vezetô beosztását megtartotta. 1994 decemberében ment nyugdíjba. Pályája során háromszor részesült
Miniszteri dicséretben, kétszer kapott
Kiváló Dolgozó kitüntetést, pályája végén
kapta meg az Arany Katedra emlékplakettet. A nevelôtestület 2018-ban, a községi pedagógusnapon találkozott vele utoljára. Ebben az évben kapta meg 60 éve
tanítónôképzôt végzett pedagógusként
gyémántdiplomáját. Pályafutásának tárgyi
emlékeit az iskolára hagyományozta.
Nyugdíjasként szervezte meg, majd évekig vezette a dunabogdányi Idôsek Klubját.
Idôs korában testvérének nagylétszámú
családja tette teljessé, boldoggá mindennapjait. Utolsó éveit Budakalászon, egy
idôsotthonban töltötte, itt érte a halál 2022
júniusában.
Fájó szívvel búcsúznak tôle volt kollégái, tanítványai. A tablókról néz le ránk, itt
marad velünk örökké.
Iskolavezetés

Tahitótfalu júliusi programjai
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.)
A programok jó idô esetén a szabadban
zajlanak, telefonos egyeztetés szükséges.
Szûcs Kata
06303220584
Alakformáló
Péntek 18:15-19:15
Varga Dániel
06308715713
Akrobatikus rock’n’roll ovisoknak - nyári
szünet
Fehér Patrícia
06302043686
Baba-mama klub
Szerda 9:30-11:00
Csicskár-Miátovics Krisztina
06305312024

Baba-mama torna
Hétfô 10:00-11:00
Kedd 17:00-18:00
Csütörtök 10:00-11:00
Perlaki Andrea
06202581760

Szombat 9:00-10:15
Alakformáló+Stretching
Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: Virok
Viktor, +36 20 589 2978
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

Zumba
Csütörtök 18:15-19:15
Farkas Nóra
06205437948
Kedd 8:45-9:45 Alakformáló
19:15-20:15 Pilates

nyári szünet
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni
az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella
30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián
0630/535 7322.

Szerda 18:00-19:00 Alakformáló
Csütörtök 8:45-9:45 Pilates

A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-tár
elôzetes bejelentkezés alapján látogatható: 0630/337 5527. Belépés ingyenes.

9

2022. JÚLIUS

K u lt ú r a

Így írunk mi

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

Tóth-Kurtz Márton:
Fûben hittel
Süt a Nap,
Kint fekszem alatta,
Fûszál a számban,
Felettem kéközön,
Hûtlen hitem,
Már megint elszökött.
Mit képzel magáról,
Elfut egy más ügyért,
Hordjon a fene neki reményt.
Egyik nap földre küld,
Másik nap felemel.
Én bírom a liftezést,
De ez már túl nehéz.
Éget a Nap már,
Árnyék messze,
Verejtékem is,
Adjon erôt,
Gondolok erre.
Mindenbe kapszkodom,
Mi erôt adhat,
Ha már ily szökôs lett,
Nagyuram.
Templomok szelleme,
Elrohan s hûtlen,
Sokszor csak füstöt hagy,
De lángja nincsen.
Kishitû félisten,
Eltékozolt napjaimon,
Tesped,
Hátradôl,
Fékez.
Felhôk vonulnak épp,
Megpihennek szemeim,
Azt a repülôt kémlelik,
Ott lennék fent,

Elutaznék.
Azon töprengek,
Mi lehetne,
Azon csak,
S nem azzal vértezem,
Magam,
Amim van.
Néhai törtetô,
Bizodalmaim,
Elém gyertek,
Henyélésem hasztalan,
Húzzatok fel,
Terveim zsebemben,
Itt az elhatározás,
Most ne hagyjatok,
Magamra jók.
Önsajnálatom,
Unalom.
Gyenge parttalan,
Vitáknak helyeit,
Ezennel bezárom.
Felállok.
Ölel a Nap.
Ereje Nagykabát.
Hitemre.
Félmeztelen fiatalság.
Lüktet újra,
Bennem.
Szívem,
A belsô zseb,
Odarejtem,
Ezennel.
S megyek,
Visszanyerem,
A bújkáló értelmet.

Az egyetlen
visszajelzés
Minden állomás elhoz valakit (s visz is).
Ma már várni sem tudunk. Sietünk.
Kimentem egyszer vonat érkezésre.
Nem ígért senki boldog jövetelt.
Özönlött seregnyi érkezô, s lassan
Elfogyott a folyam. S én ott maradtam
Árvábban, mint azelôtt soha.
Pedig én vártam, igen, az abszurdumig.
S nem biztos, hogy az áradat ne rejtett volna
egyetlenegy nekem valót…
Csak az a MÁSIK…, nem figyelt, nem várt.
Nem észlelt. Csak rohant, épp
Szokás szerint.
Magas háztetôrôl egyszer rég,
egy bátor kis árva kéz reménykedôn
Világba lobogtatott egy kendôt, piros-pettyesetTalán föltûnik valahol, talán fölfogja
egy emberi szív-hullám, s visszainteget…
A lég némán feszült percekig, mígnem
kifáradt a lengetô, gyenge kar –
Nincs itt senki - , fütyült a szél,
De Isten észrevett… s ez már DIADAL!
Arany Júlia

Nôvérem
Védtél, mikor csúnyákat mondtak az iskolában rólam,
Emlékszel? Könnyezô szemekkel rohantam haza,
Vigasztaltál, néha anyám helyett anyám voltál,
Úgy néztelek, mint egy megtestesült angyalt.
Nagynéném vagy, mégis nôvéremként tekinthetek rád,
Ezt az érzést egyedül neked köszönhetem,
Mikor ellenem volt a világ, te velem voltál a világ ellen,
Ezért a gyerekeid szemében majd példa lehetsz!
Voltak idôk, mikor utáltalak, és voltak, mikor te utáltál engem,
De „kicsién”-ed vagyok, azonos vér folyik bennünk,
Egy biztos, a család örök és te örök vagy számomra,
Mert nekünk még nem kell sehova se mennünk!
2022.05.14. Szilágyi Barbara
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A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2022-ben változatlanok:
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.

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

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

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

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. Júniusi számunkban a Kossuth Lajos utca egyik lakóépülete kapujának
csúcsdísze volt látható. E hónapban sajnos nem volt szerencsés
megfejtô.

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 25.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 28.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás
Tahitótfalun belül ingyenes

Forester Kft.
Szabó Zoltán,
06 20 9331 945

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Dienes Petra családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint
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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Falutéka

A Falutéka idei cikksorozatában általános iskolánk mûvésztanárait ismerhetik
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Tircsi Zsuzsa a közel három évtizedes
pedagógusi munkája során több száz
gyermekkel szerettette meg a zenét, az
együtt muzsikálást iskolánk monostori
telephelyén, a Zöldsziget Iskolában.
Elsô munkahelyeden tanítasz a mai
napig. Hogyan találtál rá a szigeti iskolára a szabolcsi kis faluból, Vállajból?
Egerben végeztem ének-hittan szakon
1996-ban. Szülôfalum környékén az összes
települést személyesen végigjártam édesapámmal, de a szakomat sehol nem tudtam volna tanítani. Az összes álláspályázatra elküldtem a jelentkezésemet, de eredménytelenül. Egyetemi csoporttársam és
barátnôm révén hallottam a monostori
iskolai álláslehetôségrôl. Azóta itt vagyok.
Nagyon szeretek a szigeten élni, meghitt,
otthonos hangulat, barátságos emberekkel.
Ma is mottóm, amit akkoriban a pályázatban írtam: szeretném, ha sokan énekelnének, és azt örömmel tegyék.
A szolfézs tanítása nem egy hálás feladat,
mégis hogyan esett rá a választásod?
Szigetmonostoron Kiss Károly volt akkoriban az igazgató. Ô beszélt rá, hogy tanítsam
a szolfézst, mert kellett szolfézs tanár a sulinak. Hiába mondtam, hogy nekem nincsen
szolfézs diplomám. Nem baj – nyugtatott - ,
iratkozzak be a kétéves levelezô szakra. De
én nem akartam szolfézs tanár lenni, sose

szerettem a szolfézst, azzal gyötörjem a gyerekeket, amit én is utálok? No de szófogadó
voltam, elvégeztem, és nem bántam meg.
A motivációm az volt, hogy ne vegyem el
a gyerekek kedvét. Remélem, ezt sikerült
teljesítenem.
Minden jel szerint, hiszen folyamatosan
dolgozol az iskolai gyermekkórussal, de
felnôtt kórusban is végzel munkát.
A Krafcsik Ibolya által létrehozott Abajdóc
kórusban rendszeresen dolgozom, az iskolában folyamatosan építgetem a gyerekkórust. A Zöldfülû Bogár Zenekar egy hos�szabb életû formáció volt, egy dinamikus negyedik osztályos csapattal kezdtem,
évekig zenéltünk együtt. Kifejezetten régi
magyar rajzfilm zenéket kerestem, amelybe a gyerekek teljesen bele tudtak helyezkedni. Fellépésekre jártunk a környékbéli
rendezvényekre. Nagyon élveztem azt az
idôszakot, de nem minden évfolyam alkalmas az ilyen komoly együttmûködésre. A
tanár számára nagy öröm, ha egy csoportot úgy tud motiválni, hogy a produkció
igazi zenei élménnyé emelkedjen. Nekem
ez megadatott.
Mit tartasz elsôdleges fontosságúnak az
ének és a szolfézs tanításában?
Nemcsak e két tantárgy esetében, hanem
a pedagógia minden területén az élményt
tartom a legfontosabbnak: élményt adni a
gyerekeknek, a jelenlétre figyelni, az aktuális impulzusokra reagálni.
Hogyan esett a választás a másik szakodra, a hittanra?
Középiskolás koromban tagja voltam
egy keresztény zenekarnak, a Continental
Singers-nek, ami gospel stílusú zenekar
és kórus is volt egyben. Fuvolistaként játszottam a zenekarban, akkor tértem meg.

Bár keresztény családból származom, de a
velük való közös zenélés, az öthetes nyári
turné, az intenzív együttlét meghatározóvá
vált számomra. Így a hittanra esett a választás a fôiskolán, bár csak néhány évig tanítottam.
A kórusokkal való munka mellett milyen
terveid vannak a zenével kapcsolatban?
Mostanában már inkább kis helyen, kevesebb emberrel, bensôségesebb kapcsolatot

kialakítva vágyom dolgozni. Évek óta érdekel a zeneterápia. El is végeztem egy zeneterápiát alkalmazó képzést, ahol megjelent
egy idôs hölgy. Elmesélte, hogy stroke-ot
kapott, és a rehabilitációs idôszakban zeneterápián vett részt, ami rengeteget segített
neki a beszéd újratanulásában. A zenével
gyógyítani lehet. A zene maga olyan, hogy
ritmusból és dallamból is áll, és a ritmus a
bal agyféltekéhez, a dallam a jobb agyféltekéhez kötôdik. Az idegpályákat különleges

módon kapcsolja össze a zene a két agyfélteke között. Maga az éneklés még izgalmasabb. Az éneklésbe egy autista hamarabb
kapcsolódik be, mint a beszédbe. Engem
nem a profi zenélés és a kottaolvasás érdekel, hanem egyre inkább a zene gyógyító ereje. A zeneterápiás játékokhoz nem
kell hangszeres tudás. Csoportos zenélésnél megtanulják a gyerekek, hogy hogyan
tudnak egymásra figyelni, együttmûködni,
miközben új, izgalmas hangokat próbálnak ki. Ôk még szabadon viszonyulnak a
zenéhez, mozgáshoz, képzômûvészethez.
Az együttzenélésbôl azonnal kiderül, hogy
hogyan viszonyulnak egymáshoz. Nekem
a csoportos zenélésnek ez a komplexitása
tetszik igazán. Férjem lányától, Marcellától
egyik karácsonyra egy képet kaptam, amin
japán írásjellel a ZENE volt megrajzolva.
Érdekessége, hogy ezt mi fordítjuk így, az
írásjel két szóból áll össze: Hang és Öröm.
Vágyam, hogy ezt a ZENÉT keressem, és ha
megtaláltam, tovább is tudjam adni.
Béres Gabriella
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Hirdetés

augusztus 6.
szombat 18:00
Oravecz György
zongoraművész és barátai
kamarakoncertje
augusztus 19.
péntek 18:00
Jazzformers –
Jazz itthon és otthon
augusztus 27.
szombat 18:00
Barakoo ütős együttes
bemutató és interaktív
örömzenélés afrikai
dobokon
A belépő az az étel-ital, amit
szívesen elfogyasztasz
a koncert és az azt követő
beszélgetések során.
Hozd magaddal a bögrédet is!

Cím: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a
(a váci rév felé vezető úton)
Szervező: Tahitótfalu Faluház

Azonnal elvihető kültéri burkolatot keresel?
Válogass készleten lévő 2 cm-es lapjaink közül és vásárold meg kedvezményesen!
2 cm vastag burkoló lapok teraszra, kertbe, autóbeállóhoz
www.2cmburkolat.hu

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882 | E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
Web: www.iso-thermo.hu; www.2cmburkolat.hu
14
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Hirde té s

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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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: h 11-14ó, k 7-10ó, sze 14-17 ó, cs 14-17ó, p 7-10ó
• GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig,
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010• GYÓGY
SZERTÁRI 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 8-18, K 8-16,
Sze 11-19, Cs 8-16, P 8-14. • 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: Almássy és Fiai Bt.
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