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Hamarosan megnyithat a bölcsôdénk

Korábbi tájékoztatómban olvashattak arról, hogy 
a 4 csoportszobás Orgonaliget Bölcsôde beruhá-
zása 95%-os készültséget ért el. Ezzel együtt arról 
is hírt adtam, hogy a kivitelezô likviditási gon-
dokkal küzd. A kialakult helyzetrôl Dr. Vitályos 
Eszter országgyûlési képviselô asszonyt és a Pest 
Megyei Közgyûlés elnökét, Szabó István urat is 
tájékoztattam. Ebben az idôszakban már tudha-
tó volt, hogy a 2022. szeptember 1.- nyitás nem 

garantálható. Errôl az érintett gyermekek család-
jait fórum keretében tájékoztattam. Ezen a meg-
beszélésen jelen volt az óvodavezetô, a bölcsôde 
szakmai vezetôje és a leendô kisgyermeknevelôk, 
dadusok is. Ismételten szeretném megköszönni a 
szülôk konstruktív hozzáállását, tekintettel arra, 
hogy munkába állásuk a bölcsôde nyitásának 
késedelme miatt halasztódik. 
A  közös  összefogásnak köszönhetôen 
nagy erôfeszítést tettünk annak érdeké-
ben, hogy mihamarabb meg tudjuk nyitni a 

Tahitótfalu szeptemberi programjai

Polgármesteri beszámoló

szeptember 19. hétfô 14:30-17:30 Véradás a Népházban. (Bajcsy Zs. 
u. 2.)
szeptember 25. vasárnap 8:00-17:00 Vasárnapi Vásárnap -  Szent 
Mihály-napi jószágbehajtás a Tildy Zoltán híd melletti füves területen

Rendszeres programok:

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

szerda 18:30-19:30 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: 
Varga Dániel 30/871 5713
kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Elsô 
alkalom: október 18. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

Faluház (Szabadság út 1/a):

hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele.

A tartalomból:
Tüdôszûrés 3.

Önkormányzati 

kitüntetések 4.

Tahitótfaluért Ifjúsági Díj 5.

2022. augusztus 20. 6.

Torda Köböre 

Lovas Viadal 2022 7.

Búcsúzunk, 

de nem feledünk 8.

Jó estét, nyár, jó estét,

Nyári Szín-Esték! 9.

Tóthfalu Római 

Katolikus Plébánia 

viaszpecsétje 1849-bôl 10.

Biciklizés a Balaton körül 11.

Tanévnyitó az iskolában 13.

Falutéka   14.
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

bölcsôdénket. 2022. szeptember 7-én a 
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Fôosztály Építési Osztálya 
kiadta a jogerôre emelkedett használatbavé-
teli engedélyt, melynek birtokában  a koráb-
ban felfüggesztett-, mûködési engedélyünk 
beszerzését újra indítottuk a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Fôosztályánál. Ezen eljárásnak a rend-
je, hogy a Fôosztály bekéri a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályának és 
az Érdi Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági 
és Állategészségügyi Osztályának szakha-
tósági hozzájárulását. Amint megkapjuk 
a mûködési engedélyt, azonnal nyitható a 
bölcsôde. 
Nagyon fontos volt, hogy biztosítani tudjuk 
a mûködéshez szükséges humán erôforrást. 
Felvételre került 1 fô bölcsôdei szakmai 

vezetô, 8 fô kisgyermeknevelô, 2 fô dajka, 
1 fô konyhai kisegítô, aki dajka végzettség-
gel is rendelkezik.
Megtörtént a játszóudvar füvesítése, dísz-
növények, fák ültetése, valamint a mobil 
játékok elhelyezése. A csoportszobákban 
és vizesblokkokban a különbözô bútorok 
és díszítôelemek elhelyezése, rögzítése 
folyamatban van. A kivitelezô a hiányossá-
gok és mûszaki problémák jelentôs részét 
kijavította (ajtók fóliázása, burkolatváltók 
elhelyezése, különbözô piktogramok, táb-
lák felhelyezése). A mûködési engedély 
kiadásához fontos, hogy a vizesblokkokban 
és a csoportszobákban fellelt apróbb hibák 
kijavításra kerüljenek, hiszen egy rosszul 
felhelyezett díszítôelem vagy ajtórögzítô 
hiánya elegendô lehet az engedélykérelem 
elutasításához. 
Opauszki Szilvia szakmai vezetô kezdemé-
nyezésére az elmúlt napokban a szülôk is 

részt vettek az épület környezetének szeb-
bé tételében. Jelezte, hogy továbbra is várja 
a kedves szülôk támogatását. Minden héten 
rövid tájékoztatást adunk az érintett szülôk 
részére a bölcsôde nyitásának helyzetérôl. 
Ezúton is tisztelettel köszönöm mindenki 
türelmét, segítô együttmûködését! 

Kormányhatározat módosítása

A 1869/2021. Kormányhatározat módosí-
tását kértük Tahitótfalu tekintetében, miu-
tán a tervezett iskolaépítés és önkormány-
zati közösségi tér fejlesztését kiemelt, fon-
tos feladatnak tekintettük. 2022. szeptem-
ber 7-én megjelent a módosított kormány-
határozat, így lehetôvé válik az Ifjúsági 
Tábor fejlesztése és a szabadidô park rész-
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Önkormányzat

Elhunytak:
Pintér János, Gyöngyvirág u., élt 72 évet
Molnár László, Hajós u., élt 73 évet
Dr. Porzsolt Miklósné – Tordák dûlô – élt: 
96 évet
Petrányi Sándorné – Dózsa György utca – 
élt: 81 évet

Újszülöttek
Kiss Dávid 2022.06.28.
Bálint Mirkó 2022.07.24.
Fehér Lili 2022.07.25.
Hajnal Adél 2022.07.27.
Kunos Lotti 2022.07.27.
Rácz Amira Viktoria 2022.07.28.
Békefi Álmos Belián 2022.08.01.
Bujna Bence 2022.08.08.
Kozma Luca 2022.08.09.
Rácz Lilien 2022.08.25.

Házasságot kötöttek:
Bédics József Bence – Pécsek Cintia Ágnes

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

A szûrôvizsgálatot az idei évben is digitális 
géppel fogják végezni, mely az egészségre 
ártalmatlan. Kérjük, egészsége érdekében 
éljen a lehetôséggel!

A szûrôvizsgálat:

40 év feletti lakosoknak évente egy alka-
lommal ingyenes a vizsgálat.
Az eredményt személyesen át lehet venni, 
Egészségügyi Intézmény 2000 Szentendre, 
Kanonok utca 1. szám alatt. (lelet kiadás 
kb. 5 hét)
Amennyiben postán kéri az eredményt 
abban az esetben 1.700.-Ft a vizsgálat díja, 
mely az OEP által országosan elrendelt 
összeg.
A befizetés a szûrôállomáson kapható, a 
postán befizetendô csekken történik.
Kérjük saját címre felbélyegzett, megcím-
zett válaszborítékot mellékeljenek!

40 év alatti lakosoknak a vizsgálat díja 1700 
Ft. A befizetés a szûrôállomáson kapható, a 
postán befizetendô csekken történik.
Kérjük saját címre felbélyegzett, megcím-
zett válaszborítékot mellékeljenek!

18 év alatti lakosoknak a szûrés ingyenes, 
de beutaló és szülôi beleegyezô nyilatkozat 
szükséges. Kérjük saját címre felbélyegzett, 
megcímzett válaszborítékot mellékeljenek! 

A törvény által kötelezettek, illetve a 18 
évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az okta-
tási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.

A vizsgálaton szájmaszk használata 
kötelezô!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával szemé-
lyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, 
az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!

TÜDÔSZÛRÉS

leges felújítása. Az eredeti támogatási 
okirat szerint maradt az Almáskert Óvoda 
és Epreskert Óvoda játszóterének fejleszté-
se, munkagép beszerzés, a védônôi épület 
homlokzatának felújítása, valamint a rava-
talozó felújítása. A fentiek megvalósítha-
tósága érdekében elkészült a ravatalozó 
tetôszerkezetének engedélyes terve, illet-
ve az ifjúsági tábor bejáratánál kialakítandó 
buszmegálló engedélyes tervei is rendelke-
zésünkre állnak. A tábor épületére vonat-
kozó fejlesztések mûszaki elôkészítés alatt 
állnak. 
A munkagépbeszerzés megtörtént, a két 
óvoda játszótéri eszközeinek beszerzésére 

irányuló eljárás megindításra került. 
Tekintettel arra, hogy 2022. december 
31-ig el kell számolnunk, nagyon rövid 
idô áll rendelkezésünkre. A feladatunkat 
nehezíti, hogy a bölcsôde építése okán az 
egyszerûsített beszerzések egy része köz-
beszerzési kategóriába emelkedik, amelyek 
így bonyolultabb és idôigényesebb eljárási 
rendbe kerültek. 
A szabadidô parkkal kapcsolatos, koráb-
ban felajánlott lakossági segítséget szeret-
nénk igénybe venni, melyet elôre is tiszte-
lettel megköszönünk.

Dr. Sajtos Sándor polgármester 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy Tahitótfalu községben
2022. október 06-tól 13-ig

TÜDÔSZÛRÉS LESZ AZ ALÁBBI IDÔPONTOKBAN: 2022. október 06-án és 07-én
CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK: 08:00-18:00 2022. október 10-tôl 13-ig

HÉTFÔTÔL – CSÜTÖRTÖKIG: 08:00-18:00
A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ

Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az aláb-
bi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

kubanekné Bencze Hajnal

Könyvtár
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Közösség

Hagyomány szerint idén is sor került a 
„Tahitótfalu Díszpolgára” és a „Tahitótfaluért 
Emlékérem” kitüntetô címek átadására Szent 
István király és az új kenyér ünnepén. 
Tahitótfalu Önkormányzatának képviselô-

testülete „Tahitótfaluért Emlékérem” kitüntetô 
címben részesítette a Danubia Televíziót, meg-
köszönve Tóth Csillának és munkatársainak 
Tahitótfalu településért végzett munkáját.
Átadásra került egy díszoklevél, egy plakett, 

egy ezüst Tahitótfalu címer kitûzô és 80 000 Ft.
A Danubia Televízió Tahitótfalu életének doku-

mentálásában kiemelkedô jelentôséggel bír évti-
zedek óta. Az önkormányzat tevékenységérôl, 
a Képviselô-testületi ülésekrôl, a falu óvodái-
nak, iskolájának eseményeirôl, a civil életrôl, 
közösségi kulturális rendezvényeinkrôl, az egy-
házak életének mindennapjairól számol be nap-
rakészen. Mûsorai széles körben elérhetôk a 
lakosság számára, mind Tahitótfaluban, mind a 
környezô településeken.
Kiemelkedô jelentôsége volt a televíziónak a 

pandémia idején. Az önkormányzati kommu-
nikációban nyújtott fontos, pótolhatatlan segít-
séget. A helyi gyülekezetek tagjainak istentisz-
teletek közvetítésével segítette tartani a kap-
csolatot egyházukkal. Kulturális rendezvénye-
ink egy része a televízió segítségével valósul-
hatott meg, így segítve a település közösségét 
a bezártság idején. Az adventi hét eseményei 
a televízió segítségével kerültek át az on-line 
térbe. A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
és Zeneiskola adventi mûsora, a Pollack-gála az 
otthon ragadt családoknak jelentett kikapcsoló-
dást. Testvértelepülésünk, a vajdasági Tóthfalu 

és a helyi óvodások közös videója minden 
nézônek a szemébe könnyeket csalt.
Nem csak Tahitótfalu mindennapjainak éle-

tét közvetíti a Danubia Televízió, de közös múl-
tunk feltárásában, helytörténetünk kutatásban 
is részt vesz. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány Hagyományôrzô Csoportjával 
együttmûködve éveken keresztül vettek fel 
beszélgetéseket idôs helyi polgárokkal, majd 
szerveztek vetítéseket, beszélgetéseket. Jelenleg 
a televízió közremûködésével készül a Tahitótfalu 
történetét bemutató könyv, két adás felvétele már 
elkészült.
Kérésre, hívásra mindig pozitív visszajelzés 

érkezett a televízió munkatársai részérôl. Az 
elkészült, bemutatásra került anyagokra a kor-
rekt, hiteles tájékoztatás a jellemzô.
Gratulálunk!
Tahitótfalu Önkormányzatának képviselô-

testülete Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetô 
címben részesítette Molnár Gyöngyit. Gyöngyi 

covid fertôzöttsége miatt nem tudott jelen lenni 
az ünnepségen.
Molnár Gyöngyi 2014-ben Tahitótfalu színe-

iben megnyerte a Nemzeti Vágtát, majd 2015-
ben és 2016-ban a középdöntôig jutott szintén 
településünket képviselve.
Gyöngyi vonzalma a lovakhoz már gyermek-

korában kezdôdött. Kiskunmajsán járt szak-
gimnáziumba, ahol idegenforgalmat tanult, 
ezt követôen ECDL informatika vizsgát tett. 
Fiatalon aranykalászos gazda lett, majd lovas 
túra szervezô és vezetô vizsgát tett. 
Versenykarrierje 2009-ben kezdôdött, amikor 

a Bácska Vágtát megnyerve a Nemzeti Vágtán 
a középdöntôig jutott, majd 2010-ben a 2. 
helyen végzett Baja képviseletében. 2011-ben 
Baja színeiben megnyerte a Nemzeti Vágtát. A 
következô évben az 5. helyen végzett, majd a 2. 
helyen Kozárdot képviselve. A gyôzelmet 2014-
ben ismételte meg Tahitótfalu színeiben Iceman 

nyergében. Gyöngyi a gyôzelemrôl így nyilatko-
zott: „Boldog vagyok, hogy Tahitótfalunak hoz-
hattam sikert, mert itt éreztem igazán, hogy 
mindenki annyira örül a sikernek, mint ameny-
nyire a családom. Három évig volt lehetôségem 
a települést képviselni, és nagyon büszke 
vagyok rá.” A 2019-ben a döntôben elszenve-
dett balesete után visszavonult a versenyzéstôl, 
azóta edzôként tevékenykedik és versenylo-
vakat futtat a Vágtán és a Kincsem Parkban. 
2020-ben idomárként kettôs gyôzelmet aratott: 
lovai elhozták az 1. és a 2. helyet, tavaly pedig 
a középdöntôig jutottak. Molnár Gyöngyi 2021-
ben Miniszteri Elismerô Oklevelet kapott az 
eddig elért munkásságáért és sikereiért.
Gratulálunk Molnár Gyöngyinek az elismeréshez.
Molnár Gyöngyi az elismeréssel járó pénzju-

talmat a Tahitótfalui Óvodáknak ajánlotta fel, 
melyet ezúton is köszönünk.
Tahitótfalu Önkormányzatának képviselô-

testülete posztumusz „Tahitótfalu Község 
Díszpolgára” kitüntetô címben részesítette 
néhai Losonczi Benjámint. 
Néhai Losonczi Benjámint 1961-ben a Kék 

Duna Szakszövetkezet megalakításakor a szövet-
kezet elnökévé választották. Ezt a tisztséget töl-
tötte be 1984-ig, nyugdíjba vonulásáig. Ha kel-
lett, szigorúan fogta a gyeplôt, ha lehetett, enge-
dett rajta. Vezetése alatt a szövetkezet jó eredmé-
nyeket ért el. A szakszövetkezeti formát nehéz 
viták, harcok, megalkuvások, egyszóval küszkö-

Önkormányzati kitüntetések
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Tahitótfaluért Ifjúsági Díj
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány” 

kuratóriuma a 2005-ös évben díjat hozott 
létre –Tahitótfaluért Ifjúsági Díj néven – 
melyet minden évben olyan diákok kaphat-
nak, akik kimagasló tanulmányi eredményük-
kel, illetve tanulmányi versenyekkel és emel-
lett a sport, a tudomány, vagy mûvészet terü-
letén eredményeket értek el, ezzel öregbítve 
Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelével falunk 

lakóinak, az iskolának és korosztályának elis-
merését kiérdemelje és követendô utat mutas-
son kortársai számára. 
 
A kiválasztásban az alapítvány megkérte isko-

lánk tantestületének véleményét is és az isko-
la testülete – a 2022-as évben – 2 diákot javasolt 
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.
Az Alapítvány a kiválasztott 2 diák részére 

átadott egy-egy; „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” 
elismerô oklevelet, egy 20 000-20 000 Ft-os 
ajándék utalványt, egy Fekete Júlia ötvös 
ékszerész által készített kis ezüst Falucímert 
és egy ajándékcsomagot.

2022-ben a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” 
kitüntetettjei:

Fábián Nikolett
8 évig jeles, illetve kitûnô tanulmányi ered-

ményt ért el. Magatartása és közösségi munkája 
példás. 5. osztálytól az osztály DÖK képviselôje 
volt, aki kreatív ötleteivel számos alkalommal 
segítette az osztályfônök munkáját.
6. és 7. évfolyamon eredményesen vett részt 

a Bolyai matematikaversenyen, csapatával a 
bejutott a tankerületi fordulóba. Angol nyel-
vi levelezôversenyen 6. 7. és 8. osztályban 
97 % feletti teljesítményével aktívan hozzá-

járult a csoport sikeres szerepléséhez. Indult 
idegen nyelvi olvasóversenyeken angol és 
német nyelvbôl. A Bozsik-program keretében 
tagja volt az iskola lányfoci csapatának, 6. osz-
tályban ’fair play’díjat kapott. Eredményesen 
szerepelt a sárkányhajó versenyeken is: csa-
patban 1. és 3. helyezést értek el nívós ver-
senyeken.
Niki emberi magatartása harmóniában 

van a tanulmányi és sporteredményekkel. 

Munkájában alapos, precíz és megbízható, 
tanáraival szemben tisztelettudó. Lehet rá 
számítani, képes a személyes érdekeit alá-
rendelni a közösség érdekeinek. Szívesen 
vállal külön feladatokat is, jó probléma-
megoldó és konfliktuskezelô képességgel 
bír.Tanulmányait Budapesten az Óbudai 
Gimnázium matematika-angol-történelem sza-
kán folytatta.

Kovács Fanni
8 évig kitûnô tanulmányi eredményt 

ért el, tantestületi dicséretben részesült. 

Magatartása, közösségi munkája kimagasló.
Minden évben részt vett az angol és a német 

szépolvasó és idegennyelvi versenyeken, ahol 
kimagasló eredményt ért el. Állandó tagja volt 
az anyanyelvi – helyesírási versenyeknek is 
ahol szintén szép eredményeket ért el.
Fanni a sportban is jeleskedett. Többször 

indult a pécsi futóversenyen ahol II. és III. 
helyezést ért el. Az akrobatikus gimnaszti-
ka verseny II. és VI. helyet tudhatott magá-
énak. 2019-ben részt vett a Bolyai matekver-
senyen. 2021-ben sikeres alapfokú C típusú 
angol nyelvvizsgát tett. Fanni emberi maga-
tartása nem marad el a kiváló tanulmányi 
eredményei mögött. Ôszinte, igazságszeretô 
lány, mindig lehet rá számítani. Tisztel máso-
kat, saját eredményeivel sosem kérkedik. 
Munkájában alapos és precíz. Tanulmányait 
az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban 
folytatta emelt angol tagozaton.
Gratulálunk a kitüntetett fiataloknak és kér-

jük, hogy töretlenül folytassák további mun-
kájukat maguk, szeretteik, hazánk és falunk 
javára.  
Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk 

tisztelt tanárainak, nevelôinek, az iskola min-
den dolgozójának, és a kedves szülôknek is 
azért, hogy áldozatos munkájuk eredménye-
képpen, minden évben lehetôségünk van 
kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok meg-
jutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket 
falunk fiataljai elé. Legyünk rájuk nagyon 
büszkék.
 Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas 

kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék lesz a 
letéteményes.

Németh Juliánna 
TETA

dések árán sikerült végig megtartani. Ez a ház-
tájinál nagyobb mértékben engedte megôrizni 
az egyéni gazdálkodást, a falu népének boldogu-
lási lehetôséget biztosított. Losonczi Benjámin 
neve országosan ismert volt szakmai körökben, 
és összefonódott a szakszövetkezeti formával, 
a Kék Dunával és Tahitótfaluval. Életmûvével, 

munkájával hozzájárult községünk jó hírnevé-
nek öregbítéséhez. A közt szolgálta szövetkeze-
ti elnökként és tanácstagként is. 
Egy ember a közelmúltból, aki méltán megér-

demli, hogy megôrizzük emlékezetünkben.
A díjat Losonczi Benjámin fiai, Losonczi Zoltán 

és Losonczi Benjámin vették át. Átadásra 

került egy díszoklevél, egy plakett, egy ezüst 
Tahitótfalu címer kitûzô és 150 000 Ft.
Az elismeréssel járó pénzjutalmat az örökösök 

a Tahitótfalui Óvodáknak ajánlották fel, melyet 
ezúton is köszönünk.

Béres Gabriella
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Augusztus 20-át sokféleképpen ünnepeltük. 
Nekem augusztus 20-a azért is az egyik legna-
gyobb nemzeti ünnep, mert nem árnyékolják 
be levert forradalmak.
Ez a nemzet ünnepe, ha úgy tetszik a nemzet 

születésnapja.
Velünk együtt minden magyar örülhet határ-

talanul: a csángók, a székelyek, a délvidéki-
ek, az alsó-ausztriaiak, a felvidékiek, végül, de 
nem utolsó sorban a kárpátaljaiak és minden 
magyar, éljen bárhol a világon.

Az augusztus huszadikai ünnep többször átala-
kult az elmúlt évszázad során, de valahogy poli-
tikamentesebb maradt, mint március tizenötö-
dike és október huszonharmadika. 

A nemzeti ünnep, ami nem egy levert szabad-
ságharcról szól. Határa csak az országnak van, 
a nemzetnek nincs. Szeretném azt hinni, hogy 
egyetlen magyar sincs egyedül. A magyar nem-
zet csak úgy maradhat fenn, ha minden nem-
zetrésze fennmarad.
Itt szeretném megköszönni helytállásukat test-

vértelepüléseinknek: a délvidéki Tóthfalunak, 
a kárpátaljai Mezôvárinak, a székelyföldi 
Nyárádmagyarósnak és a felvidéki Kisujfalunak. 

A legkeletibb magyar testvéreink, a csángók 
még mindig Szent István király országának hív-
ják Magyarországot.
Azt az országot, ahol az Árpádok leszárma-

zottjaként a római pápától kért koronával avat-
ták magyar királlyá Géza fejdelem fiát, Istvánt. 
Az elsô koronás fô ezer évvel ezelôtt létrehoz-
ta a magyarok államát. Ezzel az addig jórészt 
vándorló, fôként állattenyésztéssel foglalko-
zó pogány népességet a Kárpát-medence kere-
tei között földmûvelô lakossággá, keresztény 
országgá szervezte.
Pontosan tudta, hogy egyrészrôl a nyugati 

kereszténységhez kell csatlakoznia, másrészt 
pedig Magyarország csak akkor lesz igazán szu-
verén, ha a pápától kapja a koronát, nem pedig 
a német–római császártól, mert azzal elismerte 
volna a császárság vezetô szerepét.

 Több,  mint  ezer  éve élünk Európa 
ezen részén, és ez önmagában több mint 
önérzetnövelô tényezô kell, hogy legyen. 
Én mindig is hittem abban, hogy van rendelte-

tésünk, amit a születésünkkor kaptunk. 
Miközben az augusztus 20-i beszédre készül-

tem, a kezembe került egy 1937-es újság, 
melybôl Barankovics István gondolatait szeret-
ném idézni:

„A magyarság rendeltetés tudatának tartalmát 
is története határozta meg. Muszáj-Herkules 
e nép; hôsileg kellett élnünk, mert másképp 
nem élnénk már. Ezeréven át olyan szerepet 
kellett vállalnunk, mely számunkra a puszta 
lét lehetôségét biztosította csupán, de ugyan-
akkor a nyugati népek számára a mikénti lét-
nek, a belsô önkifejlésének a szellemét, anya-
gi és hatalmi gyarapodásának egyik biztosíté-
kát szolgáltatta. 

Önmagunk védelmével másokat védô nép vol-
tunk a történet kényszerébôl és öntudattal. 
Ezek mellett reánk támadó ellenségeink 

mindig mérhetetlenül hatalmasabbak vol-
tak nálunk; idegen Góliátok jöttek a magyar 
Dávid ellen. Erôben csaknem mindig alul vol-
tunk, kivált nyerserôben s mérkôzéseket nem 
erôtöbbletünkkel, hanem fölényünkkel nyer-

tük meg, vagy ennek ellenére vesztettük el. 
Rendeltetés hitünk Dávidi hit mindig: 

sohasem abba kellett hinnünk, amit az 
erôviszonyok és a valóságos eshetôségek sze-
rint az ész megerôsíthetett, hanem ami a földi 
számítás szerint hihetetlennek látszott. A rea-
litásokkal számolás hitromboló erejének elle-
nére azért hittünk, mert e hit nélkül feladtuk 
volna létünket. Mivel feladataink mindig hatal-
masabbak voltak erôinknél: hitünk a hihetetlen 
hivése volt. Mi egyedül is vitézül megmertük 
várni Solimán haragját, kinek Európa rettegte 
szablyáját. Rendeltetés hitünk igazi keresztény 
hit, a szónak legkeresztényibb és legszorosabb 
teológiai értelmében hit, vagyis ésszel ki nem 
meríthetô emberi fogalmakkal teljesen le nem 
nyûgözhetô. 
Létünknek valóban nem egyik, hanem 

kizárólagos formája a  kereszténység. 
Rendeltetéstudatunk és hitünk a legke-
resztényibb Európában. Magyarságból és 
kereszténységbôl egy új népet szôttek a szá-
zadok: azt a keresztény magyarságot, melynek 
rendeltetésébe vetett hitébôl különválasztani 
és elemeire bontani keresztényt és a magyart 
épp oly lehetetlen, mint anyánk tejébôl.”

Sajnos Európában már régóta recseg-ropog a 
kereszténység. A templomokat lebontják, átala-
kítják, ki tudja, hogy mivé.
A nyugat kezd lemondani a keresztény 

Európáról, kezdi feladni önmagát. Ahol a csa-
lád és az erkölcs elavult fogalom.
Ebben a helyzetben vigyáznunk kell vallásunk-

ra, hitünkre, kultúránkra és civilizációnkra.
 Ezen események árnyékában különösen jó 

érzés, hogy a mi falunkban két templom és egy 
imaház is fel van állványozva, ahol felújítások 
zajlanak. 
Európa ôrállójaként most is szabadsághar-

cát vívja Magyarország és hiszünk abban, amit 
Schumann mondott: „Európa vagy keresztény 
lesz, vagy nem lesz!”

Kubanek István
képviselô

6

Ünnep

2022. augusztus 20.
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Sport

Egy tartalmas nyár lezárásaként augusz-
tus utolsó hétvégéjén a Magyar Családi 
Gazdaságban a Torda Köböre Lovas Viadal 
került megrendezésre. Változatos programok-
kal töltöttük meg ezt a három jó hangulatú 
napot, ezúton is hálásan köszönjük a lovasok-
nak-lovascsapatoknak a részvételt és minden-
kinek aki munkájával, támogatásával segítette, 
hogy létrejöhessenek programjaink.

Augusztus 26-án pénteken Huculösvény és 
nyitott kategóriájú lovas ügyességi terepver-
senyt tartottunk. Az óriási páratartalom és a 
hôség ellenére több, mint 70 induló mérte 
össze tudását. A 23 erôkifejtésbôl álló pályán 
a Nagy Dunán való kenu fordítástól, az élô álla-
tokkal tarkított feladatokon át számos akadály 
tette próbára a versenyzôket. Minden lovasnak 
gratulálunk, hogy sérülésmentesen teljesítette 
a terep pályát. Az ország különbözô pontjáról, 
Zala megyébôl, Isaszegrôl, Karcagról érkeztek 
csapatok a versenyszámokra, a pénteki terep-
versenyt gazdaságunkban újdonságként meg-
rendezett mini póni versennyel zártuk, mely-
ben a póni tulajdonos ifjú lovasok egyéni pro-

dukciókkal,  valamint az ügyességi pályán is 
indulhattak. 
Az estét egy különlegességgel zártuk, Török 

Zoltán Vadlovak címû dokumentum filmjét 
vetítettük a pusztában, a film ismét csodála-
tos élményt nyújtott a nézôknek, miközben a 
versenyzôk lovai a háttérben legeltek.

A szombati napot egy újító szándékkal meg-
hirdetett alakzatlovaglás versenynek és a 
köböre versenyeknek szenteltük, Gyôrffy-
Villám András bírálatával zajlott eme hiánypót-
ló versenyszám, melyben három igazán színvo-
nalas alakzatlovaglást láthattunk a 4-6 fôs csa-
patoktól. 
Délután került sor a köböre barátságos 

edzômérkôzésekre, ahol izgalmas, látványos 
mérkôzésekkel találkozhattak az érdeklôdôk.

A délutánt a családoknak szánt programok-
kal folytattuk, Tóth Gábor Állati Jó bemuta-
tója ismét szórakoztató és tartalmas program 
volt kicsiknek és nagyoknak, a borz, róka és 
egyéb vadállatok személyes megtekintése után 
a vállalkozó kedvû gyerekek a Magyar Családi 

Gazdaság hucul lovainak nyergébe pattanhat-
tak. Majd az este a Csürrentô Együttes Moldvai 
táncházával és a Dobogókô együttes koncert-
jével záródott.

Augusztus 28-án vasárnap délelôtt a 
Tahitótfalu Lovas Sport egylet akadályhajtó 
megmérettetését láthattuk, melyen 13 csodás 
fogat vett részt a Szentendrei szigetrôl. 
A fogatok után a Magyar Családi Gazdaság 

ifjú lovasai 18 fôs alakzatlovaglást mutattak 
be, mind e közben a Torda baranta csapat 
vezetôjével az ifjú harcos jelöltek ismerkedtek 
a hagyományos magyar fegyverek használatá-
val. A kisebbek a tanya állatait simogatták és 
népi játszóházban múlatták az idôt. 
A nap végén az utánpótlás- ifjúsági köböre 

csapatok is összemérték tudásukat nemes, 
barátságos küzdelemben.
Értékes programok, családias hangulat, kivá-

ló emberek, valamint a csodás dunai környe-
zet adott ismét garanciát arra, hogy lovak és 
lovasok együtt épüljenek testben és lélekben 
egyaránt.

Torda Köböre Lovas Viadal 2022
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Egyesületünk második évét kezdtük meg. 
A tavalyi felnôtt bajnoki cím után nem sok 
pihenô volt, ugyanis már július eleje óta készül-
tünk az új bajnokságra, ahol már eggyel maga-
sabb osztályban, a megyei harmadosztályban 
mérettetjük meg magunkat. A sikeres felkészü-
lés meg is hozta eredményét, ugyanis az elsô 
mérkôzésünkön 3-1-es gyôzelemmel kezdtünk. 
Az Egyesület célja az elôttünk álló bajnokságban 
az   1-5. hely valamelyike. Természetesen frissen 
feljutó csapatként nem mindig ez a realitás, de 
merünk nagyot álmodni és bízunk a sikeres sze-
replésben. Sok új játékosunk érkezett, velük kie-
gészülve szeretnénk egyre jobb és jobb eredmé-
nyeket elérni.

A gyerekeknél is nagy változásokon estünk 
át. Bôvült az edzôi gárdánk két fôvel. Ennek is 
köszönhetôen dupla annyi csapattal verseny-
zünk, mint a mögöttünk hagyott, igen csak sike-
res évben. U.7-es, U.9-es, U.11-es csapatainkat a 
Bozsik Program keretein belül versenyeztetjük. 
A tavalyi létszámnövekedésnek köszönhetôen, 
idén már az U.9-es és U.11-es csapatunk is 2 tel-
jes csapat kiállításával büszkélkedhet. Emellett 
történetünk során elsô alkalommal U.13-as baj-
nokságban is elindulunk. Köszönjük mindenki-
nek, aki bármilyen formában segíti a munkán-
kat!

Szijj Krisztián elnök

Tahi foci felsôbb osztályba lépett

Búcsúzunk, de nem feledünk

Szántó Sándor festômûvésztôl, tûzzománc 
oktatótól, Tahitótfalu Díszpolgárától búcsú-
zunk. Búcsúznak barátok, szomszédok, kol-
légák, tanítványok, felnôttek és gyerme-
kek. Rengeteg maradandó szépséget hagyott 
itt nekünk tárgyakban és a lelkünkben. 
Festményei több közgyûjteményben meg-
találhatók. Tûzzománc alkotásai díszítik a 
Községháza dísztermét és a református gyü-
lekezeti házat. Tanítványai évtizedeken át 
készítették a gyönyörû és izgalmas tûzzománc 
képeket, melyekkel országos versenyekrôl 

hoztak haza komoly elismeréseket. A veze-
tésével létrehozott Diákalkotók Országos 
Tûzzománc Biennáléja már kilenc alkalom-
mal vonultatta fel a legnevesebb iskolai és 
egyéb tûzzománc mûhelyek több száz diák-
jának alkotásait, melyeket látogatók ezrei cso-
dálhattak meg. 
Szántó Sándor kedves szavait, bíztató moso-

lyát szívünkben ôrizzük.

„Szántó Sándor egy aprócska erdélyi falu-
ban Mezôzáhon született, a Mezôségen, 
Barcsay Jenô és Wass Albert szûkebb pátriájá-
ban. 1988-ban telepedett át Magyarországra, 
új lakóhelyéül a Dunakanyart, közelebbrôl 
Tahitótfalut választotta, meglehet, hogy azért, 
mert ez a táj talán ôt is a Mezôségre emlékez-
tette, ahogyan Barcsay is mindig ezt mondta 
Szentendrérôl.
Festészeti tanulmányait Marosvásárhelyen 

a Népmûvészeti Iskolában végezte, s ugyan-
ott kapta meg mûvész-oklevelét. Mestere a 
kitûnô festô, grafikus, muzeológus Simon 
Endre és a figuralitástól a nonfiguratív szobrá-
szat felé elmozduló Diénes Attila volt, akiktôl 
nem a stílus-hasonlóságot, sokkal inkább a 

mûvészeti alapismereteket, a mûvészi igé-
nyességet tanulta meg.
Pályakezdése elsô idôszakában fôképp 

nagyméretû linóleummetszeteket készí-
tett. A linómetszésnek (és a fametszetnek) 
Erdélyben nagy hagyományai voltak, elég, ha 
csak Gy. Szabó Bélára, Kós Károlyra, Buday 
Györgyre, vagy Paulovics Lászlóra hivatko-
zunk. Ez a grafikus gondolkodás a továb-
bi pályaképre is erôteljesen kihatott, akár 
táblaképeire, akár az életmû törzsét kiadó 
tûzzománc munkáira gondolunk.
A népmûvészet  tá rgykörébôl  szer -

zett alapismeretek gondos elsajátításából 
eredeztethetôek, az egyszerûsítésre, a tömö-
rítésre, a lakonikus elôadásmódra való törek-
vések, melyek festészetét, de különöskép-
pen tûzzománc kompozícióit jellemzik. A 
kísérletezô kedv, a választott mûfaj határait 
betartó, azt át nem hágó, de mégis mérték-
tartóan megújító szándék viszont már egyé-
ni lelemény.”
/részlet Hahn Ferenc: „Ég és Föld között” c. 

kiállítás méltatásából/
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Három augusztusi este, három szigeti kincs, 
három zenei világ a Faluház udvarán a szín alatt. 
Az elsô estén Oravecz György zongoramûvész 

és barátai, Ritó Angelika és Tircsi Zsuzsa (mind-
hárman a Pollack suli szigetmonostori zeneisko-
lájának tanárai) fuvolakíséretével színes zenei 
kínálattal várta közönségét, ízelítôt kaptunk a 
jazz komolyzenei gyökereibôl, megtudtuk az 
Allegro Barbaro születésének okát, megismer-
tük a James Bond filmek Tschaikowsky ihlette 

zenei futamait.
A második nyárestét a Jazzformers zenekar 

színezte széppé a jazz sok-sok színárnyalatával 
saját és feldolgozott dallamokkal. Szabó Enikô 
vendégmûvészként Seres Rezsô, G. Dénes 
György duettjeivel és saját számaival árnyalta a 
palettát. Az együttes gitárosa, Iványi Gáspár, a 
zeneiskola tanára és Enikô szintén szigeti kincs.
A Nyári Szín-Esték záróestje is bôvelkedett szí-

nekben. A Barakoo Dobkör a koncert után a 

közönséget is megdoboltatta, jembét kaptunk 
a kezünkbe, táncra perdültünk, tapsoltunk, 
nevettünk, jól mulattunk. Mákó Katót, az együt-
tes vezetôjét szintén sokan ismerik, hiszen ô is 
szigetlakó, a gyermek táborunk rendszeres ven-
dége.
A koncertek után a közönség által belépôként 

hozott finom házisütik és szörpök mellett jóízû 
beszélgetésekkel zártuk az esteket. 

Béres Gabriella

Jó estét, nyár, jó estét,
 Nyári Szín-Esték!
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Tóthfalu Római Katolikus Plébánia 
viaszpecsétje 1849-bôl

Budai Mihály, településünk volt polgármesteré-
nek gyûjteményében található egy 1849. szept-
ember 12-én keltezett engedély. Polgármester 
úr a faluújság 232. számában már írt errôl az 
engedélyrôl, de a pecséten látható ábrázolást 
akkor nem jegyezte le.
Emlékeztetôül az engedély latinból magyarra 

fordított szövege:
„Üdvözlet az Úrban az Olvasónak!
Varga József katolikus szôlôsgazda, aki egyház-

községemhez tartozik, eljegyezte a bogdányi 
egyházközségbeli tisztességes katolikus leányt, 
Horváth Máriát házasságkötés végett; minden 
házassági kánoni akadály gyanújától mentes, 
háromszor került kihirdetésre a menyasszony 
gyülekezete elôtt, így ôket egybekelésre bocsá-

tom, és mindezek alapján az én parókiámhoz 
tartozó elôbbi vôlegény az Oltáriszentséget és 
a Bûnbocsánat szentségét a házasságkötés elôtt 
megkaphatja.
Aláírtam Tóthfalun 1849. szeptember 12. napján
Simkó István
tótfalvi parókus”
 Az aláírás alatt látható a kb. 3 cm átmérôjû 

vörös viaszpecsét.
A pecséteknek három fontos jelentôsége volt 

és van: titkosítás biztosítása, a tulajdon megjelö-
lése, hitelesítés.
A cikkben szereplô pecsét az aláírás mellett az 

engedély hitelesítésére szolgál.
A pecsét szélét gyöngysor motívum keretezi, 

alatta töredékes felirat olvasható:
 TOTHFALU  + 1830 + SIGILLUM ……… 

sium R. C.
A teljes felirat rekonstruálva a következô: 
1830 SIGILLIUM ECCLESIAE: ROMANO 

CATHOLICI TÓTHFALU (1830 Tóthfalu 
Római Katolikus Eklézsia pecsétje). A feliratot 
és a pecsét közepén látható ábrázolást kör alakú 
vonal választja el.
A pecsét középsô dombormûve töredékes, 

de jól kivehetô, hogy Szent István felajánl-
ja koronáját Szûz Máriának jelenetet ábrázolja. 
Felhôkoszorú közepén Mária a gyermek Jézust 
tartja az ölében. Szent István alakja a pecsét 
közepén van elhelyezve, csak derékig látható, 
testének többi része hiányzik.  A hiányzó részt 
is viasz tölti ki (talán utólag töltötték fel a levált 

eredeti részeket pecsétviasszal.) Szent Istvánt 
idôs embernek ábrázolják, fején feltehetôen 
süveg van. Kezében tartja a párnán elhelyezett 
magyar koronát. Teljes alakját féltérdre eresz-
kedve ábrázolhatták. A hiányzó lábak alatt kive-
hetetlen motívum látható.
A Tahitótfalui Római Katolikus templom 

Szent István király tiszteletére van szentel-
ve, elnevezve. A templom korai pecsétjén így 
nem meglepô, hogy elsô királyunk életébôl 
azt a pillanatot jelenítették meg, amikor az örö-
kös nélkül maradt Szent István király a halá-
la elôtti napon, vagyis 1038. augusztus 14-én 
Székesfehérvárott a Szent Koronát és az 
országot Szûz Máriának ajánlotta föl.

Wegroszta Gyula

A népszámlálás eszmei idôpontja 2022. október 
1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul 
véve kell a kérdôív kérdéseit megválaszolnunk.
A népszámlálás résztvevôi
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos 

képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy 
a népszámlálásban mindannyian részt vegyünk, 
ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény szerint kötelességünk is.
Kérdôívet kell kitölteni mindenkirôl, aki 

Magyarországon él; azokról is, akik átmenetileg, 
12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkod-
nak; a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 
hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekrôl 

is nyilatkozunk. A lakásadatok segítségé-
vel pontos képet kaphatunk a háztartások 
lakáskörülményeirôl. Összeírásra kerül az ország 
területén minden
• lakás,
• lakott üdülô és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intéz-

mény.
• fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell 

tölteni a kérdôívet.
Postai felkérô levél
A KSH minden magyarországi lakcímre postai 

felkérô levelet küld szeptember utolsó napjaiban.
A népszámlálás nem a bejelentettség szerin-

ti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. 
Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöl-
tött kérdôívekbôl derül majd ki, elôzetesen nem 
ismert, ezért a felkérô levél nem névre szól, csak a 
lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.
Annak érdekében, hogy a felkérô levelek minden 

háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlá-
lás elôtt gondoskodjanak arról, hogy házuk falán 
vagy a kerítésen látható legyen a házszám. Ezzel 
nagymértékben megkönnyítik a felkérô leveleket 
kézbesítôk munkáját.
Kérjük, ôrizze meg a felkérôlevelet!
A felkérô levélben a népszámlálásról szóló hasz-

nos információk mellett egy 12 jegyû belépési kód 
is található, ennek segítségével tudja minden ház-
tartás önállóan, interneten kitölteni a kérdôívet.
A szociális, felsôoktatási vagy más bentlakásos 

intézményben lakók az intézmény vezetôjétôl kap-
ják meg a felkérô levelet, míg a fedél nélkül élôket 

szociális munkások segítik a népszámlálásban való 
részvétel során.
A kérdôív kitöltése
A népszámlálási kérdôívet önállóan, interneten 

keresztül október 1. és 16. között lehet kitölteni.
Egy erre a célra létrehozott zárt rendszerû, online 

felületen, amelybe a felkérô levélben szereplô 
egyedi, 12 jegyû belépési kóddal lehet belépni.
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a nép-

számlálási kérdôívet, nyereményjátékban vehet-
nek részt, amelynek keretében az online kitölté-
si idôszak alatt naponta 5 db 100 000 forint értékû 
ajándékutalványt sorsolnak ki a kitöltôk között.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig 

nem töltik ki interneten a kérdôívet, számláló-
biztosok keresik fel október 17. és november 20. 
között.
Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgálta-

tási kötelezettségüket, november 21. és 28. között 
a település jegyzôjénél jelentkezve tehetnek ennek 
eleget.
A népszámlálási kérdôív kitöltése egy átlagos ház-

tartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

Miklós Melinda
helyi népszámlálási felelôs, jegyzô

Népszámlálás 2022

Egyház,  Önkormányzat
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Biciklizés a Balaton körül

Csobbanj velünk!

Idén is megszerveztük hagyományos Balaton 
kerülô kerékpáros vándortáborunkat. A hatna-
pos túrán 23 diák vett részt. A diákok vonat-
tal, a kerékpárok teherautóval utaztak le 
Szabadisóstóra, a kiinduló helyszínre. Innét az 
óramutató járásával ellentétes irányba kezd-
tük a túrát. Végig kiváló idôben sikerült teker-

ni, az esôkabátokra nem volt szükség. Nagyobb 
mûszaki probléma sem adódott, mindössze egy 
defektet kellett szerelni. Így semmi sem hát-
ráltatta az önfeledt kikapcsolódást. Elsô szál-
láshelyünk Palóznakon volt, majd  Révfülöp, 
Balatonederics és végül Fonyódliget követke-
zett. A sok tekerés után mindig jól esett a meg-

mártózás a nem is olyan hûs habokban. Ismét 
sok élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Molnár Ákos és Pacor Vilmos 
táborvezetôk

Augusztus végén iskolánk pár tanulója más 
intézmények diákjaival együtt idén is részt 
vehetett az UBM Trade Zrt. által szervezett egy-
napos balatoni programon. A gyerekek ingyen 
utazhattak, és kaptak a cégtôl ajándékba egy 
strandbelépôt az alsóörsi strandra, jegyet az 
Aqua Fun Park ugrálóvárába, ebédet és egy 
üdítôt. Kis csapatunk izgatottan várta a korai 
indulást. 
A hosszú út vidám várakozással telt el. 

Megérkezésünk után mindenki megrohamozta 
a Balatont. Az ugrálóvár rendkívül népszerû volt, 
néhányan háromszor is sorba álltak, hogy végig 
mehessenek a pályán. Aznap hôségriasztás volt 
érvényben, így gyorsan fogytak az üdítôk. Senkit 
nem kellett nógatni, minden gyerek a vízben töl-
tötte az egész napot. Az iskolánk különbözô osz-
tályaiból érkezô gyerekek ebédre már annyira 
összekovácsolódtak, hogy nem volt kérdés, min-
denki sajtos-tejfölös lángost rendelt. Sok játékkal 
és úszással telt el a nap, az idô csak úgy röpült. 
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. 
Köszönjük szépen Zakar Ágnes igazgatónônek, 

hogy részt vehettünk ezen a programon! Vaczó 
Zoltán igazgatóhelyettesünk, Bányai József 
fôszervezôvel, aki az UBM Trade Zrt képvisele-
tében jött velünk, egész nap részt vett a progra-
mokon és mindenben támogatott, segített min-
ket. Nagyon köszönjük! Horváth Dávid édesany-

jának, Piroskának is nagyon hálásak vagyunk, 
mert elkísért minket és mindenben segítségünk-
re volt. 
 
Farkasné Szabó Judit és Sziváné Bergmann 

Henriett, kísérôk
Köszönjük Dr. Vitályos Eszter országgyûlési 

képviselô asszonynak és az UBM Trade ZRT-

nek a támogatást, Bányai Józsefnek a szervezést. 
Köszönöm kollégáimnak, hogy koordinálták a 
programot!

            Zakar Ágnes 
intézményvezetô

Iskola
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Tanévnyitó az iskolában

Tanévnyitó ünnepélyünk Tahitótfalun a 
Pollack Mihály Általános Iskolában szépen lezaj-
lott augusztus 31-én. 51 elsôs osztályost fogad-
tunk nagy szeretettel, így 360 fôre növekedett 
általános iskolai, 340-re mûvészeti iskolai diák-
jaink száma.
Csodás ünnepélyt varázsoltak a 6. évfolyamos 

gyerekek, köszönet érte nekik és a felkészítô 
tanároknak, Lintner Andrea, Lehoczky Dolli, 
Gyarmathy Réka, Kökényné Krafcsik Ibolya és 
Princzné Bérczi Krisztinának!

„Nagy család vagyunk, ahol középpontban a 
gyermekek állnak, itt minden róluk szól, min-
den értük történik.
‚Minden gyermek csodálatos. Nekünk, 

felnôtteknek kell segítenünk, hogy rátaláljon 
arra az útra, amire úgy érzi, hogy született’ Böjte 
Csaba a dévai gyermekotthon vezetôjének, 
ferences szerzetesnek szavai iskolánk mottó-
ja is lehetne. Minél jobb az együttmûködésünk 
Önökkel, kedves szülôk, annál sikeresebb az 
iskola, annál könnyebben tudnak kibonta-
kozni gyermekeik. Ahogy Böjte Csaba mond-
ja „Nekünk pedagógusoknak és szülôknek 
kell segítenünk ôket abban, hogy megtalál-
ják saját útjukat”. Nem kis feladat! A kölcsönös 
együttmûködés meghatározó része az iskolai 

munkánknak, idén még nagyobb hangsúlyt fek-
tetünk erre.
A kölcsönös együttmûködés jegyében hív-

tuk meg mai ünnepélyünkre az Önkormányzat 
munkatársait, vezetôjét, Dr. Sajtos Sándor 
Polgármester urat,  fenntartónk, a Váci 
Tankerületi Központ igazgatóját, Verebélyi 
Ákos igazgató urat,  Téglás Tibor mûszaki refe-
renst, dr. Gyetvai Tibor r. ezredes rendôrségi 
fôtanácsos rendészeti rendôrfôkapitány- helyet-
tes urat és a magasabb szintû döntéshozásban 
szerepet játszó országgyûlési képviselônket, 
miniszterhelyettes asszonyt, Dr. Vitályos Esztert; 
MINDNYÁJAN elfogadták a meghívásunkat, 
ebbôl arra következtethetünk, hogy MINDEN 
döntéshozó-vezetôi szinten fontos az ISKOLA, 
az OKTATÁS, a jövô generáció. Köszönjük ezt 
az üzenetet, köszönjük, hogy itt vannak!
Ez a támogatás erôt ad nekünk, hiszen idén 

sem nézünk egyszerû tanév elé, az iskolába 
is begyûrûznek a világ változásai, a gazdasági 
válság, járvány és egyéb történések; így nem 
vagyunk könnyû helyzetben, sok a bizonytalan-
ság, de mi mégis bizakodunk.
Mindazt tudják, a válság és a háború miatt a 

kormány minden, még el nem kezdett beruhá-
zást, így iskolánk és a többi tervbe vett iskola 
bôvítését, építését felfüggesztette, így az öt alsós 
osztály marad a Népházban az idei tanévben. 
Bízunk a jövôben, abban, hogy késôbb megva-
lósulhatnak az iskolaépítési tervek.”
(részlet az igazgatónô beszédébôl) 
Nyári felújítási munkákért köszönetet mon-

dunk több iskolai, tankerületi és önkormányza-
ti munkatársnak. A nyáron festés, javítások zaj-
lottak a Népházban, külsô vakolat javítása, udvar 
rendbetétele,  tisztasági festés, kerítésépítés, 
tantermekben javítások.
A nagy iskolában egy, a korábbi EMMI-nek 

Iskola
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Esô esik,
Kint állok alatta.
Elgondolkodom,

Kezemben borral,
Siratom fiatalságom.

Mennydörög is.
Aztán odaül az idô,
Markával üvegem,
Kirántja kezembôl,

Iszik hevesen.
Nem kérdez,

Csak ül némán.
Egyedül lennék,

Nem kéne társaság, 
Panaszom legyen, 
Csak az enyém.
Villámlik most,

Bátorságom borból,
Merem,

Szembe nézek vele,
Elküldeném,

De nem lehet.
Fürkészô tekintete,

Zavart szít. 
Bolond idô,

Gondolom magamban,
Minek ül itt,

Ha nincs szava.
Hevesebben esik már.

Aztán harangszó,

Fegyverek. Bombák. Rakéták
aratnak házakat. Mezôkbe

aknákat vetettek, s a termés oda,
Hány százezer zuhant a porba…

S hányan sírnak otthont odahagyva.
De estefelé tücsökének simogat. 

Venni, venni! Fogyasztás-kényúr
visszahôköl, válság-hadsereg

megálljt kiáltott: csak szûkkeblûen
vegyél, aszály most az úr s vírusveszély,

Mibôl lesz újra kenyered…
Milliós emberár fenyeget,
Mindenünnen vész riogat,

De estefelé tücsökének simogat.

Van még valami szép?
A csupa-jaj világ

ráborult? Hírözön jót
alig üzen? Magába zuhant

felebarátod is? A reménység-adó
nem üzemel? Ám Isten figyel!

S esténként tücsökének simogat.

„Mindezeknek meg kell lenni…”
Ezt Megváltódtól tudhatod,

S azt is: ÉN VELETEK VAGYOK!
Most. Mindig. Végig!

Arany Júlia, 2022. augusztus 14.

Tóth-Kurtz Márton:
Esôben borral, idôvel… Tücsökének 2022

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

Képében megszólal.
Nézd az esôcseppeket,

Addig fénylenek,
Tündökölnek,
Amíg lehet.

Igyekezz hát,
A boldogság,

Nagy küzdelem,
Napfény vagy

Árnyék lehetsz.
Csendesedik az esô.
Ezt így egy szuszra,

Mondja s a markával,
Újra üvegem fogja.

Nagyot kortyol,
Elillan aztán,
S megpihen,

A következô ütésig,
A templom harangján.

Elállt az esô,
Elment az idô.

Üres lett üvegem, 
Elôbújt napsugarak,
Karomon játszanak,

Fel s le.
Tiszta az ég, 

Nézem a tavaszt.
S az égre fogadom.
Örök ifjú maradok.

köszönhetô 16 milliós felújítás fejezôdött be 
augusztus végére – aula, folyosók, 3 tanterem 
teljes felújítása, valamint a folyosói szekrények 
is megújultak. 
Köszönetet mondtunk Dr.Vitályos Eszter 

országgyûlési képviselônek, Verebélyi Ákos tan-
kerületi igazgatónak, döntéshozóknak a támo-
gatás biztosításáért; az önkormányzatnak és dr. 
Sajtos Sándor polgármesternek a Népházban 
történt javítási munkák és az iskola állandó 

támogatásáért!
Köszönet illeti a Flexible Kft-t, Vastag Róbertet 

a kivitelezésért,  Téglás Tibort a tankerület 
mûszaki referensét a munkák irányításért. 
Köszönetünket fejeztük ki Bábi – Csorba 

András, Bozóki Sándorné Terike önkormányzati 
munkatársaknak, Bándi József, Bándiné Tasnádi 
Ágnes, Grexa Ilona, Seres Sándorné Erzsike 
és Marton Jánosné Ica iskolai munkatársaink-
nak a megfeszített nyári munkájukért, továbbá 
Lehoczky Dollinak az órarend elkészítéséért és 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônek az isko-
láért végzett munkájáért. Köszönet illeti az isko-
la minden munkatársát a sikeres tanévkezdésért 
végzett munkájukért.
A gyerekek örömmel fogadták a rendôrség 

kedves ajándékát, mi a támogató jelenlétet. 
Dr. Gyetvai Tibor ezredes úr bemutatta az 
iskolarendôrünket, Kökény Sándort.
Legnagyobb tapsot az a hír kapta, hogy nem 

lesz online tanítás, elôreláthatólag.
Sikeres 2022-23. tanévet mindnyájunknak!

Iskolavezetés
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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, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Tahitótfalu szeptemberi 
programjai

vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
Szûcs Kata 
06303220584 
Alakformáló 
Péntek 18:15-19:15

Varga Dániel 
06308715713
Akrobatikus rock’n’roll ovisoknak
Hétfô 17:00-17:45

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

Zumba 
Csütörtök 18:15-19:15

Farkas Nóra 
06205437948
Kedd 8:45-9:45 Alakformáló
          19:15-20:15 Pilates
Szerda 18:00-19:00 Alakformáló
Csütörtök 8:45-9:45 Pilates
Szombat 9:00-10:15 
Alakformáló+Stretching
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

péntek 
15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek. Pacor 
Vilmos 30/383 4244
 
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.

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

EREDMÉNYESEN LEFOGYNI  
 ORVOSI SEGÍTSÉGGEL                                              

 Tahitótfalun és környékén elérhetô

Az INSUMED táplálkozási terápia lényege: rendszeres testösszetétel méréssel 

felügyelt fogyás Németországban kifejlesztett kiváló minôségû magas fehér-

je tartalmú tápszerekkel 

elkerülve a rossz fogyókúra által okozott izom leépülést, mely csaknem min-

dig visszahízást eredményez.  

Segíteni tudunk még:

• a testsúly csökkentése által a II. tipusú cukorbetegségben szenvedôk 

gyógyszer igényének illetve a cukorbetegség szövôdményeinek csökkenté-

sében

• PCOS (polycistás ovarium syndromás) betegek termékenységének növe-

lésében. 

• idôs, illetve betegség miatt fehérjehiányos betegek speciális roboráló 

(erôsítô) táplálásában

• NAFLD (nem alkoholos zsírmáj) folyamatának visszafordításában

• fehérje koncentrátumokkal sportolók teljesítményének növelésében

Érdeklôdni :  Balláné dr Fejes Judit            Tel: 06 30 5943501, 

06 26 385158,   tahiinsumed@gmail.com 

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

																																														 											 																					  

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrá-

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Augusztusi szá-
munkban a Szent István utcában található Kisfaludy ház egy részle-
te volt látható. Gratulálunk a szerencsés megfejtônek, Éliás-Szalay 
Ágnesnek.

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2022-ben változatlanok:

                                       Fekete-fehér                     Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120 Ft 3640 Ft
1/16 oldal 3960 Ft 4620 Ft
1/8 oldal 5760 Ft 6720 Ft
¼ oldal 11.280 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

  

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 27.500,- Ft/m3

 (ömlesztve)
Akác hasítva 30.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

NÉBIH azonosító szám: 
AA5839599

 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 20/295 8195, 06 26/ 312- 605, 06 26/ 400- 172
Intézményünk készenléti száma 16:00-8:00 és hétvégéken: 06/20-364-08-27

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Ha szigetelési munkálatokat 
tervezel vagy kérdésed van 
a témával kapcsolatosan, 
keress minket bizalommal!

www.iso-thermo.hu/ajanlatkeres/

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
+36 26 310 882
iso-thermo@iso-thermo.hu

AZ IGAZI 
REZSICSÖKKENTÉS, 
HA SZIGETELSZ!

Iso_thermo_hoszigeteles_akcio_A5.indd   1 2022. 08. 23.   13:57:38
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A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Oravecz György zongoramûvész a Liszt 

Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán Lantos 
István és Kocsis Zoltán tanítványa volt. Ott 
szerzett zongoramûvész és tanári diplo-
mát. Európa számos országában adott nagy 
sikerû koncerteket, fellépett Kanadában, 
az Egyesült Államokban és több ízben ven-
dégszerepelt Brazíliában is. Liszt specialis-
taként vonult be a zenei köztudatba, hagya-
tékának továbbvivôjévé vált, melynek elis-
meréseként 1993-ban Rómában felkérték, 
hogy egy olasz történészek által felkutatott, 
eredetileg Liszt számára készített zongorát 
felújítása után ô mutasson be a nagyközön-
ségnek. 
Oravecz György, a szigetmonosto-

ri zeneiskola alapító tagja 1995-tôl, a 
kezdetektôl tanítja a gyermekeket zon-
gorázni Szigetmonostoron. Néhány éve a 
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskolához tartozóan mûködik a 
monostori mûvészeti iskola. 

Hogy találtál rá a hangszeredre, melynek 
nemzetközileg is elismert mestere vagy?
Nem az én érdemem, az óvodában 

hamar kiderült, hogy jó a ritmusérzékem 
és a memóriám. A „Kis kakas gyémánt 

félkrajcárjá”-t annyira szerettük, hogy az 
óvó néninek minden nap fel kellett olvas-
nia. Egyszer csak kiderült, hogy kívülrôl 
tudom. Óvodás színielôadást csináltunk 
belôle, annyira szerette a csoport. A zenei 

képességeimre utaló másik jel mulatságos 
volt. Amikor a gyerekek felmondanak egy 
verset, mondókát, a sor végén általában 
nem várják meg azt az egynegyed szünetet, 
és ez engem borzasztóan zavart. Kértem 
az óvó nénit, csináljon valamit, mert ez így 
nem mehet tovább, de nem értették, mi a 
gondom. Ezek után zeneiskolába írattak a 
szüleim, ahol mindenki furulyázott, aztán 
pár év múltán feltették a kérdést: mit sze-
retnél, hegedülni vagy zongorázni. Egyik 
osztálytársam javasolta, válasszam a zon-
gorát, mert a billentyûkre úgyis rá vannak 
írva a hangok. Én így tettem, aztán nem 
törôdtem tovább a kérdéssel. Aztán egyik 
nap apám beállított egy pianínóval, aznap 
este eljátszottam két szólamban a Magyar 
Himnuszt, amit egyébként az iskolai kórus-
ban énekeltem is, viszont zongorán még 
nem volt alkalmam megpróbálni. Szerintem 
ha „csak” a hegedût választhatom, biztos, 
hogy nem kerülök zenei pályára. Ennyit szá-
mít az instrumentum jellege. Ezért szoktam 
azokat a nagy reményekre jogosító tanítvá-
nyaimat arra ösztökélni, hogy ne kövessék 
el azt a hibát, amit én nagyon hosszú ideig 

elkövettem, tudniillik hogy beleragadjanak 
a hangszerbe. Néha másszanak ki a zongo-
rából, és figyeljenek oda arra, hogy a fúvó-
sok és a vonósok hogyan képezik a han-
got, hogyan van egy hangnak eleje, köze-

Falutéka
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TETA Szüli-Nap

pe és vége. Azt egy zongorista nem mindig 
tudja, és nem mindig érzékeli, mert mi, ha 
csak belebotlunk egy billentyûbe, az akkor 
is meg fog szólalni.  
Mûvészként és tanárként is sikeres vagy, 

itthon és külföldön egyaránt. Hogyan 
tudod e kettôt összeegyeztetni? És hogyan 
kerültél a pedagógusi pályára?
Ez egy nagyon nagy kerülôút volt, régen 

nem tudtam magamat pedagógusként 
elképzelni. Úgy harminc évvel ezelôtt 
Sümegen volt egy koncertem. Egyrészt 
nagyon megtetszett a helység, másrészt épp 
zongoratanárt kerestek az iskolába. Igent 
mondtam, és döcögôsen, de elindultam 
ezen a pályán. Mai pedagógusi mivoltom-
tól igen távol voltam akkoriban. Tíz évvel 
ezelôtt viszont elkezdtünk egy sok szem-
pontból újfajta iskolatípust meghonosítani, 
(az ezt mûködtetô alapítványnak vagyok az 
alapítója). Na, ott aztán az elôadómûvészi 
attitûd háttérbe kellett szoruljon, ott bizony 
pedagógusi világlátásra volt szükség, hogy 
mûködtetni tudjuk a rendszert. 

Mi a lényege ennek az új zeneiskola 
típusnak, a Szimfónia programnak?
Volt általános zeneiskolai barátommal, 

Kupper Andrással kezdtük továbbgondol-
ni az általunk megismert és igen sikeres 
Kodály módszert. Akkoriban már több-
ször hallottunk a venezuelai El Sistemáról.  
Közelebbrôl tanulmányozva megállapít-
ható, hogy az El Sistema is tulajdonképp 
a mi Kodály módszerünknek egy változa-
ta. Szerettük volna mind a Kodály mód-
szert, mind az El Sistemát kissé megújíta-
ni. Mindkét módszer rendszerhibáit, hiá-
nyosságait kiküszöbölve egy újat, egy úgy-
mond Kodály 2.0-tpróbálunk létrehozni. 
Így jött létre a Symphonia Alapítvány, mely-
nek keretein belül mûködtetjük a Szimfónia 
Programot, ami mára  Magyarország legna-
gyobb zeneiskolájává vált.
Hogyan és hol mûködik a Szimfónia 

Program?
Jelenleg nagyjából 100 tanárral, több mint 

20 telephelyen dolgozunk, jellemzôen 
a 3H-s vagyis halmozottan hátrányos 

helyzetû gyermekek a kiemelt célcsopor-
tunk. Iskolánként szándékoltan különbözô 
hangszercsoportokat tanítunk, mert az El 
Sistemának az egyik legragyogóbb felfede-
zése, hogy kamarazenei csoportban, nagy-
zenekarban a legkorábbi idôpontban, akár 
a zenetanulás elsô éveiben is össze lehet 
ültetni a gyerekeket. Gyerekkoromban 
kamarazenei igénnyel csak pár év után 
ültették össze a legtehetségesebbeket. 
Tulajdonképp a Kodály módszernek is 
pont ez a titka, az együttzenélés. Kodály 
idejében nem lehetett annyiféle hangszer-
hez hozzájutni, akkoriban a kórus volt a 
legegyszerûbb megoldás. Egy kórusban 
csomó olyan tevékenységet kell a gyerek-
nek önkéntelenül megvalósítani, amire 
egyébként nem figyel: alkalmazkodnia kell 
a másikhoz, oda kell figyelni a karvezetôre. 
Három-négyfelé kell figyelnie, anélkül, 
hogy észrevenné, és ennek hatalmas jóté-
kony hatása van. Észrevették, hogy azok 
a gyerekek, akik ilyen típusú zenei kép-
zésben részesülnek, egyéb kompetenciák 
terén is jobban fejlôdnek. Egyes mozgás-
típusoknál, sportágaknál is megfigyelhetô 
ilyen jótékony hatás, gondoljunk csak a 
lovaglásra.
Milyen sikereket érnek el a Szimfónia 

Program tanítványai?
Hatalmas boldogság, amikor van például 

egy megyei fúvósverseny, lemegyünk haj-
nalban Miskolcra, felvesszük a gyerekeket, 
az iskolában várja ôket a vasalt fehér ing, 
elmegyünk a verseny helyszínére, végül az 
összes gyerek díjazott, többségük az elsô 
helyen végez. Általában én kísérem ôket 
ilyenkor zongorán, és iszonyúan büszke 
vagyok. 

Béres Gabriella

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
20. születésnapját ünnepli idén. 20 évvel 
ezelôtt alakítottuk ki a Szabadidôparkot a 
foci pálya mellett, amihez sokunknak ren-
geteg szép emléke kötôdik. Ez az a hely, 
ahol 15 éven át táboroztunk nyáron a 
gyerekekkel, ahol parkos bulikat, közös 
fôzônapokat rendeztünk, ahol a kezdetek-
kor Szent István és az új kenyér ünnepét 
tartottuk. 
Október 8-án szombaton 10-16 óráig egy 

jó hangulatú családi napra várunk minden-
kit, hogy együtt ünnepelhessünk azokkal, 
akik örömmel használják a parkot, akik 
részt vettek munkájukkal a park létreho-
zásában, és akik a mai napig gondozzák, 
vigyáznak rá, egy szóval mindenkit, aki 
magáénak érzi. Szülôk, nagyszülôk, gyere-
kek gyertek, lesz sok meglepetés, minden-
ki talál kedvére való elfoglaltságot.

Németh Juliánna
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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, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, 
szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • 
FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr. 
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 éjjel-
nappal • 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 – munkaszü ne ti 
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650 
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, 
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY-
SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 
310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: 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 • KÉMÉNY SEPRÔ – 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 • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (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, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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


