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Új helyen az új bankautomata
Mint többen is tapasztalhatták, 2022-ben a 
termelôi piac bejáratánál, a 11-es úttal párhu-
zamosan telepített bankautomata meghibáso-
dott. Mivel ez egy régebbi típus volt, nem lehe-
tett már hozzá beszerezni a meghibásodott alkat-
részt, tehát javíthatatlanná vált. A meghibásodás 
fô oka, hogy a 11-es út egy szakasza megsüllyedt, 
megrepedezett, így csapadékos idôben a klavia-
túrára kavicsos, sáros víz csapódott fel, sokszor 

nem kímélve a szolgáltatást igénybe vevô polgá-
rokat sem. A gép tájolása miatt nehézkes volt a 
kijelzôn elolvasni az aktuális információkat, mely-
re több panasz is érkezett az Önkormányzathoz. 
Az OTP ATM üzemeltetôjével egyeztetve új hely-
színt kerestünk. Arra a döntésre jutottunk, hogy 
a nagy parkolóban, a buszmegálló mellett lesz a 
legjobb helye. Az elektromos leálláshoz szüksé-
ges terv elkészült, melyet az ELMÜ jóváhagyott. 
Sajnálatos módon, rajtunk kívülálló okból hosszú 

Tahitótfalu januári, februári programjai

Polgármesteri beszámoló

január 12. csütörtök17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia 
magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben. 
Szolgálatot tart nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond 
G. Szalai István.
január 15-22. Ökumenikus Imahét
január 20. péntek 18:00 Magyar Kultúra Napja: „Általad nyert szép 
hazát” – zenés irodalmi est a Faluházban. Részletek a plakáton.
február 18. szombat 10:00 Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XVI. kama-
razenei találkozója. Helyszín: Népház.
február 18. szombat 10:00 Farsangi felvonulás. Részletek a plakáton.

február 18. szombat 19:00 Farsangi Bál. Helyszín: Népház. Részletek 
a plakáton.

Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

 szerda 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: 
Varga Dániel 30/871 5713

A tartalomból:
A Tegyünk Együtt 
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Egy „földügyes” történet 12.

Petôfi 200 Kalandjáték 13.

Karácsonyfa-begyûjtés 15.

Falutéka 17.
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

idônek kellett eltelnie, amíg végre az auto-
mata a helyére kerülhetett. Örömünkre 
szolgál, hogy az OTP ATM üzemeltetôje 
az egyik legkorszerûbb gépét telepítette 
falunkba. Annak érdekében, hogy pénz-
felvétel során a szolgáltatást igénybe vevô 
személy tevékenysége intimebb környezet-
ben valósulhasson meg, a buszmegálló déli 
oldalán lévô plexi ablakaira kívül és belül 
Tahitótfalu régi képei lettek elhelyezve, így 
nemcsak egy korszerû mai világot tükrözô 
bankautomatát láthatunk, hanem visszate-
kinthetünk Tahitótfalu múltjára is.

Sikeres pályázat
Korábban tájékoztatást adtam már arról, 
hogy Tahitótfalu Önkormányzata 2022. 
áprilisában pályázatot nyújtott be belterüle-
ti utak fejlesztésére (TOP_Plusz-1.2.3-21). A 
pályázat sajátossága az volt, hogy nem pusz-
tán útépítést, útfejújítást rögzített, hanem 
egyik alapvetô célja az volt, hogy olyan tér-
ben helyezkedjen el, amely nagymértékben 
szolgálja a településen lévô közintézmé-
nyek megközelíthetôségét, a tömegközle-
kedési pontok elérését, és nem utolsó sor-
ban kerékpárbarát jelleggel is rendelkeznie 
kell. A kerékpárbarát jelleget azzal tudtuk 
alátámasztani, hogy a néhány éve elkészí-
tett EuroVelo nyomvonal egy része érinti 
a Kossuth utcát az Árpád utca torkolatáig. 
Közintézmények tekintetében a védônôi 
szolgálat, központi iskola, községháza 
és a járáshivatal kirendeltségének meg-
léte jelentôs pontszámnak, indikátornak 
minôsült. Tekintettel az iskolai idôszakban 
a diákokat szállító nagy mennyiségû gép-
kocsira, illetve a gyalogosan közlekedôkre, 
több közlekedés biztonsági elemet is be 
tudunk építeni a pályázatunkba. Többek 
között lassító sziget megépítését, sárga vil-
logó felszerelését, kerékpártároló kialakítá-
sát. 
A pályázat kidolgozása elôtt a kiírásban 

szereplô szempontrendszerek alapján önér-
tékelést kellett végezni. Korábban írtam 
már arról, hogy elsôdlegesen a Viola utca 
és a Mátyás király utca megépítésére sze-
rettünk volna pályázni, de a kiírás alap-
ján az ezekre az utcákra beadott anyagunk 

nagyon kevés pontszámot tudott volna 
kapni. Gyakorlatilag e két utcával pályázni, 
még akkor is, ha azok megépítéséhez szük-
séges tervekkel már rendelkezünk, felesle-
ges lett volna, mert nem kaptak volna zöld 
utat. 
2022.  november  27 -én  a  Magyar 
Államkincstár központjától értesítést kap-
tunk a pályázat elbírálásáról és lezárásáról 
„Örömmel értesítjük, hogy a belterületi 
közutak fejlesztése címû felhívásra benyúj-
tott TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító szám-
mal nyilvántartott támogatási kérelmét a 
Magyar Államkincstár központ vezetôje 
192 430 065 Forint egyösszegû támogatás-
ra érdemesnek ítélte.” A támogatói okirat 
elôkészítése még folyamatban van tekintet-
tel arra, hogy azt a mai napig Tahitótfalu 
Önkormányzata nem kapta kézhez. 
2022 tavaszán, a pályázat beadásakor tájé-
koztatást adtam a DMRV mûszaki igazga-
tójának, hogy milyen tartalmú pályázatot 
nyújtottunk be. Korábban ugyanis arra kért 
az igazgató úr, hogy minden útépítéssel 
kapcsolatos terveinkrôl idôben tájékoztas-
sam annak érdekében, hogy még a kivite-
lezés elôtt meg tudják vizsgálni azt, hogy 
az érintett utca, utcák közmûvei milyen 
mûszaki állapotban vannak. Tekintettel 
arra, hogy a Kossuth utca csatorna, vízhá-
lózata is problémás, a DMRV saját hatás-
körében közmû felújításra vonatkozó víz-
jogi engedélyköteles tervdokumentációt 
készített. Mindenképpen hasznos lenne, és 
erre vonatkozóan tárgyalásokat folytatok 
az illetékesekkel arról, hogy a Kossuth utca 
közmûhálózat felújítása elôzze meg a 192 
millió forintos pályázat felhasználását.

Energia beszerzés
A novemberi Községi Tájékoztatóban írtam 
arról, hogy Tahitótfalu Önkormányzatának 
is jelentôs energia áremelkedéssel kell szá-
molnia 2023-ban. 
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Elhunytak:
Dr. Brenyák György Tibor – Küry Klára 
utca – élt: 92 évet
Baranyai Károly – Árpád utca – élt: 71 
évet
Fehér László – Szentendrei út – élt: 89 
évet
Bálintné Huber Zsuzsanna – Honvéd utca 
– élt: 68 évet
Harmos Gyula – Ifjúság út – élt: 76 évet

Házasságot kötöttek:
Erdélyi Krisztina Erzsébet- Rimóczi Zsolt 
Tibor, 
Mirk Klementina-Vastag János Attila

Újszülöttek
Imrik Dorka Dézi 2022.12.04.
Elsik Márton Vendel 2022.12.06.
Lippai Noel 2022.12.07.
Bakacs Letisa 2022.12.11.
Urbán Beniel 2022.12.22.

Az idei évre vonatkozó energiabeszerzés 
igen bonyolulttá vált minden önkormány-
zat számára. Azt tapasztaltam, hogy min-
den település más-más ajánlatot kap, mivel 
különbözô fogyasztási mértékkel bírnak, 
lejárt vagy le nem járt szerzôdésekkel ren-
delkeznek. Minden településnek önálló-
an kell kialakítania a számára legoptimáli-
sabbnak vélt beszerzést. Annak érdekében, 
hogy megfelelô szakmaiságot tudjunk biz-
tosítani, szerzôdést kötöttünk a Greenergy 
Kft.-vel, aki az Önkormányzat által leadott 
mennyiségekre vonatkozóan bonyolította 
le a közbeszerzési eljárást.
A vi l lamosenergia tekintetében az 
EON Ene rg i amego ldá sok  K f t . - t ô l 
nettó 208,11 Ft/kWh, az MVM Next 
Energiakereskedelemi Zrt. -tôl nettó 
176,2 Ft/kWh, a CYEB Energiakereskedô 
Szolgáltató Kft.-tôl pedig 208,19Ft/kWh 
árajánlat érkezett. A Képviselô testület 
természetesen a legkedvezôbb árat fogad-

ta el. Gáz tekintetében jogfolytonosság 
okán az ár 21,215 Ft/MJ. 

Az alábbi táblázatokban látható, hogy 
a 2021-es évhez viszonyítva miként ala-
kul településünk villany-és gázköltsége, 
mely többletet a költségvetésünkbôl kell 
kigazdálkodni. A most látható tenden-
ciák alapján azt látom, hogy Tahitótfalu 
Önkormányzatának költségvetését az ener-
giaárak növekedésébôl fakadóan plusz 187 
millió forint terheli, ami változhat, ha a 
rendszerhasználati díjak módosulnak. 
Már 2022 decemberében jeleztem a 
Miniszterelnökségnek és Dr. Vitályos Eszter 
országgyûlési képviselônknek, hogy az 
energiaárak változása milyen nehézségeket 
okoz településünknek.

dr. sajtos sándor polgármester

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 Csaba

Könyvtár
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

Villamos energia összesen

2021. évi 2023. évi tervezett

Nettó egységár (Ft/kWh) 34,95 176,2

Bruttó egységár (Ft/kWh) 44,38 223,774

Fogyasztás (kWh) 404 548 400 000

Bruttó fizetendô (Ft) 17 953 840 89 509 600

Bruttó fizetendô (Ft) 
rendszerhasználati díjjal

24 431 043 121 733 056

Gáz

2021. évi 2023. évi tervezett

Nettó egységár (Ft/kWh) 2,55 21,215
Bruttó egységár (Ft/MJ) 3,23 26,94

Gáz (m3) 79 887 73 934
Gáz (MJ) 2 716 158 2 808 000

Bruttó fizetendô (Ft) 8 773 190 75 647 520

Bruttó fizetendô (Ft) 
rendszerhasználati díjjal

11 884 349 102 124 152

A Tegyünk Együtt Alapítvány 
köszönetnyilvánítása

Ez az év a visszatekintés éve volt, hiszen ala-
pítványunk idén ünnepelte 20 éves fennállását.
Két Családi Napot is tartottunk, hogy mindenki 

részt tudjon venni az események valamelyikén. 
Nagyon szép, tartalmas napokat töltöttünk 

együtt. 
Az Advent Tahitótfalun rendezvénysorozatot 

az Önkormánnyal karöltve szerveztük meg a 
2022-es évben is. Szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik szabadidejükkel, tárgyi 
és anyagi felajánlásukkal segítik alapítványunk 
munkáját. Köszönet illeti az Ôszirózsa Nyugdíjas 

Klub tagjait, ôk vállalták ugyanis a két kiállítás 
ôrzését az adventi hét folyamán. Kiemelném 
még a két kiállítás megnyitóra kapott finom 
süteményeket, melyeket egy tótfalusi család 
készített felajánlásként.
Külön köszönöm Császár Barnabás település-

üzemeltetés vezetô és a fizikai állomány segít-
ségét a rendezvény során végzett munkájáért.
A 2023. évben is számítunk megtisztelô támo-

gatásukra.
Továbbra is tegyünk együtt Tahitótfaluért!

Németh Juliánna TETA
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A 2022 decemberi Advent Tahitótfalun ren-
dezvénysorozat idén is méltó lezárása volt az 
évnek.
Az érdeklôdôk két csodálatos kiállítást néz-

hettek meg az adventi hét alatt. A reformá-
tus gyülekezeti teremben a tavaly elhunyt 
Szántó Sándor festômûvész elôtt tiszteleg-
tünk életmû kiállításával, a katolikus gyüle-
kezeti teremben pedig Ábrahám Anna, tele-
pülésünkön élô fiatal képzômûvész alkotá-
saiból mutattunk be néhányat. A katolikus 
templom idén is lelket melengetô helyszí-
ne volt a Pollack Mihály Általános Iskola és 

AMI zenetanárai adventi koncertjének. A 
gyermekek nagy meglepetésére a bábszín-
házi elôadás végén megérkezett a Mikulás, 
hogy zsákjából megajándékozza a kicsi-
ket. Aki pedig míves kézmûves alkotáso-
kat, házi finomságokat szánt ajándékba, a 
Termelôi Piacon rendezett adventi vásáron 
beszerezhette azokat, miközben a Baptista 
Gyülekezet által kínált teával, mézeskalács-
csal melegedett. A teltházas adventi gálán 
a Jazzformers együttes szinte felrobbantot-
ta a Népház színpadát, a közönség jókedvé-
ben énekelt, sôt voltak, akik táncra is perdül-

tek. Az adventi hetet a református templom-
ban a Református Gyülekezet kóruséneke és 
az óvodások karácsonyi mûsora zárta csoda-
szép énekekkel, versekkel, betlehemi játék-
kal. Reményeink szerint minden korosztály 
megtalálta a kedvére való, és az adventi vára-
kozáshoz méltó töltôdési formát az Advent 
Tahitótfalun programsorozat kínálatában.

Németh Juliánna TETA,
 Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezô

Advent Tahitótfalun

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselô-
testülete a 2022. november 29-én tartott ülé-
sén a 12/2022. (XI.30.) rendeletével módo-
sította a helyi adók megállapításáról és 
bevezetésérôl szóló 22/2015. (XI.27.) rendele-
tét (a továbbiakban: Rendelet). 
Mindenki elôtt ismert az a tény, hogy a rezsi-

költségek soha nem látott módon emelkedtek 
meg, ami természetesen az önkormányzatokat 
is érinti. Nagyságrendileg ez az önkormányzat 
számára elôreláthatólag 200 millió forint több-
letköltséget jelent 2023. évre vonatkozóan. 
Ezért a várható többletkiadást legalább részben 
fedezendô, elkerülhetetlen volt az adómérté-
kek emelése, melynek folyamán a Képviselô-
testület a lehetôségekhez mérten figyelemmel 
volt az adóalanyok teherbíró képességére. 
Értem ezalatt azt, hogy a mértékek a kivethetô 
maximum mértékektôl elmaradnak, hiszen az 
építményadó esetében a maximum 2190 Ft/
m²/év, a telekadó esetén pedig 398,3 Ft/m²/
év lehetne.
Az adómértékek az alábbiak szerint 

változnak 2023. adóévtôl:
Lakóházak után kivetett építményadó:  

 450 Ft/m²/év
Üdülôk és hétvégi ház után kivetett 

építményadó: 1000 Ft/m²/év
Telekadó: 40 Ft/m²/év
Iparûzési adó: 2%/év
A megemelt adómértékekkel számolva nagy-

ságrendileg 100 millió forint többlet bevétele 

származik az önkormányzatnak a 2023. adó-
évet tekintve.
A Rendelet 6. §. (3) bekezdése alapján az épít-

ményadóból Tahitótfalu község külterületén 
életvitelszerû lakhatás esetén az adózók 50 % 
kedvezményt kaphatnak kérelem alapján az 
alábbi együttes feltételek megléte esetén:
a.) a kérelmezô adóalany és a vele egy háztar-

tásban élô (tulajdonostárs, haszonélvezô, eltar-
tott) kizárólag nyugdíj és/vagy nyugdíjszerû 
ellátásban részesülnek, és az 1 fôre jutó jöve-
delmük nem haladja meg a mindenkori nyug-
díjminimum négyszeresét
b.) kedvezmény kizárólag életvitelszerû lakha-

tás esetén vehetô igénybe, és csak a lakhatási 
célt szolgáló épületre
c.) az életvitelszerû ingatlan használatot 

közmûszámlákkal kell bizonyítani
d.) az adóalanynak helyi adóhátraléka nincs
e.) adóalanynak és a vele egy háztartásban 

élôknek más lakható ingatlanban tulajdonjoga 
vagy haszonélvezeti joga nincs.
A Rendelet 14. §-a alapján a telekadó esetében 
mentes az adó alól:
• az a telek, melyen építményadó-köteles épít-

mény található
 • az igazoltan mezôgazdasági mûvelés alatt 

álló telek
 • az építési tilalom alatt álló telek adóköteles 

területének 50%-a
 • az a telek, amely a helyi építési szabályok 

alapján nem beépíthetô

 • a belterületi beépítetlen telek, amíg a telek 
egyetlen közmûvel sem látható el,
 • a belterületi beépítetlen telek, amelynek 

megközelíthetôsége közútról, vagy magánút-
ról közvetlenül nem biztosított,
 • a külterületi és a zártkerti telek
 • az adóalany termék-elôállító üzeméhez tar-

tozó, jogszabályban vagy hatósági elôírásban 
megállapított védô-biztonsági terület (övezet), 
feltéve, ha az adóalany adóévet megelôzô adó-
évi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-
ban saját elôállítású termék értékesítésébôl 
származik.

Az ingatlan tulajdonosok ebben az évben 
is, legkésôbb február végén, március elején 
értesítôt kapnak az ez évre vonatkozó adófi-
zetési kötelezettségrôl, melyet két részletben 
2023. március 15-ig, illetve 2023. szeptember 
15-ig kell postai úton vagy átutalással befizet-
ni. Amennyiben az adókivetéssel kapcsolato-
san bárminemû kérdésük, problémájuk van, 
kérem, keressék adóügyi ügyintézô kollégái-
mat a honlapon megtalálható elérhetôségek 
valamelyikén. Köszönjük, hogy jogkövetô 
magatartásukkal a jövôben is eleget tesznek 
adófizetési kötelezettségüknek.

Miklós Melinda s.k.
jegyzô

TÁJÉKOZTATÁS ADÓMÉRTÉK VÁLTOZÁSRÓL
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Iskola

2022-ben is színes mûsorral készültek a 
szigetmonostori mûvészeti iskolai tanárok, 
növendékeik. 
December 11-én a szigetmonostori 

Faluházban került sor az adventi jótékony-
sági koncertre, kiállításra és vásárra, mely 
nagy örömünkre telt házzal, meghitt, adven-
ti várakozós hangulatban telt. Megtisztelô 
volt Molnár Zsolt Polgármester úr jelenléte.
Nyitányként Csajkovszkij Diótörôjébôl 

két részletet hallhatott a közönség, a 
Bon Bon tündér és Virágkeringô tétele-
ket mûvésztanáraink adták elô. Ezt követ-
ték ünnepi köszöntôink: Zakar Ágnes 
igazgatónô és Molnár Zsolt polgármester úr 
köszöntötte koncertünk közönségét.
A délutáni mûsor során felcsendültek 

Johann Sebastian Bach, Anatoly Alexandrov, 
Antonio Vivaldi, Franz Schubert mûvei, hall-
hattunk karácsonyi népi muzsikát, regö-
lést, ismert karácsonyi dalokat énekeltek a 
szolfézs csoportok, iskolánk kürt kvartettje 
is muzsikált és karácsonyi mese is elhang-
zott mûsorunk során. Mûvésztanáraink 
elôadásában felcsendült az ismert Winter 

Wonderland karácsonyi dal is, és Kodály 
Zoltánról is megemlékeztünk a Karácsonyi 
pásztortánc c. mûvével.
Koncertünkön nagyon szépen felkészült 

mûsorokat hallgattunk, láthattunk tanulóink-
tól: Tímár Péter, Nagy Kristóf, Pukli István 
Bendegúz, Baranyai Huba, Árkosi Botond, 
Farkas Lôrinc, Fanczal Bence zenetagoza-
tos növendékeinktôl, a 3-4. osztályos szol-
fézs csoporttól, iskolánk nagyszerû néptánc 
csoportjaitól, Babcsányi Boglárka és Pesti 
András dráma tagozatos növendékektôl. 
K o n c e r t ü n k  u t á n  h a n g u l a t o s 

képzômûvészeti kiállítást nézhettünk meg 
a Faluház folyosóján, vásárt tartottunk és 
még tombolán is részt vehetett közönsé-
günk. A képzômûvészeti kiállítást, tombo-
lát szervezte és levezette Várbíró Kinga 
képzômûvészeti tanárunk.
Köszönjük minden felkészítô tanárnak:  

Tircsi Zsuzsának, Rebe Attilának, Urbán 
Mártonnak, Füzesséryné Bogár Szilviának, 
Horváth Balázsnak, Kas Krisztának és 
Várbíró Kingának kiemelkedô felkészítô és 
elôadói munkájukat, Ritó Angelika, Oravecz 

György, Iványi Gáspár, Abonyi Zsófia kol-
légáink fantasztikus produkcióit, Zakar 
Ágnes igazgatónô köszöntôjét, Molnár Zsolt 
polgármester úr beszédét, Makk Adrienn 
Szigetmonostor Faluház Intézményvezetô 
helyettes minden segítségét, a helyszín biz-
tosítását és mindenek felett köszönjük a 
mûvészeti iskolának szánt adományaikat is, 
melyeket a szigetmonostori mûvészeti iskola 
tehetséggondozására fogunk fordítani!
Adventi koncertsorozatunk ezzel nem ért 

véget, ezt követte még az általános iskolá-
ban tartott karácsonyi koncert is, és a gitár 
tanszak adventi tanszaki koncertje. 
Nagy öröm volt hallani a gyermekek 

gyönyörû produkcióit, látni felkészültsé-
güket, melyekkel még meghittebbé tették 
adventi várakozásunkat.
Köszönjük adakozásukat. A befolyt össze-

get a mûvészeti iskolára, tûzzománc eszkö-
zökre, hangszerjavításra fordítjuk.

Kökényné Krafcsik Ibolya
AMI intézményegység-vezetô

Advent a szigetmonostori mûvészeti 
iskolában

Karácsonyi koncert a szigetmonostori 
iskolában

Az eddigi hagyományokat követve 2022. dec-
ember 19-én ismét megrendezésre került a 
szigetmonostori iskolában mûködô Alapfokú 
Mûvészeti Iskola munkaközösségének adven-
ti koncertje.
A koncerten az összes mûvészeti ág képvisel-

tette magát, úgy, mint zenészek, néptáncosok, 
a dráma tagozatosok, illetve képzômûvészeti 
tanszakunk a díszletek elkészítésével.
Ehhez a koncerthez kapcsolódott az est nyitó-

száma, a Zöldsziget Általános Iskola 4.a. osztá-
lyának pásztorjátéka.
A pásztorjátékot követte Johann Sebastian 

Bach Air címû darabja, melyet Oravecz György 
zongoramûvész Ritó Angelika fafúvós, Rebe 
Attila rézfúvós, Tircsi Zsuzsa szolfézstanár illet-
ve Iványi Gáspár gitártanár adtak elô. 
Ezt a mûsorszámot a népi vonós tanszak 

elôadói követték: Nagy Kristóf, Pukli István 
Bendegúz illetve felkészítô tanáruk, Horváth 
Balázs.
Ezután prózát hallgatott a közönség, Babcsányi 

Boglárka és Pesti András elôadásában egy kará-
csonyi mesét.
A mese után mûvészeti iskolánk néptánccso-

portja következett: Bölcsôcske és a Regölés 
mûsorszámokkal, majd a rézfúvós tanszak 
nevében Demeter Balázs mutatkozott be, aki 
Telemann F-dúr szonátáját játszotta. Zongorán 
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2022 adventje sokszínû programokkal telt 
mûvészeti iskolánkban. Szinte az összes diá-
kunk szerepelt valamilyen rendezvényünkön. 
Mind Tahitótfaluban, mind Szigetmonostoron 
nagyon szép mûsorokkal mutatkoztunk be.
Tahitótfaluban november 27-én a református 

templomban gyújtottuk meg az elsô gyertyát, 
ahol hét növendékünk hangszeren szolgált az 
istentiszteleten: Csereklye Csenge, G. Szalai 
Gergô, Horváth Emese, Varga Miklós zongorán, 
Hutás Olivér furulyán, Kulcsár Bendegúz trom-
bitán, Magonyi Boldizsár gitáron muzsikált. 
December 3-án a katolikus templomban 

mûvész tanáraink adtak koncertet, majd ezt 
követték a karácsonyi tanszaki hangversenye-
ink. Nyolc kollégánk tanszakjainak növendé-
kei játszottak közönség elôtt: Dudinszky Luca, 
Kürtösi Zsolt, Kulcsár Máté, Kissné dr. Czárán 
Eszter, Herendi Botond, Kubusné Verhás Virág, 
Mákó Miklós és Gratzl Erika növendékei adtak 
iskolánkban adventi hangversenyeket.
Ezek után nagy izgalommal készültünk a 

szokásos adventi népházas koncertünkre. 
December 16-án ünnepi hangulatba öltöztet-
tük a Népház nagytermét, a fellépôket és szí-
vünket is. Növendékeink és tanáraink közös 
koncertjén adventi dalok, karácsonyi zenék, 
klasszikus zene és könnyûzene is felcsendült. 
Egyéni mûsorszámok, kamaraegyüttesek, kóru-
sok mutatkoztak be az este során. Fellépôink: 
Biró Róza, Varga Miklós Gergely, Dénes 

Manka, Perényi Blanka, Kékesi Márton, Bartis 
Ágnes (zongora), 
Juhász Gréta, Kiss Kiara Zorka, Heves Dóra 

Tamara, Nádasdi Csontos János Elek, Fucskó-
Bekker Balázs, Magonyi Boldizsár, Zabó Olivér 

(gitár), Sziva Soma (furulya), 
Kovacsics Luca, Schweighardt Lili, Kökény 

Jázmin, Magonyi Boglárka, Fábián Emma, Susán 
Anna (fuvola), 
Kiss Hunor Márton, Kiss Bence Andor 

(hegedû),
Hegyesi Gergô (ének),
Kiss Anna, Baffia Bendegúz, Sziva Boróka 

(ütôhangszerek), 
a 4.b. osztály tanulói és a 2.osztályosok szolfé-

zsosainak kórusai és mûvészeti iskolánk tanárai. 
Köszönjük felkészítô tanáraink munkáját, 

Zakar Ágnes igazgatónô ünnepi köszöntôjét és 
sok segítségét, a szülôk támogatását, a gyerme-
kek felkészülését, a Danubia TV-nek köszönet a 
felvételért, Princzné Bérczi Krisztának a deko-
rációért, és hálásan köszönjük mindenki támo-
gatását!

Kökényné Krafcsik Ibolya
AMI intézményegység-vezetô

Szakmai  és  l e lk i 
szempontból is nagy 
dolog, ha egy általá-
nos iskola mellett 
mûvészeti iskola is 
mûködik. Ünnepek 
alkalmával  mutat -
kozik meg ez leg-
inkább, különösen 
adventkor.
K ö s z ö n ö m  a 

m û v é s z t a n á r o k 
e r ô f e s z í t é s e i t , 
m a g a s  s z í n v o n a -
lú  munkájukat ,  a 

tanulók lelkes felkészülését, kiemelkedô 
sze rep lé sé t !  S z ige tmonos toron  és 
Tahitótfalun is csodálatos adventi kon-
certeket láthattunk. 
Köszönet Kökényné Krafcsik Ibolya AMI 

intézményegység-vezetô magas színvona-
lú munkájáért, szervezéséért!
A koncerttel párhuzamosan zajlott a 

Szülôi Munkaközösség szervezésében az 
adventi vásár, ahol kézmûves karácso-
nyi díszeket, édességeket, képeslapokat, 
adventhez kapcsolódó termékeket lehe-
tett vásárolni. Köszönöm a szülôknek és 
Baffia Kriszta SZMK elnöknek a kiváló 
szervezést.
K ö s z ö n j ü k  D r .  S a j t o s  S á n d o r 

Polgármester Úrnak, hogy biztosította az 
egész napos vásár számára a sportcsarno-
kot, Bozóki Sándorné Terike, gondnok 
segítségét!
Iskolánk több szülôi kezdeményezésnek 

is helyt ad, ezek között kiemelkedô az 
adventi vásár, mind szervezés, mind a ter-
mékek színvonala tekintetében. A vásári 
bevétel az osztályok kasszáját gazdagítja.
Az adventi koncert jegyeladásból szár-

mazó bevételét hangszerjavításra,  a 
mûvészeti iskola támogatására fordítjuk.
Köszönjük a kedves vendégeknek, 

szülôknek az aktív, támogató részvételt 
adventi koncertjeinken, programjainkon!

Zakar Ágnes intézményvezetô

Adventi hírnökök a mûvészeti iskolában

kísérte tanára, Rebe Attila.
Abonyi Zsófia néptánctanár és Iványi Gáspár 

gitártanár kíséretében elôadásra került a 
Winter Wonderland címû karácsonyi dal, majd 
Csajkovszkij Diótörôjébôl a Virágkeringôt adta 
elô Oravecz György, Ritó Angelika és Tircsi 
Zsuzsa triója. Az est utolsó mûsorszámaként 
a  mûvészeti munkaközösség kórusa éne-
kelt, Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc és 
Mennybôl az angyal mûvekkel zártuk adventi 
koncertünket. 

Iványi Gáspár 
munkaközösség-vezetô
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December utolsó tanítási napja a karácsony-
várás jegyében zajlott. Az osztálykeretben zajló 
ajándékozás, közös játék, karácsonyi készülôdés 
után az iskolai karácsonyi mûsorok megtekinté-
se következett. Hagyományosan a 3. évfolyam 
készült mûsorral az iskola közösségének. Idén az 
új színjátszókör is meglepetés elôadással örvendez-
tetett meg bennünket.
Az alsó tagozat a 3. évfolyam elôadásait tekint-

hette meg. A 3.a osztály betlehemes játékkal lepte 
meg a publikumot, a 3.b osztály két mesejátékkal, 
Andersen: A két gyertya címû meséjét és a „Mese a 
négy gyertyáról” adventi történetet adta elô. 
A kimagasló színvonalú elôadásokat betanította 

Kovács László Zoltán és 
Magyarné Rátóti Katalin 
osztálytanítók. Szem szára-
zon nem maradt, annyira 
szépek voltak, igazi kará-
csonyi hangulatot terem-
tettek az elôadások.
„Színtér” iskolai színját-

szó csoportunk a felsô 
tagozat elôtt a Csavargók 
éjszakája címû darab 
elôadásával aratott ferge-
teges sikert. 

A színjátszó kör szervezése, a színdarab bemutatá-
sa két szülônek köszönhetô: Dr. Argyelán Krisztina 
és Nagy-Kozár Szilvia, 7.b osztályos szülôknek. 
Nagy köszönet a csoport létrehozásáért, a darab 
színpadra állításáért, a gyerekekbôl a tehetség 
kibontakoztatásáért. A színjátszó szakkörre 4. 
évfolyamos és felsôs tanulók járnak az idei tanév 
elejétôl. Reméljük, hagyomány teremtôdik ezzel!
Az iskolai karácsonyi darabok külsôs megtekinté-

sére is lehetôséget biztosítottak a szervezôk elôzô 
este a Népházban, melyet a Danubia Tv is rögzí-
tett.
A tanári karácsonyi együttlétünket is meghitté tet-

ték a Mûvészeti Iskola zenei produkciói, a 7.a osz-

tály gyertyás koreográfiája és a tanári produkció. 
Köszönet a zenetanároknak, Czuppon-Bunkóczy 
Tündének és Kökényné Krafcsik Ibolyának a pro-
dukciók szervezéséért, Princzné Bérczi Krisztának, 
Bádonyi Kinga tanároknak, a gyerekeknek az aján-
dékok készítéséért, Mindenkinek a szervezésért, 
segítségért.
Az idei karácsonyi koncertjeink, rendezvénye-

ink mottója Ady Endre: Karácsony címû versének 
részlete lett: „Nem volna más vallás, nem volna, 
csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni”, 
hiszen az iskolai kis- és nagy közösségünk egymás 
iránti szeretetbôl, segítésbôl példamutatóan zárta 
az évet, kezdte a karácsonyi idôszakot, a mi érté-
kelésünk szerint bizonyosan.

Iskolavezetés

December 14-én a két ötödik osztállyal kirándul-
ni indultunk. A Szépmûvészeti Múzeum egyiptomi 
kiállítását szerettük volna megnézni, az ötödikesek 
nemrég tanultak róla történelembôl. Kicsit koráb-
ban értünk oda, nagyon fáztunk. Iván bácsi ötlete 
volt, hogy a tér fehér csíkjait felhasználva fogócs-
kázzanak a gyerekek. Nem kellett kétszer monda-
ni, tetszett nekik a nagy tér. 
A múzeumba belépve a gyerekeket 4 csoport-

ra osztottuk, mindegyik csoportot egy-egy felnôtt 
irányította, így néztük meg a kiállítást. A megújult 
kiállítás látványosan, interaktív eszközök bevonásá-
val, jól érthetôen mutatja be az ismereteket. Az új 
koncepció három nagy tematikus egységre bont-
va mutatja be az ókori Egyiptom világát: Templom 
– Istenek, Nílus-völgy – Emberek, Sírkamra – 
Halottak.

Másnap a gyerekek leírták élményeiket a kirándu-
lásról, ezekbôl osztok meg néhányat.
„Nekem a kedvencem az igazi múmiák voltak!”
„Nekem a nyakláncok, gyûrûk, mini szobrok tet-

szettek!”
„A hieroglif keresôjáték volt a legjobb!”
„A Szépmûvészeti Múzeum nagyon, de nagyon 

szép volt!”
Ezután egy sétát tettünk a Városligetben Zoli bácsi 

vezetésével. A gyerekek iskolában leírt élményeit 
olvasva az Anonymus szoborra emlékeztek legin-
kább.
Kirándulásunk következô állomása a Magyar 

Zene Háza volt, ahol a gyerekekkel a Hangdóm 
elôadását néztük meg. 
Hangdóm? Az mi? Szó szerint is lehet érteni: 

egy dóm-kupola, amely hangokat ad ki magá-

ból. De nemcsak hangokat. A kupola egyben 
vetítôvászon is, a hangszórók mögötte helyez-
kednek el. Itt aztán forgathatja a fejét az, aki 
beül a tér közepére! 
A hangzó világ elevenedik meg, a természet 

hangjaitól a komponált zenéig. 
„A Hangdómba mentünk, lefeküdtünk a 

babzsákokra, és kezdôdött maga, a csoda… 
Egyszerûen leírhatatlan volt, amit láttam, 
annyira nagyon szép volt.”
„Leültünk a Hangdómban a babzsákokra, és 

vetítettek. Nem képeket, hanem mindenféle for-
mákat, vonalakat.” „3 dimenziós volt, olyan, 
mintha benne lettél volna.”
A programból nem hagyhattuk ki a 13 000 

négyzetméteres Városligeti Nagyjátszóteret! 
„A legjobb volt nem messze a Magyar Zene 

Házától a játszótér. Van ott trambulin, csúsz-
da, rengeteg mászóka. Ezen a játszótéren egy 
hôlégballon is van, és konkrétan a gömbben 
van a mászóka! Nagyon jó volt!”
„A játszótér nagy volt, ott olyan sok mászóka 

volt, hogy azt sem tudtam, hová nézzek!”
„A végén elfáradtam, de nagyon jól éreztem 

magam!” - írták a programról többen a gyerekek.

Papp Judit, Orosz Iván és Vaczó Zoltán 
szervezôk, 5.a és 5.b osztályfônökök

„Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi 
boldogság szállna a világra”

Ha múzeumnap, akkor irány Budapest!
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Az Országház, a Szent Korona és koronázási 
ékszerek meglátogatása egybekötve a 2013-ban 
a Steindl- programnak köszönhetôen megújult 
Kossuth tér megtekintésével, a tahitótfalui isko-
la kiemelt programja minden évben.
A 6. évfolyammal a karácsony elôtti idôszakban 

készülünk erre a programra mindig nagy izga-
lommal. Ôk ezen idôszakban már a magyar 
történelem Árpád-házi uralkodók és az utána 
következô nagy események ismerôi, a tananyag 
része a Szent Korona és a koronázási ékszerek 
története is. Az utazás elôtt még ismereteinket 
felelevenítjük, prezentációt néznek meg a témá-
ról, kérdéseket oldanak meg, videókat nézünk 
meg az Országház 1885-1904 közötti építé-
sének történetérôl és a Kossuth tér éppen tíz 
évvel ezelôtti megújításáról.
Az idei kirándulás nemcsak a remek idôjárás és 

kiváló idegenvezetô tekintetében, de a gyere-
kek hozzáállásában, érdeklôdésében, tudásában 
is kiemelkedô volt, aminek történelemtanárként 
és iskolaigazgatóként is roppant örültem.
A megújult Kossuth téri szobrok, gróf Andrássy 

Gyula, a Felelôs kormány, Tisza István, a Duna-
partra helyezett József Attila és a változatlan 

„Istennel a hazáért és a 
szabadságért – Pro pat-
ria et Libertate” feliratú II. 
Rákóczi Ferenc szobrok 
mellett a Parlament elôtti 
karácsonyfát, és az idén 
elôször felállított Ország 
Betlehemét is megtekin-
tettük.
Lintner Andrea tanárnô 

vezetésével végigjártuk 
Pest néhány reformko-
ri nevezetességét, majd 
Lehoczky Dolli tanárnô 
vezetésével a karácsonyi 
vásárokba pillantottunk 

be a Szent István Bazilika elôtt és a Vörösmarty 
téren. Elôbbi elnyerte az „Európa legszebb kará-
csonyi vására” címet.
Csodaszép interaktív foglalkoztató füzetet 

kapott minden tanuló a Parlamentben az ott 
látottakról, melynek kitöltésébe már több gye-
rek belefogott. Köszönjük Schubert Mihálynak, 
hogy idén is biztosította szállításunkat.
A  Kossu th  té r  megú ju l á sa  ó t a  a 

Parlamentlátogatások után hagyományo-
san írok néhány köszönô sort a Steindl- prog-
ram kormánybiztosának, egykori szentend-
rei képviselôtársamnak, Wachsler Tamásnak. 
Mindig kedvesen és azonnal válaszol, örömmel 
tölti el, hogy a Koronázási ékszerek csoportos 
látogatása és a Kossuth tér 1944 elôtti állapotá-
nak visszaállítása a tanulók, kirándulók, turisták 
körében is nagy érdeklôdésnek örvend.
Ajánljuk az Országháznak és a Magyar Államiság 

jelképének, a Szent Koronának meglátogatását 
mindenkinek. 
Immár 15. éve jövök minden év végén ide gye-

rekekkel, kollégákkal, elmondhatom, hogy a 
magyarok összetartozásának ôsi szimbóluma, a 

Szent Korona és a világ 3. legnagyobb ország-
háza, a budapesti Parlament felülmúlhatatlan 
élményt nyújt minden alkalommal. 

Zakar Ágnes intézményvezetô, 
programszervezô

Parlamentlátogatás gyerekszemmel

December 14-én a hatodik évfolyammal 
elmentünk a Parlamentbe

Ági néni minden évben az összes hatodikos 
gyerekkel elmegy oda. Amint besétáltunk, 
gyönyörû látvány fogadott minket. Kívülrôl 
is csodálatos volt. Az Országház körül min-
denhol szobrok álltak, azaz József Attila szob-
ra, a Kossuth szobor, és az Andrássy gróf szo-
bor és még sok más. Beljebb már kaptunk 
kisebb fülhallgatókat, amiken a mellettünk sétá-
ló idegenvezetônket hallhattuk beszélni. Egy 
aranyozott folyosón sétáltunk az épületben, 
miközben sok érdekességet megtudtunk róla, 
mint pl.: összesítve (a kupolateremmel együtt) 
96 méter magas az épület. Steindl Imre építész 
tervezte, és 20 évig épült. Több dolgot is felfe-
deztünk, miközben megnézhettük a Szent koro-
nát és a többi koronázási jelvényt. Bemehettünk 
az Országház múzeumába is. Az idegenveze-
tés végén pár lánnyal odamentünk egy ôrhöz, 
akitôl pacsit kértünk és kaptunk. Elmentünk 
a Vörösmarty tér közelében levô karácsonyi 
vásárra, ahol találkoztunk egy óriás Lindt maci-
val, amit megöleltünk, és képeket csináltunk 
vele. Tele volt minden finomsággal a vásár. Egy 
kis füzetet kaptunk még a kirándulás mellé, 
ami nagyon jó emlék lesz errôl a napról, amit 
nagyon élveztünk, és sosem felejtjük el.

Dénes Manka,
 Hibbey Bíborka és Sipos Liza

 6. évfolyamos tanulók

Régóra foglalkoztat a táblás játékok, rejtvé-
nyek alkalmazásának lehetôsége az oktatás-
ban, tanításban. Elônyei szinte felsorolhatatla-
nok. Részképességeket fejleszt, motivál, kogni-
tív és logikai képességek fejlôdnek úgy, hogy 
a gyermek  nem feladatként éli meg az adott 
tananyagot, hanem tapasztalásként, izgalmas 
kihívásként.
Ebben a tanévben az iskola teret adott, hogy 

a Polgár Judit Sakkpalota módszerét bevezes-
sük az egyik elsô osztályban. Így integráltan a 
matematika tantárgy keretében használhatjuk 
a képesség fejlesztô sakkot. Az 1.b osztályo-
sok nem sakkozni tanulnak matematika órán, 
hanem a sakk az általános képességfejlesztésre, 
a logikus és kreatív gondolkodás elôsegítésére, 

a digitális korban szükséges algoritmikus gon-
dolkodás erôsítésére, a problémamegoldó 
képesség fejlesztésére nyújt lehetôséget. 
A gyermekek megismerik a sakk alapvetô sza-

bályait, a sakktáblát, és feladatokat oldanak 
meg, szociális képességeik, feladat tudatok is 
fejlôdik egyben, mellesleg sakkozni is megta-
nulnak. 
Ezért nagy örömmel jelentkeztek szeptember-

ben Csabai Viktor bácsihoz sakkozni, hisz „ôk 
már tudnak”.
Ennek a lelkesedésnek meg is lett az elsô szép 

eredménye. Gratulálunk Sipos Benettnek, aki 
a Magyar Sakkszövetség Tusi Kupáján a B kor-
osztályban III. helyezést ért el.    

Nagy Zoltánné

Parlamentlátogatás

A sakk, mint képességfejlesztô eszköz 
a tanulás folyamatában
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A magyarok istene ajándékának tekintem, 
hogy immár sokadszorra emlékezhetek 
Önökkel  együtt ,  a  magyarság  20. 
szd.-i, a Nagy Háború, a Trianon utáni 
harmadik nagy tragédiájára! Ugyanakkor, 
nagy megt iszte l tetés  i s  számomra 
emlékezni, hiszen az erôs istenhittel, 
megkérdôjelezhetetlen hazaszeretettôl 
vezérelve, a nemzet jobb sorsra érdemes 
fiai között, akik életüket áldozták a magyar 
hazáért, az Önök elei, Tahitótfalu, és a sziget 
másik 3 községének hadfiai is ott küzdöttek, 
mely szenvedések árán örök idôkre 
kiérdemelték a hôsökre történô méltó, 
tisztes emlékezést Vezette, vezérelte ôket 
az Isten, család, hazaszeretet, igazgatták 
ôket magyar keresztyén mivoltukat 
gazdagító, erôsítô tanok, mint pl. Pál elsô 
levele, 16/13.:”…álljatok meg a hitben, 
legyetek bátrak, férfiak!” Vagy:”Legyetek 
szi lárdak,  rendíthetet lenek!” 2000 
évvel ezelôtt Marcus Tullius Cicero, a 
legnagyobb római szónok imígyen: „Aki 
gyûlölet, halál árnyékában is változatlan 
hûséggel, buzgalommal védi hazáját, azt 
talpig férfinak kell mondanunk.” De egy 
francia történész,(Jules Michelet, pedig, 
1798-1874) kár, hogy a Trianonig terjedô 
50 év alatt Franciaország elfelejtette: „A 
magyar nemzet a hôsiesség, a lelki nagyság 
és méltóság mintája. A magyar hôsiesség 
a magas erkölcs megnyilatkozása.” 
Nemkülönben  a nála jobban ismert Charles 
Louis Mentesqieu (1689-1755) fr. filozófus:” 
A magyar híres szabadságszeretetérôl, 
nemes, és nagylelkû jellemérôl, hôsi 
bátorságáról.” Sokszor elmondtam itt, és 
leírtam annak a feledhetetlen január 12.-i 
napnak a történéseit, amelyek a magyar 
hadsereg féléves doni állóháborúját 
jellemezték. Miként jó és bölcs dolog a 

szépre emlékezni, ugyan így a magyarság 
századokat roppantó eseményei után, 
errôl a napról is röviden emlékezem: 
1942.január 22.-én olyan döntés született, 
hogy a magyar hadvezetésnek 9 gyalog, 1 
páncélosdandárt, és egy repülôköteléket 
kellett kiállítani a keleti frontra közel 200 
ezer fôvel. Egy évre rá, sok nélkülözés, 
harci cselekményt követôen, ôk voltak 
azok, férfiak, szilárdak, rendíthetetlenek, 
akik a reggel 9.45-kor kezdôdô pusztító 
ágyútûz után a többszörös túlerô, de 
szövetségesük, a kegyetlen téllel szemben 
is, kitartottak a végsôkig, megôrizve 
1000 év honvédô, jeles magyarjainak 
szellemiségét, példáját, reá hagyatkoztatván 
azokat utódaikra. Mind ezeknél fogva, 
valóságos kordokumentumokkal szeretném 
érzékeltetni a magyar honvéd sorsát, 
helytállását a Don-nál. A bp.i magyar királyi 
„József nádor” 2 honvéd gyalogezred eskü-
jelszava volt: „Legyetek eskütökhöz hívek 
mindhalálig!” Az ezred eseménytárából 
idézve: - 1943. január elején  kétszer 25 fôs 
egység átkelt a Donon, és megsemmisített, 
felrobbantott, felgyújtott 14 földerôdöt. 
– Ez idô tájt félszázadnyian visszavertek 
egy 500 fôs támadó csoportot, akik 18 
halottat, 100 sebesültet hagytak maguk 
után. – Egy másik egység a befagyott Don 
4 m. magas túlpartját megmászva, a heves 
orosz ellentûzben több 8 fôs bunkert 
robbantott fel, az erôs ellenállásban magyar 
veszteségeket elszenvedve. – Január 12. - 
rôl így jelentettek:”Az Uriv - i hídfôbôl várt 
orosz támadás 9.45 - kor heves tüzérségi 
és Sztalin orgona tûzelôkészítés után 
10.30 - kor megindult. Két hadosztálynyi 
erô támadott harckocsi támogatással…
Készenlétben állt a Don túl partján a 
Voronyezsi front 40. hadseregének 

több alakulata, az olasz Alpini hadtesttel 
szemben a 3. harckocsi hadsereg, és a 7. 
önálló lovashadtest, a scsucsjei hídfônél 
pedig a 18. lövészhadtest várt támadásra… 
A soproni 4. gyalogezred elleni támadás 
következtében az oroszok 6 – 8 km. –re 
behatoltak a vonalak mögé, amit sajnos, 
a német hadvezetés még nem tekintett 
súlyosnak… jan. 13. –án a német 700 –
as páncéloscsoport már kudarcot vallott, 
ami sajnálatos módon az erôsödô orosz 
támadás miatt válságosra fordította a 
magyar csapatok helyzetét…Az egri 14. 
gyalogezred tartotta magát, de a losonci 23. 
gyalogezredet az oroszok körülzárták…A 
magyarok tragédiájához hozzájárult az, hogy 
a német – magyar tartalékok hibás harcba 
vetése, és az Uriv melletti orosz támadás 
40 km. széles, és 20 km. mélyben sikeres 
rést nyitott a védekezôk vonalán…14.-én 
a Voronyezsi Front 18. lövészhadteste 3 
km. szélességben megindította támadását, 
miközben az olaszokat is megtámadták…A 
12. könnyû hadosztály  védelme kora 
délutánra összeomlott, lövegállásait a 
végsôkig kitartó tüzérsége közelharcban 
teljesen megsemmisült.- A fentiekkel 
szerettem volna érzékeltetni azt, hogy a 
magyar katona minden hôsiessége ellenére 
is, kevés eséllyel, szinte a lehetetlent is 
megpróbálta. – A végsô harcra felkészült, 
még Don - menti állásaiban lévô 23. 
könnyû hadosztálybeli csapattestek jan. 
17.-én kezdték meg visszavonulásukat 
állásaikból. A visszavonuló ezres létszámú 
erôk védtelenek voltak az ôket megtámadó 
t ankokka l  s zemben… A  ka tonák 
menekültek. A teherutókra kapaszkodottak 
az aknára futott gépkocsikkal együtt 
pusztultak el…”Temetetlen honvédek, 
fagyott katonák holttestei mutatták az 
utat, amirôl a menekülôk maguk sem 
tudták, hova vezet. Csonttá fagyott kezek 
kértek segítséget, de nem tudtunk segíteni, 
csak némán elmentünk mellettük… - 
menekülés közben egy falu szélsô házait 
akarták megtisztítani az oroszoktól, amikor 
egy alezredes berúgta az ajtót, fejlövést 
kapott. Erre a feldühödött katonái, mivel 
nem volt mód eltemetni, kézigránátokkal 
rá rombolták a házat… a veszteségeket 
növelte az is, hogy a sebesülteket nem 
volt eszköz szállítani, így, ezért fagytak 
meg nagyon sokan. – Elolvasván az óráról 
órára írt jelentéseket, másodkézbôl leírni 
a magyar katona szenvedéseit, meghaladja 
a józan ész határait… A 2. hadsereg 
újjászervezése a Dnyepertôl nyugatra 

2022-23.  Emlékezés a magyarság 
Don - kanyari tragédiájára, 1943. január 12-re, 

és az azt követô eseményekre
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március végére befejezôdött,  akiket a 
magyar hadvezetés  nem akart föláldozni, 
és megtett mindent hazaszállításukért, ami 
április 1.  - én kezdôdött meg. 
  Ha elfogadjuk, hogy az igazság kortól 

független, akkor engedtessék meg, hogy 
röviden emlékezzek a Nagy Háború 
hôseire is, hiszen ôk voltak az édesapái 
a 2.vh. harcterein küzdô, szenvedô 
fiaiknak., s életérzésük egy, és ugyan 
az: egy öreg honvéd ezt írta egy gyûrött 
cédulára 1916. Halottak Napján: „ Az 
Isonzónál az aknatölcsérek peremén nôtt 
virágokból fonjanak koszorút a magyar 
baka sírjára.”  -  Össze kéne szedni az összes 

fakeresztet szép Magyarországon, annak 
a sok fiúnak, aki idegenben nyugszik.” 
Fogadjuk meg ezt 100 éves kérést, és 
tôlünk telhetô módon, szívben-lélekben 
ôrizzük meg azt a jövendônek! Örök 
tisztelet az idôk zivataraiban is a legfôbb 
értékeket nem feledô, megôrzô magyar 
honvédnek! Köszönöm mindnyájuk szíves 
jelenlétét, e nagy tragédia áldozataira való 
emlékezésben együtt dobbanó szívüket, 
s csendes fogadalmukat, hogy velem 
együtt nem hagyják feledni a magyar 
haza hôseit! A legveszélyesebb dolog a 
feledés, hiszen az emlékezetbôl kiesett 
értékeket nagyon nehéz újra hitelesen 
megeleveníteni.(Volt az ôsz folyamán 
egy kezdeményezés a Hôsök terén lévô 
szobron kifakult, már nem látható nevek 
életre keltésére. Jóllehet, a polgármester 
úr is egyetértett ezzel az elgondolással, 
mégis, más hibájából valahogy a szándék 
szertefoszlott. Az effajta nem törôdés 
súlyos minôsítést érdemel, úgy a feledésre 
kényszerített védtelenek, mint az élôk 
részérôl.) A magyar ember tegyen úgy, 
hogy a tízezreink idegen országok hantjával 
borított sírjain már sosem nyíló virágok 
helyett, a szíve-lelke legszebb virágainak 
illata lengje be örök emléküket! Miként a 
máglya lángja, szikrái az ég felé szállnak, 
úgy szálljon emlékezô imánk, fohászunk 
a Mindenható Istenhez, a Hadak Urához, a 
falu 3 temetôjében nyugvó, a világháború 
más-más harctereit végigküzdô, de Isten 
segedelmével hazatérô falubelijeinkért, a 
szülôföld temetôje helyett a református 
temetônk által befogadott, és örök 
nyugvóhelyet talált, néhány méterre 
tôlünk nyugvó hazánk fiaiért is! !Szíves 
elnézést kérek, hogy gurítom az idô 

kerekét, de a fentiekhez kapcsolódnak 
az alábbiak: a „Magyar Harcosok Bajtársi 
Közösségének Hadifogoly Szolgálata szerint 
a Szovjetunióba került magyar hadifoglyok 
és polgári személyek száma kb. 620 ezer fô. 
Hazakerült összesen 401 ezer, és hiányzik 
219 ezer fô. A nyugati szövetségesektôl 
hazatért az ott fogságba esett 280 ezer fô. 
A Szolgálat Magyarország össz veszteségét 
900 ezer fôre teszi.  Az elsô Nagy Háborúbeli 
magyar veszteség 700 ezer fô. Az elesettek, 
fogolytáborokban elpusztultak család,- és 
nemzetgyarapító vesztesége mérhetetlen. 
Ezen túl: Trianonban elvesztettük az 
ország 2/3-át, természeti kincseink nagy 
részét. De a békeszerzôdések után dollár 
százmilliókat fizettünk a németek, és az 
oroszok által egyaránt lerabolt ország 
terhére. Ausztria, Németország, Japán 
ugyanakkor dollár milliárdokat kaptak 
országaik, gazdaságaik talpra állítására. 
Ezen túl, ezek az országok nem élték meg a 
szocialista ideológia mibenlétét. Nagyjából 
ez a válasz azoknak, akik tudatlanul 
összehasonlítják a kedvezményezett 
országok, és Magyarország életszínvonalát, 
feledve a másfél millió magyar és szeretteik 
által elszenvedett veszteségeket. A 
Ô fájdalmukat nem lehet egy ország 
életszínvonalában számszerûsíteni! 
Boldog új esztendôt kívánok kedves 
mindnyájuknak!

G. Szalai István, Tahitótfalu, 
Református temetô, 2023. Január 12.     (A 

28. doni emlékezésem alkalmából.)

Tahitótfalu januári, februári programjai
kedd, csütörtök 17:30-18:30: 
Egészségmegôrzô gyógytorna. 
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

szerda 19:00-20:00, péntek 18:00-19:00 
Sárkányhajósok erônléti edzése

Faluház (Szabadság út 1/a):

hétfô kéthetente 17:00
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu

január 17. kedd 18:00 
Dunakanyar Fogyiklub összejövetele. 
Bejelentkezés nem szükséges.

január 19. csütörtök 16:00 
Fonogató. Kosárfonó kör Horváth Kata a 

Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével. 
Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527

január 26. csütörtök 16:00 
ASzakkör Tojásfestô szakkör. Bejelentkezés 
szükséges: 30/337 5527

február 8., 15., 22., március 1. szerda 
17:00-20:00 
Tiszta Tészta. – 4 alkalmas házitész-
ta készítô kör Kohányi-Ágnecz Mónika 
szakkörvezetôvel. Létszám max. 10 fô. 
Helyszín: Tahitótfalu Faluház. Részletekrôl 
érdeklôdés és jelentkezés: 0630/337 5527 
vagy faluhaz@tahitotfalu.hu.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
márciusig zárva
Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: Virok 
Viktor, +36 20 589 2978

 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. 

H a v o n t a  e g y s z e r  ö n k ö l t s é g e s 
színházlátogatást szervezünk, az utazás 
bérelt busszal történik. Az aktuális 
elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezônél, 
tel.: 30/337 5527.
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Óvodások az óvodásokért

Sikeres Cipôsdoboz akció
A Baptista Szeretetszolgálat 19 éve szervezi 

meg az országos Cipôsdoboz akciót, amibe 
a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet is régó-
ta bekapcsolódik. 2022-ben országosan 
44.761 cipôdoboz adomány gyûlt össze. 

2022. év végén egy különleges összefogás 
kerekedett ki a Cipôsdoboz gyûjtés kapc-
sán. Horváth Zsolt hajdúböszörményi bap-
tista lelkipásztor felkérte a Szentendrei 
Baptista Gyülekezetet, hogy Cipôsdoboz 
akciójukkal segítsék meg a hajdúhadházi 
önkormányzati óvodák 2022. december 
19-ére tervezett, majd megtartott közpon-
ti karácsonyi ünnepségét. A három tagóvo-
da 545 gyermeke számára volt szükség 
ajándékokra. Hajdúhadház lakossága 70%-
ban roma hátterû. A sok kisgyermek döntô 
többsége hátrányos, illetve többszörösen 
hátrányos helyzetû családból származik, 
legyen szó roma vagy magyar származású 
családokról.
Szentendrén az akcióban az Offline 

Center volt a központi gyûjtési helyszín. 
Mivel látszott, hogy a szükséges mennyiség 
nem fog összegyûlni, idén a Tahitótfalui 

Baptista Gyülekezet ebbe a kezdemé-
nyezésbe kapcsolódott be. A történet szép-
sége még, hogy idén a Tahitótfalui Óvodák 
dolgozói úgy döntöttek, hogy 2022-ben a 
karácsonyi jótékonysággal a Cipôsdoboz 
akcióhoz kapcsolódnak. A Tahitótfaluban 
összegyûlt 120 cipôsdoboz felét az óvodák-
ba járó gyermekek családjai adományoz-
ták. A Dunakanyarban összegyûlt 460 cso-
magot a Szeretetszolgálat kiegészítette, 
így végül minden gyermek számára jutott 
Cipôsdoboz karácsonyi ajándék.
Hálásan köszönjük mindenkinek, akik 

cipôsdoboz ajándékokat adományoztak, 
hogy sok gyermeknek szebbé tegyék a 
karácsonyát.

Váradi Antal
lelkipásztor

Falunk és a római katolikus gyülekezet 1895-
1941 közötti eseményeinek krónikása volt Kindl 
János plébános. Tûzvész, árvíz, háborús esemé-
nyek, iskolaépítés mellett a plébános termôföld 
járandóságának történetérôl is készített följe-
gyzést.
“Kindl János beadja a tek. pomázi fôszolgabíró 

úrhoz keresetét a canonica visitatio (egyházi láto-
gatás) szerint a politikai községtôl járó 18 kat. 
hold, vagyis fél sessio (jobbágytelek) földmunka 
pénzbeli megváltása iránt, s kéri azt 1895-tôl ele-
jétôl megítéltetni…” (1897.márc. 13.)
1898 májusában megsürgeti a döntést. 1899. 

márc. 20-án ítélet született, a községnek fizetnie 
kell. A község (még Tótfalu néven) ezt megfelleb-
bezte. Erre az alispán a pénzbeli megváltást elu-
tasította, de a természetbeni teljesítést megítélte.
A következô fórum 1900 májusában a Magyar 

Kir. Közigazgatási bíróság volt, amely megál-
lapította, hogy ô nem illetékes. Foglalkozott az 
üggyel még a belügyminiszter és a vármegye is, 
majd októberben a földmûvelésügyi miniszter 
is megkapta. Ez utóbbira válasz 1901 február-
jában: nem teljesítem a kérésüket, hogy fizessen 
Tótfalu község. Ekkor a szentendrei közjegyzô 
is belekeveredett a dologba. A község a közje-
gyzônek sem válaszolt. 
   A községi közgyûlés 1901. április 29-én 

Kristóf Mihály bíró vezetésével foglalkozott az 
üggyel, és a plébános követelését nem fogadja 
el, ha pör lesz, a védelemre a megyei ügyészt 
kérik fel. Egy kivételével minden képviselô aláír-
ta a jegyzôkönyvet. Júliusban a Szentendrei Kir. 
járásbíróságon került sor a pörre. A bíró szak-
becsüs bevonását kéri.
Augusztusi bejegyzés: “A földmunkapör-

bôl kifolyólag ellenem, a plébános ellen, az 
elöljáróság kezdeményezésébôl és beleegyezé-

sébôl izgató s fenyegetô népgyûlés tartatott…
A fôszolgabíró semmit nem tett az érdekemben. 
Híveim legnagyobb része is tüntetett ellenem…
Úgyszintén a járási fôszolgabírót is felszólítot-
tam, hogy nekem elégtételt nyújtson…”
A járásbírósági per a szakbecsüs adataival 1901.

novemberében folytatódott. A bíróság elrendel-
te a bizonyítéknak megnevezett 1829-es canon-
ica visitatio jegyzôkönyvének bemutatását. A 
bíróság 1902 novemberében ismét tárgyalta az 
ügyet.
1904. dec.10: “A földmunkaperbôl kifolyólag 

a megítélt összeg fejében Tótfalu község 
érd(emes) elöljárósága kezeimhez szolgáltat-
ta…8 évi…összesen 1800 koronát.”
Tehát a szentendrei bíróság megítélte a kért 

megváltási összeget a földmunkákra. A dön-
tés egyik fontos bizonyítéka szerint “megál-
lapítható, hogy 1804. évi jún. 6-án (Tahi)tótfa-
lu helység coloniális sessio birtokosai (a jobbá-
gyok), valamint házi zsellérjei felajánlották a rom 
kath. plébánia mindenkori javadalmazásának, 
hogy annak fél telek földjét megmûvelik és 
annak termését behordják.”
“Alperes kifogásként azt hozta fel, hogy a 

mostani politikai község nem jogutódja az akko-
ri urbéres községnek, és ha igen, akkor felperes 
követelési joga nemgyakorlás folytán elévült”
1904-ben fellebbezés folytán a törvényszék 

ismét foglalkozott az üggyel.
Végül 1906-ban: A plébánia földmunka pere 

végképp elveszett, ugyanis a m. Kir. Curia is 
foglalkozott a jogvitákkal és ítéletet hozott:
“A m. Kir. Curia mindkét alsó bíróság ítéletét 

megváltoztatja, és kimondja, hogy oly jogviszo-
ny, amelynél fogva felperes község kötelezve 
volna a tahitótfalui pléb. javadalomhoz tartozó 
fél sessio telki állományt megmunkálni és termé-

nyeit behordani, fenn nem áll.”
Az indoklás szerint az 1804-es jobbágyok köz-

ségének a mai nem jogutódja és az elévülés is 
megáll.
Mi lehetett az oka a plébános kitartó követelé-

sének, az kiderül egy 1904.áprilisi bejegyzé-
sébôl:
“Pro memoria!!
Tekintettel azon mostoha körülményekre, 

melyekben úgy a plébánia, mint a tanítói 
javadalmazás létezik, (az adót nem vagyunk 
képesek f izetni) ,  nevezetesen, hogy a 
plébániának én csak kipusztult szöllô föld-
jeit, parlagokat találtam, újakat pedig ültetni 
sok költségbe kerül…minthogy az állami tiszt-
viselôk, jegyzôk, tanítók és ref. lelkészek fizetés 
rendezését a magas kormány már tervbe vette..., 
minthogy csupán a róm. kath. papok és tanítók 
fizetésrendezésérôl nem szól a nóta, sem egy-
házi felsôbb hatóságunk, püspökeink részérôl 
erre nem számíthatunk: úgy kell gondoskod-
nunk, hogy a magunk emberségébôl amit tehet-
ünk, mindent el kell követnünk, még nagy áldo-
zatok árán is, hogy tisztességes megélhetést, biz-
tos existentiát teremtsünk…”
“Mostoha idôket élünk, mikor kegyes fôpászto-

raink nem törôdve papjaik s tanítóik nyomorult 
helyzetével, ezeknek gyûlöletes és 100 év elôt-
ti canonica visitatiók által megállapított fizeté-
sének, s a néptôl járó párbérnek újabb alapokra 
fektetendô rendezésével éppen nem törôdve 
százezreket felekezet nélküli alapítványokra 
áldoznak, amint pl. Gróf Csáky váczi püspök 
200 000 frtot, stb, stb…hogy ez által a más val-
lásúak és világiak elôtt népszerûséget szerez-
zenek.
Ily körülmények alatt elhatároztam, hogy 2 

hold kertet csinálok…barackfákkal már be is 
ültettem…

Budai Mihály

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

Tóth-Kurtz Márton: ÍrtokEste van. 
Mit írjak nektek,
Hisz írtok ti is,

Így írtok ti,
Mondta már elôttem

Karinthy.
Száz szóval is,

Egyszerre jöttök,
Kedvesen gyötörtök.
Jönne panasz bôven,

Majd bölcselet,
Végül hogy jó így,

S kell a mindennapi,
Küzdelem.

S hogy drágul az élet,
A kenyér,
A dohány,

A sör meleg,
Pancsolt a bor,
De jó ez most,
Merevségben,

Van így is,
Nyomor szerelem,
Percekre a világot

Ölelem,
Könyvem helyett

Ablakom nyitom,
S belém kúszik, bevesz

Majd arcon csap
A korszellem,

S veletek is ez lehet,
Ugyanazok viszketnek,

Rajtatok is
A megélhetés

Terhe,
A boldogság

Súlya.
Hol a változás,

Hol a hála,
Dolgozik,

Hiába,
Vegzál egy

Jobb világ álma még,
Nagyanyáink imája,
Az élet így ajándék.

Kétélû penge,
Járja körbe,

S a sebhelyekre,
Újra belevés.

Este van borús az ég. 
Nem látok csillagot. 

Nem ragyog a hold sem úgy, ahogy szokott. 
Így most nincs mivel megüzenjem,

Veled kelek reggel és este,
 te vagy az utolsó gondolatom. 

A nap minden percében a te nevedet mondogatom. 
Te vagy velem akkor is, ha félek. 

Fogom a kezed akkor is, ha el nem érlek. 
Nem engedlek el, mert te vagy minden álmom. 

Te vagy szívemben a fény, s te vagy minden kívánságom.
Már Teréz, 2022

Petôfi 200 Kalandjáték
Játsszunk együtt, hogy bejárhassuk a költô útjait!

“Az idô igaz,
S eldönti, ami nem az.”
(Petôfi Sándor)

Petôfi Sándorról döntött az idô. A huszonhat 
évet élt fiatalember közel ezer verset hagyott 
ránk. Nincs olyan magyar ember, aki ne tudna 
legalább egy költeményébôl idézni.
Születésének 200. évfordulója tiszteletére 

játékra hívunk mindenkit, aki szereti, ismeri 
vagy szeretné jobban megismerni a költôt, a 

forradalmárt, az embert.
Januártól, születése hónapjától júliusig, halá-

la hónapjáig a Községi Tájékoztatóban min-
den hónapban megtalálod a megválaszolan-
dó kérdéseket. A válaszok keresgélése során 
bejárhatod Petôfi Sándor életútját, és az általa 
bejárt utakat. Ha mind a hét hónap összes kér-
dését helyesen megválaszolod, és a szerencse 
is melléd szegôdik, a valóságban is bejárhatod 
a költô útjait Kiskôröstôl Szalkszentmártonig 
egy egynapos buszos kirándulás keretében, 

melyre a vendégünk vagy! Ha nem a tiéd a 
fônyeremény, akkor is díjazásban részesülsz. 
A válaszokat a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail 

címre várjuk minden hónapban a megfejtô 
nevével és telefonszámával.

Lássuk tehát az elsô három kérdést:

1. Petôfi Sándor, bár Kiskôrösön született, 
mégis egy másik várost jelölt meg születése 
helyéül. Melyik város ez, és vajon miért ezt 
nevezte szülôvárosának?

2. Gyulai Pál így ír Petôfi és az iskola 
viszonyáról: „A tüzes és makacs ifjonc lelkébôl 
megutálta az iskolai életet.” Valószínû, az is 
közrejátszott ebben, hogy édesapja, Petrovics 
Sándor anyagi helyzetétôl függôen gyakran vál-
toztatta fia iskoláit. Mely településeken koptat-
ta a gyermek költô az iskolapadot?

3. A költô mindvégig szerette szüleit, atyját 
humoros emberként, anyját szelíd asszonyként 
tünteti fel. A „Szülôimhez” c. verse szerint 
miért fog apja a lakodalmán táncolni?

Tahitótfalu Faluház

A menü ára 1490 Ft/adag + csomagolás
pizzák, hamburgerek, frissensültek, 

akár házhozszállítással.
Tel: 70/2371474

Cím: Tahitótfalu, Szabadság út 15. 
a benzinkút mellett

www.tbisztro.hu, fb :TszBisztró
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, 

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Nem lehet mindegy, hogy milyen Istenben hiszünk
Sokat írtak már az Isten-képekrôl, arról, hogy 

milyen képet alakítunk ki Istenrôl, hogyan 
közelítünk Hozzá. Talán lerágott csontnak is 
tûnhet a bíró, a számon-kérô Isten, de úgy 
tapasztalom, hogy csak nagyon nehezen tudunk 
ezektôl a képzeteinktôl megszabadulni. 
Egyrészt nagyon meghatároz bennünket a régi 

pogány isten-kép: Isten távoli, nagyon sokat 
kell küzdenünk, azért, hogy ránk figyeljen. 
Alapvetôen egy felügyeleti és ellenôrzô 
szervként jelenik meg: figyel minket egész nap. 
Ha belegondolunk, meg lehet ôrülni egy ilyen 
isten-képtôl: folyamatosan magunkon érezni egy 
tekintetet, amely azt lesi, hogy mikor bukunk 
el, mikor követünk el valamilyen hibát, bûnt. 
Egy ilyen isten soha sem elégszik meg velünk, 
sohasem leszek méltó hozzá, mindig teljesítenem 
kell, hogy méltó lehessek a szeretetére.
Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy Isten 

feltétel nélkül szeret minket. Azért figyel, azért 
néz bennünket, mert annyira szeret, hogy 
nem tudja levenni rólunk a szemét. Mennyivel 
másabb ez a hozzáállás! Az Evangéliumokban 
is egy ilyen Istennel találkozunk. Például az 
elveszett bárányról szóló példabeszéd: Isten 
aggódik és keres bennünket, ha elveszünk. 
Szinte kétségbeesve keres bennünket, nem 
pedig haragtól lihegve és a megbüntetésünkön 
gondolkozva.
Rajtunk múlik, hogy milyen Istenben hiszünk: 

engedjük, hogy a Krisztus által kinyilatkoztatott 
Isten vezessen minket, vagy mi kreálunk Istent 
magunknak, eltorzítva Isten arcának szépséges 
ragyogását. 
Sokaknak szüksége van arra, hogy egy szigorúbb 

Istenben higgyenek. Általában azok az emberek, 
akik nem mernek önállóan gondolkozni, 
és félnek a szabadságtól. Akik nem mernek 
szeretetbôl engedelmeskedni Istennek, és kell 
nekik a nyomás, hogy ha nem tartasz be minden 
parancsot, akkor Isten nagyon mérges lesz. Mint 
a kisgyerekek: vagy azért engedelmeskedsz, 
mert belátod, hogy így jó lesz neked, vagy azért 
mert félsz a büntetéstôl. Ilyenkor azonban nincs 
ôszinte és mély szeretet, hiszen a szeretet, az 
igazi szeretet kizárja a félelmet. Ha félelembôl 
engedelmeskedünk Istennek, akkor még nem 
szeretjük igazán, nem fedeztük fel szeretetét.
De attól, hogy szeretetbôl engedelmeskedem 

Istennek, és szabadságként élem meg, az nem 
szabadosságot jelent, hanem örömet: szeretem 
Ôt és szívesen teljesítem a parancsait. És akkor 
valóban megértjük szent János szavait: Parancsai 
pedig nem nehezek. Ezt csak akkor élhetjük át, 
ha nem ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez. 
De valóban vannak, akik képtelenek a hitüket 
szabadságként, a szeretetet elfogadásként 
megélni. 
Mennyire felszabadító lehet, amikor a saját 

elképzeléseinken túllépve, végre engedjük, 

hogy Isten annak nyilatkoztassa ki magát 
nekünk, aki ô valójában. Ilyenkor képes leszek 
elengedni az elképzeléseimet, a saját helytelen 
ragaszkodásomat Istenhez, a nagyon is emberi 
sémákat, és képes vagyok elfogadni a Szeretet 
ölelését. Jó példa erre, hogy mit gondolunk 
Isten igazságosságáról és szeretetérôl. Talán 
úgy érezzük, hogy ezek kizárják egymást, hogy 
Istenben feszültég van: szeretne irgalmas lenni, 
de sajnos a büntetést sem tudja elkerülni. 
Végleg meg kellene szabadulnunk ettôl az 
elképzeléstôl, hogy Isten büntetni akar. Lehet 
ehhez ragaszkodni, de akkor még nem szeretem 
igazán. Nem lehet Istent azért szeretni, hogy 
ne kárhozzak el. Olyanok lennénk, mint egy 
kisgyerek, aki azért öleli meg az anyukáját, mert 
fél, hogy különben elzavarják otthonról.
Rejtetten nagyon is jelen van bennünk ez az 

elgondolás. Lemérhetjük abból, hogy miért 
megyek istentiszteletre, miért imádkozom. Ha 
mindezek kötelességtudatból fakadnak, akkor hol 
marad a szabadságom? Isten nem rabszolgának 
akar minket, hanem felnôtt gyermekeknek. 
Természetes, hogy mindig Isten gyermeke 
maradok, de nem kell infantilisnek lennem, 
nem kell ezt szolgaságként megélnem. Hiszen 
maga Krisztus mondja: Barátaimnak mondalak 
benneteket, nem szolgának. 

Zoli atya
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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!

Karácsonyfa-begyûjtés
Tahitótfalu településen a karácsonyi ünnepeket követôen az FKF Nonprofit 

Zrt. szervezetten gyûjti össze és szállítja el a fenyôfákat.
Kérjük a lakosságot, hogy a karácsonyfákat az ingatlanuk elé úgy tegyék 

ki, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem a gépkocsik forgalmát. 
A begyûjtés 2023. január 11. és 2023. február 8-án szerdai napokon kerül 
megszervezésre.
A kiszolgált tûlevelûeket elôször aprítják, majd ezt követôen a Fôvárosi 

Hulladékhasznosító  kazánjaiba kerülnek. A fenyôfa a magas gyantatartalom 
miatt kitûnô tüzelôanyag, melybôl az elégetéssel több tízezer háztartás számá-
ra biztosítanak fûtési hôt és villamos áramot.
Esetleges, a témában felmerülô kérdéseikkel szíveskedjenek ügyfélszolgá-

lati elérhetôségeik egyikén keresni kollégáikat, akik készséggel válaszolnak. 
Internet: www.fkf.hu
Tel: 061 700 7000, E-mail: fkf@fkf.hu
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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 ábrázol-

ja, küldd a megfejtést a faluhaz@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. Decemberi számunkban a  
Tahiban az MTA üdülô buszmegállóval szemben a dunai oldalon álló 
emlékmûegy részlete látható. Egy tragikus motoros baleset emlékét 
ôrzi 1943-ból. E hónapban sajnos nem érkezett helyes megfejtés.

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	8:00-12:00

Dienes Petra családsegítô	csütörtök	12:00-16:00

Jogsegély	és	pszichológusi	szolgáltatáshoz	elôzetes	idôpontegyeztetés	és	
regisztráció	szükséges!

06 20/278 3734, 06 26/ 312 605
Készenléti szám munkanapokon 16:00-8:00 és hétvégéken:

 06/20364 0827
Az	intézmény	által	nyújtott	szolgáltatások	térítésmentesen	vehetôk	igénybe.
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2023. február 18-án szombaton

a menet 10 órakor indul Tótfalu Hősök teréről
a Duna felett téltemetés, szalmabáb égetés

a Termelői Piacon fánkevő verseny és jelmezverseny
a győztesek jutalomban részesülnek

Mindenkit szeretettel várunk: Önkormányzat, TETA, Óvodák
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A Falutéka tavalyi cikksorozatát folytatva 
az általános iskolánk mûvésztanárait 
ismerhetik meg közelebbrôl kedves 
Olvasóink.

Várbíró Kinga Evelin, a családjával 
Szigetmonostoron élô iparmûvész a Pollack 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola szigetmonostori telephelyén a képzô- 
és iparmûvészeti tanszakot viszi elsô 
osztálytól nyolcadikig. 
A sziget varázsa, nyugalma kedvezô 

környezet az alkotó ember számára. 
Monostoron ugyanakkor pezsgô társasá-
gi élet is zajlik, több mûvész, zenész, szí-
nész költözött a faluba az elmúlt húsz 
évben. Lakhelyetek kiválasztásában szere-
pet játszott az a hangulat, ami a településre 
érkezôt elvarázsolja?
Tényleg nagyon szeretem a helyet, ahol 

élek, és hálát érzek azért, hogy egy meg-
tartó és segítô közösségi élet részese lehet-

ek. Az viszont, hogy a Szentendrei- sziget 
egyik településén „kötöttem ki”, az férjem 
választása, kamaszkori álma volt. A mára 
már kamasz gyermekeink végül ide születtek 
Szigetmonostorra, annak ellenére, hogy én 
szekszárdi, férjem pedig gyôri születésû. 
Iparmûvészként hogyan jutottál el a taná-

ri pályára?
Amikor 2007-ben Szigetmonostorra 

költöztünk, az volt az álmom, hogy a délutáni 
mûvészeti oktatásban ott lehessek, mint 
iparmûvész. Erre akkor nem volt mód, de 
öt évvel ezelôtt óraadó rajztanárnak hívtak 
a Zöldsziget Alapfokú Mûvészeti Iskolába. 
A következô évben felkértek arra, hogy 
az alapfokú mûvészeti iskola képzô- és 
iparmûvészeti ágazatát vigyem. A mûvészeti 
iskola mûvésztanárokból álló csapatában 
benne lenni nagyon nagy élmény nekem, 
ezért is hálás vagyok. Amúgy volt már 
tanári tapasztalatom, az újpesti Bródy Imre 
Gimnáziumban tíz évig tanítottam rajz 
és mûvészettörténetet; alkotótáborokat 
rendszeresen tartok a mai napig, felnôtteknek, 
gyerekeknek egyaránt. 
A mûvészeti iskolai képzésre a gyere-

kek önszántukból jelentkeznek, ami nagy-
ban megkönnyíti a gördülékeny, haté-
kony együttmûködést, kevesebb magatar-
tási probléma adódik az órákon, mint a 
délelôtti kötelezô tanítási idô alatt. Az alko-
táshoz azonban össze kell hangolódni nem 
csak az egyes gyerekkel, hanem az egész cso-
porttal. Hogyan zajlanak ezek a foglalkozá-
sok? 
Minden csapatnak van egy dinamikája, 

vannak alapvetô személyiségjegyei. Van 
folyton viccelôdô, csajoskodó, hangoskodó-
pörgô vagy éppen nyugodt csapatom 
is. Hatalmas befolyással bír a pillanatnyi 
idôjárás, széljárás, fényviszony a csoport 
hangulatára, lelkiállapotára. Mindezeket 
igyekszem figyelembe venni, és ehhez 
választani a terítéken lévô témát, technikát. 
A gyerekek finom mûszerként jeleznek 
nekem mindent. Ha feszültek, gondterheltek, 
a közös alkotó folyamat során próbálom 

bennük ezeket a negatív erôket feloldani, ha 
vidámak, felszabadultak, együtt szárnyaluk, 
fantáziálunk. A mûvészet terápiaként is 
igen hatásosan mûködik, a túlmozgásos, 
figyelemzavaros gyermekeknek javulnak a 
tanulási képességeik, tapasztalom, hogy egyre 
jobban el tudnak mélyülni a tevékenységben. 
S ami igazán csodálatos, ez a gyógyító erô 
oda-vissza mûködik.  Érdekes élményem volt 
nem is olyan régen, ami engem is meglepett. 
Volt egy bonyolult idôszakom, eléggé feszült 
voltam, és aggódtam, hogy milyen lesz 
hétfôn bemenni a gyerekekhez. Hát engem 
úgy meggyógyítottak az elsô-másodikosok, 
akik rendesen „helyemre tettek”, hogy aztán 
hatalmas megnyugvás telepedhetett rám.
Az alkotói tevékenységeddel hogyan tudod 

összeegyeztetni a tanítást?
A délelôttök, hétvégék, szünetek tökéletesen 

alkalmasak az alkotásra, az elmélyülésre. Úgy 
érzem, a tanítás nem vesz el belôlem, az 
alkotó énembôl. Sokat agyalok, töprengek a 
gyerkôcök dolgain, amikre hatással vannak 
a saját munkáim, amiken éppen dolgozom, 
de ugyanígy visszahatnak rám a gyerekekkel 
együtt töltött alkotó pillanatok. Oda-vissza 
töltekezünk egymásból.  
Milyen megmutatkozási lehetôségeket 

tudsz tanítványaidnak teremteni?
Az iskolai ünnepségek és a mûvészeti 

iskola zenei produkcióinak dekorációjában 
rendszeresen segítünk. Félévente kiállításokat 
szoktam a munkájukból rendezni.  A 
szigetmonostori Faluházban a decemberben 
nyílt, és még januárban is látható jótékonysági 
kiállításon nagyon színes anyag gyûlt 
össze a diákjaim alkotásaiból. Sokféle 
technikát, mûfajt lehet látni, készítettek a 
gyerekek csörgô marok kerámiákat, saját 
tervezésû, stencilezett, szabott és varrt 
vászontáskákat, hangulat dobozkákat, 
grafikákat, festményeket, pasztelleket, saját 
monogramos pecsétet, ékszereket, agyag 
poharakat, papírmassza dombormûveket. 
Karácsony elôtt a legizgalmasabb alkotásokat 
visszakövetelték a gyerekek, mert karácsonyi 
ajándéknak szánták, úgyhogy ki kellett 

Falutéka



2 0 2 3 .  J A N U Á R

1 9

Közösség

nyitnunk a vitrineket, és meg kellett 
fosztanunk a látogatókat némi vizuális 
élménytôl.  
A szigetmonostori piactéren 2019-ben avat-

ták fel az általad készített ivókutat. Nagyon 
érdekel, hogy hogyan zajlott ennek a különle-
ges hangulatú funkcionális köztéri kerámia-
szobornak az alkotási folyamata. Beavatnál 
kicsit engem és az olvasókat ebbe az izgalmas 
tevékenységbe?
Nagyon szeretek mintázni, vagyis figurális 

dolgot készíteni. Amikor felkérést kaptam az 
új fôterünkre tervezett ivókút elkészítésére, 
aggodalommal vegyes izgalom töltött 
el. Valami olyat kell létrehoznom, ami 
mindenkinek megfelel, hiszen napi szinten 
fogok szembesülni az eredménnyel. Szükségét 
éreztem ezért egy külsô kontrollnak. A 
falunkban élô Herrer Caesar Ybl-díjas építész 
barátomat kértem fel mentornak, aki az 
alkotói folyamatban mindvégig segítségemre 
volt. De hogy is zajlik az alkotás folyamata? 
Elôször elkezd az ember gondolatokat, 
képeket gyûjteni magában a téma köré. Majd 
egyszer csak kapsz egy képet, amitôl jön az 
„alkotóláz”, s ha tudatosan, a lépcsôfokokat 
megjárva haladsz, megkapod az ihletett 
képeket – szinte látod magad elôtt a mûvet. 

Rengeteget rajzoltam, skicceltem, kisebb, 
majd egyre nagyobb maketteket készítettem. 
Így jött létre az ivókút, ez a sosem volt, a 
nézô fantáziáját megmozgató forma, a se nem 
hal, se nem madár, életet adó, elôre áramló 
nagyon furcsa lény, ami azóta rengeteg nevet 
kapott. Van, aki Fogatlannak hívja az „Így 
neveld a sárkányodat” után, más szitakötônek, 
kérésznek, denevérnek, Kedves Sárkánynak, 
Kívánságkútnak tartja. Önálló életre kelt, 
valami transzcendens, isteni erô is segíti, 
körülveszi. A széleit kis állatos pecsétekkel 

díszítettem, igazából egy nagy játszófal lett 
belôle azon túl, hogy a szomjazó ember 
csillapítani tudja szomjúságát – végülis, ez 
egy ivókút...
A gyerekeknek is éppen ezt próbálom 

megtaní tani ,  hogy gondolkodjanak, 

tervezzenek, amikor egy tárgyat akarnak 
létrehozni. Legyen abban egy gondolat, ne 
a célul kitûzött eredményt akarja rögtön, 
hanem kezdjen el gondolkodni. Az elsô lépés, 
hogy kigondoljuk, valójában mit is szeretnénk 
létrehozni; nézegetünk színes könyveket az 
adott témában - ehhez segítségként van egy 
kis mûvészeti könyvtár sarkunk. Amikor 
megvolt a „könyvtárazás”, jön a rajzolás… 
és még egy kis rajzolás. Ezután foghatjuk 
meg az anyagot, amit éppen kiválasztottunk 
magunknak. Némelyik gyerekkel bizony 

néha veszekedni kell: „Ne durranj neki az 
anyagnak, picit állj meg, érkezz meg, töprengj 
és rajzolj.” 
Milyen kihívások foglalkoztatnak mosta-

nában?
A tavalyi év sûrû volt, ötven éves lettem, a 

25 alkotóévem anyagát összerakva sikerült 
két neves galériában helyet kapnom, a 
budapesti B32 Galériában, és egy vidéki, 
a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió 
saját galériájában. Ami mostanában izgat, az 
írás a kisplasztikákon, figurákon, a porcelán 
felületén. Állítólag grafomán vagyok, aki 
mindig ír vagy rajzol valamit, lejegyez és írott 
módon folyton üzen. Terveim szerint az új 
tárgyaim, amik az irónia eszközével is élnek 
majd, egy kis önvizsgálatra fogják bíztatni a 
nézôiket, amennyiben hajlandóak lesznek 
ôszintén belemenni a „játékba”. Mert amúgy 
nagy „társasjáték” ez az alkotói folyamat, a 
mûtárgyak létrejötte. A településünkön több 
köztéri mû tervezésében is benne vagyok – 
reményeim szerint meg is valósulnak ezek a 
tervezett alkotások.
Kívánok neked sok szép, szívet, szemet 

gyönyörködtetô alkotást!
Béres Gabriella
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com 
• ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, 
Elekfy J. u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: 
dunakanyarvet@gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.
com, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., 
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet min-
den 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, szer-
da, 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, vész-
helyzet, 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 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; admi-
nisztrációs 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 megje-
lenés 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 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, csütör-
tök 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., ügyfél-
szolgálat: 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 • 
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 tanács-
adás: 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
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A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2023. évben 

 
TISZTELT TAHITÓTFALUI LAKOS, TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

 
Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék  

elszállításának rendjéről, és az ezzel kapcsolatos további információkról.  
Kérjük, hogy a hulladékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon  

reggel 06:00-ig kikészíteni szíveskedjen. 
A többlethulladék, valamint zöldhulladék kihelyezésére „FKF Agglomeráció” feliratos zsákok a  

Tahi NonStop vegyeskereskedésben (Szentendrei út 73.) szerezhetőek be. 
Az alábbiakban nem részletezett információkat a Tahitótfalu Község  

Önkormányzatának 9/2019. (VIII.1.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
		

 
 

Kérjük, a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésével, észrevételével, esetleges panaszával  
forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit a tájékoztató alján  

és a www.fkf.hu weboldalon találhatja. 
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Évi egyszeri lomtalanítás:  Június 10. és Június 17.
Évi egyszeri veszélyeshulladék gyűjtés: Később kerül meghatározásra.

Kommunális hulladékgyűjtés keddi napján (hulladék kihelyezése reggel 06:00-ig)
Szelektív hulladékgyűjtés: (minden hónap 2. csütörtöki napján)
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés.
Fenyőfagyűjtés: Január 11.  és Február 8. 

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS

MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS
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