
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Mozgalmas elsô félév és nyár Tahitótfaluban

2018. elsô féléve mozgalmas, eseménydús, tartal-
mas programokkal telített volt. Januárban a hagyo-
mányoknak megfelelôen 12-én megemlékeztünk a 
Don-kanyari eseményekrôl, majd ezt követôen 21. 
és 28. között Ökumenikus Imahét került megrende-
zésre. Február 3-án Farsangi Batyus Bált tartottunk a 
Népházban, 10-én pedig farsangi felvonulást szervez-
tünk Béres Gabriella mûvelôdésszervezô vezetésé-
vel és ezen a napon került lebonyolításra a hagyomá-
nyos Puzder Torna is. 17-én a Pollack Mihály Általános 
Iskola, Könyvtár és Zeneiskola és Alapfokú Mûvészeti 

Iskola szervezésében otthont adtunk a Dunakanyari 
Ifjú Muzsikusok találkozójának. E hónap végén meg-
történt a felújított orvosi rendelô és a konyha végleges 
elszámolása. Március 3-án a Sportcsarnok adott ott-
hont a Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásárnak, 
majd 9-én egészségügyi szûrôbusz segítségével pre-
ventív szolgáltatást nyújtottunk településünk polgára-
inak az Emberi Erôforrások Minisztériuma szervezé-
sében. Március 15-én, nemzeti ünnepünkön iskolánk 
közremûködésével megemlékeztünk a 1848-as forrada-
lom és szabadságharc eseményeirôl. E rendezvényen 
került átadásra Osvald Olivér részére a Tahitótfalu 

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület április hónap-
ban egy rendkívüli, valamint egy 
soron következô ülést tartott. Az ápri-
lis 19-i rendkívüli ülésen Dr. Pálvölgyi 
Tamás képviselô nem vett részt, 
hiányzását elôre jelezte. Az elsô napi-
rendben az „Önkormányzati tulajdo-
nú belterületi utak szilárd burkolattal 
történô kiépítésének, felújításának és 
korszerûsítésének támogatása gazdaság-
fejlesztési céllal Pest megye területén” 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 12. 8:00-16:00  EEDE Családi Sportnap a Tahi, Fesztiválpark terü-
letén (híd melletti füves terület). Szervezô: EEDE
Június 3. 11:15  Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés Trianon 
98. évfordulója alkalmából a trianoni emlékmûnél.
Június 8-9-10. 20. Eperfesztivál. Helyszín: Tahi, Fesztiválpark. Szervezô: 
Tahitótfalu Önkormányzata. Részletek a plakátokon.
Június 9. Eperart. Részletek a plakátokon. Szervezô: Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG az 
óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994 
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus Kórus próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea 70/334 
4096. 
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség megôrzô gyógytorna. Vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065              Folytatás a 14. oldalon

Tahitótfalu májusi, június eleji programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

3 0 9 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Tahitótfaluban 6.
Magyar vértanút 
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szigetig 9.
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Folytatás az 1. oldalról
Ifjú Tehetsége 2018 Díj, valamint a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány Ifjúsági Díja, melyet idén Bánáti Benedek, Kövesdi Péter és 
Tóth Bence érdemelt ki. Március 23-án a Baptista Imaházban a zeneis-
kolások hangversenyére került sor, a következô nap a Sportcsarnokban 
bonyolították le a Tahitótfalui Sportegyesület Ritmikus Sportgimnasztika 
Szakosztályának házi versenyét, ahol közel 200 érdeklôdô, hozzátarto-
zó vett részt. Vasárnap virágvasárnapi zeneiskolai koncertre került sor, 
melynek a református templom adott otthont. Április 4-én a Pollack 
Nap került megrendezésre, központi iskolánk és a Népház területén. 
Április 8-án eredményesen és zökkenômentesen került lebonyolításra az 
Országgyûlési Választás, amelyhez a hivatal dolgozói magas színvonalú, 
precíz munkával járultak hozzá. Április 13-án pénteken a Sportcsarnokban 
került megrendezésre az igen tartalmas és színvonalas Pollack-gála, amely 
során teltház elôtt sokszínû zenei programmal örvendeztettek meg min-
ket iskolás gyermekeink és tanáraik. 14-én szombaton országos autóstalál-
kozónak adott otthont településünk. Az immár második alkalommal meg-
rendezett „Mustang találkozó” is nagy érdeklôdés mellett zajlott le. Április 
29-én vasárnap Szent György napján a hagyományos Vasárnapi Vásárnap 
került megrendezésre 22. alkalommal a Tildy híd melletti füves területen. 
Május 1-jén bonyolítottuk le a Szigeti Majálist Tahitótfaluban, immár máso-
dik alkalommal. Több évvel ezelôtt a szigeti települések testületei úgy dön-
töttek, hogy minden évben megrendezésre kerül forgószínpadszerûen, 
mindig más településen a Szigeti Majális. Május 12-én az Együtt Egymásért 
Dunakanyar Egyesület (EEDE) szervezésében immáron második alkalom-
mal zajlik a „Családi Egészség és Sportnap”. Május 27-én vasárnap óvo-

dánk szervezi a Gyermeknapot intézményeink területén. Május 31-én, 
csütörtökön 18 órakor kerül átadásra Pedagógus Nap alkalmából a 
Tahitótfalu Pedagógusa Díj. A díjazottakról az intézményvezetôk véle-
ményének figyelembe vételével Tahitótfalu Község Önkormányzatának 
Képviselô-testülete dönt. Július 3-án tartjuk településünkön a Nemzeti 
Összetartozás Napját a református templomban történô istentisztelet után 
a Trianoni emlékmûnél. E megemlékezésre vendégül látjuk a bácskai 
Tóthfalu és a székelyföldi Nyárádmagyarós küldöttségét. A megemlékezést 
követôen kerül aláírásra Nyárádmagyarós és Tahitótfalu testvértelepülési 
szerzôdése. Június 8-9-10-én tartjuk a jubileumi, 20. Eperfesztivált amely 
programjáról hamarosan elkészülnek a plakátok. Június 17-re tervezzük a 
Szigeti Lovasnapot, amelynek a Zablakert ad helyszínt, majd kezdôdnek a 
nyári táborok. Ebben az évben több mint 20 napon keresztül, több szer-
vezet által tartalmas idôtöltésen vehetnek részt településünk gyermekei. 
A ballagást és az évzárót követôen 19-én kezdôdik a Református Tábor, 
melynek helyszíne a Váci-rév melletti ifjúsági Tábor. Az elmúlt évben 
ezen az eseményen, több mint 90 gyermek vett részt. Ezt követô héten 
a Baptista Gyülekezet két helyszínen tartja hagyományos nyári táborát. 
Az Ifjúsági Táborban angol tábor, a Népházban és környezetében az úgy-
nevezett amerikai tábor eseményei fognak zajlani. Július elsô hetében az 
EEDE Öko-tábort szervez, szintén az Ifjúsági Táborban. Július 7-én, szom-
baton a Tömegsport Egyesület és az Önkormányzat közös szervezésé-
ben a hagyományos halászléfôzô versenyre kerül sor a Frida-ház mellet-
ti Duna parti területen. Július 9-én kezdôdik a Vox Insulae Sziget Hangja 
hét, amely pénteken koncerttel záródik. Július 9-tôl július 20-ig az egyik 
legrégebbi táborunk, az Ingyenes Nyári Gyermekhetek kerül lebonyo-
lításra a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány és az Önkormányzat 
szervezésében. Július 23-tól egy hetes angol nyelvi tábor helyszíne lesz a 
Faluházban, amely egész napos elfoglaltságot ad óvodás és iskolás korú 
gyermekeinknek. Június 29-én látogatást teszünk bácskai testvértelepülé-
sünkön, ahol a hagyományos Falunapon képviseljük településünket. Július 
30-tól augusztus 3-ig az Ifjúsági Tábor a ritmikus sportgimnasztikai hétnek 
ad otthont. Augusztus elsô hetében harmadik alkalommal rendezzük meg 
a Faluházban a „Sirítsd meg, fordítsd meg!” néptáncos és fôzô tábort álta-
lános iskolások részére. A Szigeti Szántóverseny és Szakmai Napra augusz-
tus 11-én és 12-én Magyar Koppány és Molnár Bence szervezésében máso-
dik alkalommal kerül sor, majd augusztus 20-án az államalapításra emlé-
kezve ünnepséget tartunk. Tavasztól késô ôszig üzemeltetjük szombaton-
ként a Tahitótfalui Termelôi Piacot, mely folyamatos lehetôséget biztosít a 
helyi és környékbéli gazdáknak, kézmûveseknek termékeik értékesítésére. 

Mint látható, színes és tartalmas programot tudunk magunk mögött, és 
hasonlóan színes programok várnak ránk a nyáron. Azért tartottam fontos-
nak ezen rendezvények, táborok ismertetését, hogy látható legyen, milyen 
sokrétû események zajlanak településünkön és amit nagyon fontos dolog-
nak tartok megemlíteni, a rendezvények zömében Önkormányzatunk sok 
feladatot és munkát vállal magára. Itt szeretnék kiemelten megemlékezni 
arról, hogy ezek az események, rendezvények logisztikai elôkészítésével, 
biztosításával rengeteg teendô hárul önkormányzatunk fizikai állományá-
ra, hiszen a rendezvényeket ôk kezdik meg munkájukkal és ôk is zárják a 
különbözô helyszíneken, különbözô eszközök lebontásával, visszaszállí-
tásával. A fenti programokon, eseményeken kívül ezzel együtt az önkor-
mányzatnak el kell végezni az intézmények szokásos karbantartását, tiszta-
sági festéseit, az utak kátyúzását, a földutak rendbe tételét, a zöldfelületek 
karbantartását, az illegális szemétlerakóhelyek felszámolását. 

Ebben a félévben kezdik meg a Villám utcai kivitelezési munkálato-
kat a vis maior pályázatban rögzített mûszaki tartalommal. Március 6-án 
végeztünk a Móricz Zsigmond utca felújításával, amelynek elszámolása a 
Támogató Hatóság irányában jelenleg is folyamatban van. Ezen idôszakban 
két pályázatot nyújtottunk be több utca felújítására, valamint folyamatban 
van az Egészségház projekt megvalósításának elôkészítése is. 

Összegezve elmondhatom, hogy önkormányzatunk gyakorlatilag kor-

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 
Tampu Adorján 2018.04.01
Dobos Auróra Natasa 2018.04.05
Bán László 2018..04.17
Fodor Maja 2018.04.20
Házasságot kötöttek: 
Pavlova Irina Valerijevna – Szûcs István Gábor 
Elhunyt: 
Csereklye András – Vörösmarty u., élt 68 évet
Magyarné Sukerek Anna – Petôfi u., élt 66 évet
Bakos Lászlóné – Toldi M. u., élt 83 évet
Fellegi Tibor Rezsô – Galamb u., élt 68 évet
Antal László – Dózsa György út, élt 82 évet
Fodor István – Kisoroszi út, élt 73 évet
Dr. Szabó Ferenc – Hosszúmezô, élt 74 évet
Szigeti Mózes – Hôsök tere, élt 58 évet

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô zárva
Kedd:  8.00-13.00
Szerda:  16.00-19.00
Csütörtök:  8.00-11.00
Péntek:  9.00-13.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

látozott nyaralási lehetôséggel, szabadságolás-
sal végzi megfeszített munkáját. Természetesen 
ezen programok elôkészítésével kapcsolatban 
több bizottsági és képviselô-testületi ülést tar-
tottunk és tartani fogunk. Számítunk települé-
sünk polgárainak támogató együttmûködésére, 
tekintettel arra, hogy az ingatlanok elôtti közte-
rületek zöld felületeinek karbantartásával nagy-

mértékben megkönnyítik fizikai állományunk 
leterheltségét. A nyári idôszakot kell felhasz-
nálnunk, hogy az ôszi és a téli idôszakra min-
den tekintetben fel tudjunk készülni. Segítô 
együttmûködésüket és támogatásukat megkö-
szönve kívánok mindenkinek kellemes nyári 
vakációt, szabadságot. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Településünk szépítését, a kulturált, vendég-
váró környezet kialakítását kiemelt feladatának 
tekinti önkormányzatunk. A házak utcafront-
jának rendezettsége, a fû lenyírása, a növény-
zet ápoltsága már önmagában elegendô lehet 
komfortérzetünk megteremtéséhez.

Önkormányzatunk minden évben jelentôs 
összeget fordít az intézmények külsô-belsô 
megújítására, a virágos felületek karbantartá-
sára, térburkolatok cseréjére, pihenôpadok, 
szeméttárolók kihelyezésére, a buszmegál-
lók állagmegóvására, az utak melletti terüle-
tek karbantartására. A temetôk környezetének 
és a játszóterek területeinek ápolását, a lehul-
lott lomb összegyûjtését, a gyomtalanítást, a 
parlagfû mentesítést is az önkormányzat fizikai 
állománya végzi.

Az önkormányzat erôfeszítései mellett azon-
ban szükség van arra is, hogy településünk 
lakóiban felébredjen az igény közvetlen kör-
nyezetük folyamatosan rendben tartása, szeb-
bé tétele iránt, természetesen kinek-kinek 
lehetôségeihez mérten.

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testület a 13/2015. (VI.12.) számú, 
„A közösségi együttélés alapvetô szabályairól 
és ezek megszegésének következményeirôl” 
címû önkormányzati rendelete alap-
ján rendelkezik az ingatlantulajdonosok 
kötelezettségeirôl az alábbiak szerint:

10. § (1) A közösségi együttélés alapvetô 
szabályait sértô magatartást követ el a köz-
tisztaság fenntartása körében az ingatlan tulaj-
donosa, kezelôje, tartós használója, illetôleg 
haszonélvezôje (a továbbiakban együtt: tulaj-
donos), másnak a használatában lévô ingatla-
nok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartá-
sa tekintetében pedig a használó, illetôleg – a 
bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége 
szerint – a bérlô (a továbbiakban együtt: hasz-

náló), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, gon-

dozásáról, szükség szerinti takarításáról, rovar- 
és rágcsálómentesítésérôl, 

d) az ingatlan elôtti járdaszakasz, 
járda hiányában 1 méter széles terül-
etsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv 
is van, az úttestig terjedô teljes terül-
et tisztán tartásáról, fûfélék rendszeres 
kaszálásáról, vágásáról, a hulladék, val-
amint a kaszálék eltávolításáról,

e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
mûtárgyai tisztán tartásáról, fûfélék 
rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

g) az ingatlanokról, az ingatlan elôt-
ti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 
méter széles területsáv, illetôleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedô teljes terület fölé kinyúló 
ágak, bokrok nyesésérôl, gallyazásáról, 
a fûfélék rendszeres kaszálásáról, 
vágásáról, valamint ezen a területen 
lévô növények lehullott lombjának és 
egyéb növényi részeinek takarításáról, 
összegyûjtésérôl, elszállításáról/elszál-
líttatásáról; oly módon, hogy az érintett 
járdaszakasz, területsáv, illetôleg terül-
et biztonságos közlekedésre alkalmas 
legyen.

Fentiekbôl világosan látszik, hogy az ingat-
lantulajdonosoknak is van kötelezettségük a 
közterület rendben tartását illetôen. Bár mind-
ez jogi úton is kikényszerítetô, ilyen eszköz-
höz csak végsô esetben szeretnénk nyúlni.

Kérjük Önöket, tartsák karban és ápolják az 
ingatlanuk elôtti területet, mindannyiunk meg-
elégedésére. Hiszen az utcakép rendezettsége 
és a kellemes környezet közös érdekünk.

Polgármesteri Hivatal

Közterületeink állapotáról
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A Szigeti Majálisnak idén Tahitótfalu 
volt nem csak a házigazdája, hanem a 
Paraszt olimpia aranyérmes bajnoka is. A 
megmérettetés eredményeként büszkén 
állíthatjuk, hogy szekerünket legjobban 

Tahitótfalu Önkormányzata tolja, amint az 
a képeken is látható. A gulyásfôzô verseny 
gyôztesének Kisoroszi Önkormányzatának 
csapatát hirdette ki a Faragó András Topi 
által elnökölt zsûri. Gratulálunk minden 

résztvevônek a komoly kihívásokban való 
helytállásért és a fergeteges hangulatért. 
Köszönjük Szecsei Lászlónak a nemes 
vetélkedést megilletô zenei aláfestést és 
a Mezôntúli Bt-nek a leleményes és szelle-
mes feladatok összeállítását és jó hangula-
tú lebonyolítását.             Béres Gabriella

Szigeti majális
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Folytatás az 1. oldalról
címen kiírt, PM_ONKORMUT_2018 kód-
jelû pályázattal kapcsolatban a testület 
támogatta a pályázat benyújtását, valamint 
az önrész biztosítását. A második napirendi 
pontban az „Építési beruházás a 1818/2016 
(XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támo-
gatás felhasználása vonatkozásában – I.-II 
ütem” elnevezésû közbeszerzési eljárás 
eredményérôl tárgyalt a Képviselô-tes-
tület és a Bíráló Bizottság határozatának 
megfelelôen az eljárást eredménytelennek 
nyilvánította, az ajánlatok Kbt. 69. § sze-
rinti bírálata nélkül, tekintettel arra, hogy 
a többletköltséget a költségvetés terhére 
nem látta biztosítottnak.  

Az április 26-i ülésen Karácsony Ádám 
képviselô nem vett részt, hiányzását elôre 
jelezte. A Képviselô-testület a civil szerve-
zetek mûködésének támogatásáról szóló 
3/2016. (III.11.) rendelet és a Kulturális 
Bizottság javaslata alapján bírálta el a 
benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint.
- Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 

580.000 Ft
- Tahitótfalui Általános Iskola Tanulói 

Alapítvány 170.000 Ft
- Tahitótfalui Lovassport Egylet 220.000 Ft
- Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 180.000 Ft
- Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület 

240.000 Ft
- Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület 

210.000 Ft
A Tahitótfalui Sportegyesület Ritmi kus 

Gimnasztika, illetve Labdarúgó Szakosz-

tályának támogatásának mértékérôl a 
késôbbiekben dönt majd a Képviselô-testü-
let. 

A második napirend során a helyi díjak 
rendelet módosításáról tárgyalt a Képviselô-
testület, kiegészítve azt a konyha étkezô 
bérleti díjának meghatározásával. A ren-
delet május 1-tôl lép hatályba, az említett 
intézmény bérleti díja 10.000 Ft/óra lesz. 

Ezt követôen támogatta a Képviselô-
testület közigazgatási szünet elrendelését, 
mely 2018. évben nyári idôszakban július 
30-tól, augusztus 17-ig, a téli idôszakban 
december 27-tôl 2019. január 04-ig tart. 

A következô napirendi pontban a 
Képviselô-testület tájékoztatást hallgatott 
meg a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl, valamint a lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásáról, majd elfogadta 
az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervét. 

A Bizottságok beszámolója napirend ben 
a Képviselô-testület több döntés hozott. A 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság javaslatára a Fríz Bt-t bízta 
meg a Református temetôben lévô rava-
talozó építész-tervezôi munkálatai-
val, majd a Kulturális Bizottság javasla-
tával megegyezôen támogatta a Pollack 
Emlékszoba kialakítási költségeinek 
biztosítását. Ezt követôen támogatta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések” támogatására kiírt pályázaton 
való részvételt, valamint a pályázati önrész 
biztosítását. 

A Tulajdoni ügyek tárgyalása során az 
alábbi döntések születtek. 

Elfogadta a Képviselô-testület a 
Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a Figyelj Rám! Közhasznú 
Alapítvány 2017. évben elvégzett munkájá-
ról szóló beszámolót. Ezt követôen két 
önkormányzati ingatlan eladását támogatta 
a Képviselô-testület, majd a 4501 hrsz-ú 
közút elnevezésérôl döntött, mely a Füzes 
utca elnevezést kapta. Támogatta az Együtt 
Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmét 
a május 12-re tervezett Családi Egészség 
és Sportnap megrendezésére vonatkozóan, 
majd jóváhagyta a KÁTY-ÚT Kft. 2018. 
évi vállalkozási szerzôdését a burkolatja-
vítási, kátyúzási és aszfaltozási feladatok 
elvégzésére vonatkozóan. Tulajdonosi és 
közútkezelôi hozzájárulását adta két ingat-
lan (2824 hrsz, 2206 hrsz.) villamos energia 
ellátásához, hozzájárult a Galamb utcában 
egy közvilágítási lámpatest felszereléséhez, 
illetve két ingatlan (3129, 2233 hrsz) elôtti 
járda felújításához. Támogatta a Trick or 
Treat Kft. kérelmét és kedvezményesen 
biztosította a Faluházat a Kft. által szer-
vezett nyári angol tábor lebonyolítására. 
Következô döntésével megbízta az Útvonal 
Kft.-t a PM_ONKORMUT_2018 kódjelû 
pályázatban érintett Viola utca tervezésé-
vel, valamint a Gyalogfenyô Kft.-t a köz-
területek, intézmények zöldfelületeinek 
ellátásával a 2018. évben. 

A határozatok és rendeletek a település 
honlapján megtalálhatók. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 
jegyzô

Önkormányzati hírek

Tahitótfalui Óvodák és Konyha 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Tahitótfalui Óvodák és Konyha 
2 fô óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idô-
tartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 

A munkavégzés helye: Pest megye, 
2022 Tahitótfalu, Almásy L. u. 17. 

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetôi megbízással járó lényeges fel-
adatok: Óvodapedagógusi feladatok ellá-
tása munkaköri leírás szerint. 

Illetmény és juttatások: Az illet-

mény meg állapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 

Pályázati feltételek:
• Fôiskola, óvodapedagógus, 
• magyar állampolgárság, büntetlen 

elôélet, cselekvôképesség 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget 

tanúsító okiratok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány (teljes körû) vagy 
másolata, vagy az igénylôlap, 

• szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetôségének 
idôpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szep-
tember 1. napjától tölthetô be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Csörginé Kemény 
Ildikó nyújt, a +36303266272 -os telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui 

Óvodák és Konyha címére történô meg-
küldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth 
L. u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplô azo-
nosító számot: 01-1302/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 2 fô óvoda-
pedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 22. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 

•  www.tahitotfalu.hu - 2018. május 8.

Álláshirdetés
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Tahitótfalui Óvodák és Konyha 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Tahitótfalui Óvodák és Konyha 
Logopédus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idô-
tartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12. 
Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy L. u. 
17. 

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetôi megbízással járó lényeges fel-
adatok: Az I. és a II. sz. óvodában logopé-
diai alapellátás. 

Illetmény és juttatások: Az illet-

mény meg állapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 

Pályázati feltételek:
• Felsôfokú képesítés, gyógypedagógus-

logopédus, 
• Felhasználói szintû MS Office (irodai 

alkalmazások

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget 

tanúsító okiratok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány (teljes körû) vagy 
másolata, vagy az igénylôlap, 

• szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetôségének 
idôpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szep-
tember 1. napjától tölthetô be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Csörginé Kemény 
Ildikó nyújt, a +36303266272 -os telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui 

Óvodák és Konyha címére történô meg-
küldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth 
L. u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplô azo-
nosító számot: 01-1303/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 2 fô óvoda-
pedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 22. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 

•  www.tahitotfalu.hu - 2018. május 8.

Értesítjük Önöket, hogy a 2018. évi lom-
talanítást Tahitótfaluban a két településré-
szen eltérô idôpontban (Tótfalu telepü-
lésrészen 2018. június 23-án szombaton, 
Tahi településrészen 2018. június 30-án 
szombaton) rendezzük meg. Kérjük, hogy 
a lomokat elôzô nap (péntek este) helyez-
zék el az ingatlanok elôtt. A késôbb kihe-
lyezett lomokat nem áll módunkban elszál-
lítani. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy 
bútort (pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag 
lapra szétszerelve tegyenek ki, mert egy-
ben nem fér a tömörítô autóba. A lomtala-
nítást a lakosság részére rendezzük, intéz-
mények és gazdálkodó szervezetek nem 
vehetnek részt benne.

Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztar-

tási hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység 

következtében keletkezett hulladékot,
– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, 

fû).

A lomok kikészítésének módja: kér-
jük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy 
helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatár-
sai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg 

tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott 
lomok a forgalmat ne akadályozzák.

Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgál-
tató az úttest megtisztításáról gondos-
kodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok 
elôtti járdaszakasz a tulajdonosok felada-
ta. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend 
helyreállításában együttmûködni szíves-
kedjenek.

Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitót-
faluban

Értesítjük Önöket, hogy a 2018. évi 
veszélyeshulladék-gyûjtést Tahitótfaluban 
a két településrészen eltérô idôpontban 
(Tótfalu településrészen 2018. június 
23-án szombaton 10:00 és 16:00 óra 
között, Tahi településrészen 2018. 
június 30-án szombaton 10:00 és 16:00 
óra között) rendezzük meg. 

Veszélyes hulladékot kizárólag tahitót-
falui lakosaink vagy településünkön 
üdülôingatlannal rendelkezôk adhatnak 
le. Kérjük, hogy állandó lakosaink lak-
címkártyájukat, üdülôingatlan tulaj-
donosaink az utolsó hulladékos számlát 
vagy csekket hozzák magukkal.

Helyszín:
– Tótfaluban a Szabadság úton a volt eper-

felvásárlóban,
– Tahiban a Gazdabolt mellett.

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával 
leadható hulladékok:
– pala, hullámpala,
– festékek, hígítók, azok csomagolóanya-

gai,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,
– növényvédôszer, azok csomagolóanya-

gai,
– gépjármûgumi felni nélkül,
– szóró palack,
– elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil 

telefon, fénycsô, háztartási nagygé-
pek, háztartási kisgépek, szórakoz-
tató elektronikai cikkek, elektromos 
barkácsgépek, számítástechnikai eszkö-
zök, elektromos játékok, világító eszkö-
zök, fénycsövek, stb.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képc-
söves és nagyméretû háztartási gépek-
bôl a szétszedett, hiányos készülékeket 
nem veszik át.

Polgármesteri Hivatal

Logopédus álláshirdetés

Lomtalanítás Tahitótfaluban 
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Május 1-jén sajnos sokan nem tud-
tunk részt venni az egyházközségbôl a 
Szigeti Majálison, mert Szombathelyen 
voltunk Brenner János boldoggá avatá-
sán. A helyszín a „felszabadulás” 1970-
ben átadott emlékmûve környéke volt. 
Az emlékmûvön a rendszerváltásig ott 
díszelgett a vörös csillag és nagy tömegek 
ünnepelték a szocialista munka ünnepét. 
Most mi, közel húszezren töltöttük be a 
dombot.

Apor Vilmos, Salkaházi Sára, Sándor 
István, Meszlényi Zoltán és mások bol-
doggá avatása után sem hétköznapi ese-
mény egy boldoggá avatás. Azt fejezi ki, 
hogy az Egyház meggyôzôdött az illetô 
üdvözülésérôl és méltónak tartja, hogy 
példaképül állítsa a hívôk elé. A szent-
té avatásokról általában mindenki tudja, 
hogy szükséges hozzá egy csoda. Ha a 
vértanúság bizonyított, akkor a csodát 
nem szükséges igazolni, hiszen kell-e 
nagyobb csoda annál, mint hogy vala-

ki az életét áldozza a hitéért? Brenner 
János nemcsak a hitéért áldozta életét, de 
a rábízottak lelki javáért is. Nem akarom 
az életrajzát ismertetni, hiszen ezekben a 
napokban tele van ezzel a sajtó, de a vér-
tanúsága történetét még annak is érde-
mes elolvasni, aki jól ismeri:

A fiatal pap, aki az egyházüldözés 
miatt nem lehetett ciszterci szerze-
tes, a szombathelyi egyházmegyében, 
Rábakethelyen (ma Szentgotthárd része) 
volt káplán. Nagyon népszerû volt, fôleg 
a fiatalok körében, ezért az államhata-
lom mindent megtett, hogy elmozdítsa. 
Amikor látta, hogy ez esélytelen, az éle-
tére törtek: farönköket dobáltak az útjá-
ba, hogy közúti baleset látszatát kelt-

ve vegyék el életét. Akkor még sikerült 
motorjával kikerülnie a rönköket. Ezután 
egy december éjjel, amikor plébánosa a 
szomszéd faluban éjszakázott az ádven-

ti gyóntatás után, egy 
volt ministráns csalta 
ki a a plébániáról azzal, 
hogy a nagybátyja hal-
doklik, hozza el neki 
az Oltár iszentséget 
és a betegek kene-
tét. Azonnal felvet-
te a reverendáját, kar-
inget (akkor így men-
tek a beteghez) és a 
nyakába akasztotta az 
Oltáriszentséget egy 
burzában. Már a plé-
bániától száz méter-
re megtámadták, de 
akkor még sikerü lt 
elfutnia a merénylôk 

elôl. Rendületlenül folytatta útját a vélt 
haldokló házához Zsidára. A ház közelé-
ben várta a többi pribék és itt már nem 
volt menekvés. 32 késszúrással ölték meg, 
de össze-vissza verték, rúgdosták is, a 
boncolás szerint eltört a gégefedôje is, a 
kolláréján jól látszott a cipôtalpnyom. A 
merénylet felelôsei természetesen nem 
kerültek elô, egyedül azt ültették le, aki 
elcsalta.

A boldoggá avatási határozatot tavaly 
hagyta jóvá Ferenc pápa és most Angelo 
Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek 
Kongregációja prefektusa olvasta fel 
az ünnepi misén. Ott volt az egész püs-
pöki kar, a prédikációt fôpásztorunk, 
Erdô Péter bíboros, érsek mondta. 

Beszédében külön szólt a misén beöltöz-
ve részt vevô mintegy hétszáz minist-
ránshoz, buzdítva ôket, hogy alakítsa-
nak Brenner János-köröket, így igyekez-
zenek jobban elmélyíteni magukban a 
vértanú pap önfeláldozó lelkületét és az 
Oltáriszentséghez való ragaszkodásu-
kat. Számomra a legmegrendítôbb rész 
az volt, amikor a boldog vértanú idôs 
pap testvére, Brenner József az 1. miseká-
nont imádkozva az ôskeresztény vértanúk 
(Marcellinusz, Péter, Felicitász, Perpétua 
és mások) után elcsukló hangon hozzátet-
te Boldog János nevét is.

A hosszú, fárasztó út végén elimád-
koztuk templomunkban az elsô máju-
si litániát, ezzel zártuk a zarándoklatot. 
Reméljük, az itthoni program is jól sike-
rült, számunkra ez a rendhagyó majá-
lis életre szóló élményt hozott. Boldog 
Brenner János, könyörögj érettünk!

Attila atya

Magyar vértanút ünnepeltünk

Forrás: Merényi Zita/Magyar Kurír
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Bátonyi Pál ny. honvéd ezredes, kutató 
áprilisban elôadást tartott a Faluházban 
a Szentendrei-sziget településeinek 
történetérôl. Kutatási eredményei alap-
ján a témát egy eddig nem ismert módon 
közelíti meg.

Kutatásaim alapján Tahitótfalu és kör-
nyéke történetébôl tartottam elôadást a 
Faluházban. Az elôadás néhány követ kezte-
tésérôl számolok be a következôkben rövi-
den.

Rosd-sziget (a mostani Szentendrei-
sziget) neve: a magyarok behívásakor 
a Kárpát-medencei népesség (székek-
székelyek-székesek, palócok, csángók, 
konyok-fehér hunok, avarok) birtokolták 
a szigetet, amit avarkori sírok és a Pócs 
név bizonyít. A bejövô magyarok legfon-
tosabb dunai átkelô helyét itt alakították 
ki (a katonai települések: Keszi, Megyer-
ek). A szigetre hajós népességet telepí-
tettek (Oroszi, ami a skandináv ruszok 
neve), vezetôjük az Álmosd (a magya-
rok „d” végzôdést alkalmaztak neveik-
hez) családjába benôsült Rosd volt. Ô 
nem csak megszervezte a dunai hajózást, 
hanem részt vett a pozsonyi csatában is 
hajóhadával (Oroszvár).

Szentendrei-sziget neve: Bár Rosd meg-
keresztelkedett (Szigetmonostor) a pap-
ság szívesebben alkalmazott keresztény 
nevet. Az 1046-tól uralkodó I. András 
magyar neve Endre volt, ôt nevezték 
katolikusnak, vagyis egyetemesnek. 
Becenevét azért kapta, mert a római 
katolikus felekezet mellett a görög kele-
ti felekezetet (felesége is ez volt) és a 
670 óta a Kárpát-medencében jelentôs 
ôskeresztény felekezetet is támogatta 
(ez utóbbiak szentként tisztelték: Szent 
Endre).

Bolgárfalu (Szentendre városával szem-
ben volt) neve: a bolgárok Krum kán 
hódításakor 803 után telepedtek le a szi-
geten és a környékre telepítették a mor-
vákat. 814 után (ekkor meghalt Nagy 
Krum és Nagy Károly is) Ábrahám (Szent 
Ábrahám) székely-kony (fehér hun) kagán-
király és fia Adorján (Szent Adorján) a 

morvákat áttelepítette a mai Csehország 
keleti felébe, de egyes behódolt népesség 
itt maradhatott (Pest, Nógrád, Visegrád, 
Nándor).  

Négy szent k irá lyunk van: Szent 
Ábrahám=Aba, Szent István=Vajk, Szent 
Endre=I. András és Szent László. Két szent 
hercegünk van: Szent Adorján=Csaba, 
Szent Imre.

Tahitótfalu neve: Tahi= meleg tag, talaj, 
a magyarok bejövetele elôtt már ez lehe-
tett a neve, melyet a hô forrásokról kapott, 
most Leányfalun fürödhetnek benne. 
Hasonló Alsó- és Felsôpáhok Hévíz mel-
lett. A Tótfalu név szláv és német papok 
találmánya. Eredetileg Toldfalu volt a 
település Told nemzetségrôl elnevezett 
magyar neve, de feltehetôen a tatárjárás-
kor elhagyták azt. Utána Todfalu=halott 
falu néven ír ták, ebbôl variálták ki 
a Tótfalu nevet. A mai Vácrátótot is 
Vácrátoldnak hívták és ezt ma is tudják, 
mert a magyar Told nemzetség birtoka 
volt, mint a mai Alsó- és Felsôtold is. A 
Toldyak a Habsburgok alatt vesztették el 
a környéken birtokaikat.

Tahitótfalu Pest-Pilis-Solt vármegye 
egyik legnépesebb települése volt az osz-
mán uralom végén. Ennek oka az volt, 
hogy 1684-ben a többségében katolikus 
keresztény csapatok miközben elfoglal-
ták Vácot és Pestet kirabolták és meg-
alázták a református magyar lakosságot. 
A fô elkövetôk a lengyel tartalék litván 
katonaság volt, ezért ezt „lengyeljárás-
nak” nevezték. A hadjáratban katonáival 
részt vett a környék legnagyobb földes-
ura felsôvattai Wattay János (Wattay I. Pál 
Pest-Pilis-Solt vármegye helyettes alispán-
ja és Buday Bolgár Bornemissza Anna fia, 
utóbbi Bolgárfalu urának Buday Bolgár 
Bornemissza Pálnak és Toldy Katalin 
lánya).  1686-ban mikor a keresztény csa-
patok végleg felszabadították a környéket, 
Wattay János a váci járás szolgabírájaként 
intézkedett a magyar lakosság megmenté-
sére, a járás lakosainak többségét a sziget-
re menekítette, majd részt vett a hadjárat-
ban. A hadjárat után a Habsburg katolikus 
tisztviselôk lemondatták és birtokainak 

egy részét is elvették (Dunakeszi). A refor-
mátus magyar lakosságot, pedig a váci 
püspökök nem engedték vissza települni, 
nem adtak nekik munka lehetôséget és az 
egyházi életüket, temetésüket is tiltották. 
Késôbb az új telepes német és szláv lakos-
ság mellé a katolikussá vált magyarokat 
beengedték Vácra, de az ôslakos reformá-
tusok csak a városon kívül Kisvác terüle-
tére települhettek. Wattay János a Nógrád 
vármegyei kuruc nemesi felkelôk elsô 
kapitányaként, majd Pest-Pilis-Solt vár-
megye elsô kuruc alispánjaként jelentôs 
szerepet játszott a kuruc mozgalomban 
is. 1723-ban Wattay János elhunyt és bir-
tokainak fontosabb részeit (Dunakeszi, 
Csömör, Rákosszentmihály, Kispest, 
Szentlôrinc, Soroksár, stb.)  Grassalkovich 
Antal Habsburg ügynök törvénytele-
nül elvette. Ma Budapesten semmi nincs 
elnevezve Wattay Jánosról, de a Habsburg 
ügynökökrôl fôutak vannak elnevez-
ve. Wattay János (Ábrahám kagán-király 
leszármazottja) sokat tett a magyar lakos-
ság megmentéséért, Tahitótfalu fennma-
radásáért. Tudom, ma is beszélik, hogy 
a település központja Vata és Vatai szérû 
is van, de úgy gondolom, megérdemelné 
Wattay János, hogy emléket állítsunk tisz-
teletére.

Rosd-szigettôl Szentendrei-szigetig

Anyám-lelke
Hajnalban kel, tüsténkedik,
Mindenrôl ô gondoskodik,
Cipô, táska, uzsonna,
Lecke szépen megírva.

Mindenhol oly sok a munka,
Övé lesz a gondok gondja,
Minden apróságra figyel,
Sürög-forog, nem fárad el?

Én megnövök, ô megszépül,
Soha soha meg nem ôszül,
Isten nagyon szereti,
Szivárványba öltözteti.

Felnôtt fejem simogatod,
Gondjaimat eloszlatod,
Biztatsz, ölelsz, lelkem-anyám,
Sokáig vigyázz még rám!

Fogom kezed, tartalak,
Ha megöregszel, fölkaplak,
A szívemhez szorítlak,
Árván sohasem hagylak!

Arany Júlia
2018. 04.21.
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_  „ Így  s i ra t tak ,  így  gyászo l tak  
Tahitótfaluban a családtagok a halot-
tas háznál, B. Németh József ravatalánál, 
aki szül. 1871-ben, elhunyt 1934.feb.4. 
Az akkori lelkész, Tildy Zoltán (Késôbb 
Magyarország államfôje.) a „Jézus élete” 
c. könyvet ajándékozta  saját kézírásával, 
B. Németh Józsefnek, a ref. egyházköz-
ség kurátorának és családjának szeretettel, 
1930. husvét ünnepén.” B. Németh József 
volt az, aki a gazdasági válság idején eladta 
5 hold földjét, hogy a váci banktól ment-
se az egyházközség javait! (Micsoda példa-
mutató hit, erô, áldozathozatal!)

„A község régi állapotárol sokat mutat-
nak a lakosok nevei. Nem magyarázom, 
értse mindenki, ahogy akarja:      

-Nemzetiségre utaló nevek. Magyar 
Sándor, Német István, Tót Lajos, Lengyel 
István, Polyák Erzsébet, Cseh János, Török 
Lajos, Oláh Imre, Rác Mihály, Orosz 
András, Horvát András, Gruz Ferenc, Rusz 
Sándor. 

-Helységre utaló nevek: Agárdi, Barsi, 
Becsei, Baranyai,Budai, Bécsi, Dömösi, 
Debreceni, Györi, Maroti, Marosi, Jenei, 
Ráckevei, Lévai, Pécsi, Sárközi, Zalai/
Szalai, Zagyvai, Losonci, Rédei, Tordai, 
Tassi, Kövesdi, Csiki, Szilágyi, Megyeri, 
Hansági, Sági, Devecseri, Liptai, Somogyi, 
Ecsedi, Endrödi, Váci, Váradi, Szegedi, 
Békési, Zsitvai, Zselényi, Zimányi, Körösi, 
Viski, Szöllösi, Szatmári, Surányi, Váradi, 
Pataki, Komlosi, Mikolai. 

-Foglalkozásra utaló nevek: Szabó, 
Kovács, Lakatos, Suszter, Csizmadi/a, 
Fazekas, Szücs, Pásztor, Kondász, Gujás, 
Göbölös, Halász, Madarász, Pintér, Képiró, 
Takács, Varga, Timár, Csikos, Üveges, 
Kanász, Molnár, Dudás, Hegedüs, Sipos, 
Kocsis.

-Nevek, amikböl keresztnevek let-
tek: Antal László, Ádám János, Ágoston 
György, Bálind István, Benedek István, 
Bence István, Dénes Ferenc, Demeter 
János, Ezékiel Lajos, Fülöp Béla,  Ferenc 
István, Gál Lajos, Gábor Etel, Kálmán 
István, Kelemen János, Kristof Mihály, 
Krisztián Károly, Margit András, Fábián 
István, Marton József, Lajos Gyula, Lukács 
Sándor, Vince Mihály, Valter Vince, Simon 
Zsuzsi, Szilveszter Roza, Rudolf Magda, 
Jakab Károly, Pál János, Urbán Sándor, 
Oszvald Ferenc. 

-Régi nevek 1900-tol. Ojan régi neveket 
irok le akiket még én is ismertem. Sokan 
elköltöztek, meghaltak és nemvolt aki 
a nevet tovább vigye. Vannak még akik 
élnek, de nincsen férfi aki a nevet tovább 

vigye, és a név elmulik.       
– Egger Béla, Puki Pál, Gombaszögi, 

Hamvas János, Sereg Ferenc, Vahott 
Károly, Kontra Imre, Kádas György, Straub 
Gyula, Hoszu Béla, Krausz Vendell, Olgyai 
Margit, Pataki János, Zseni József, Kunicer 
Sándor, Srankó Károly, Hirling Elek, 
Hokmajer Mihály, Csábi Margit, Vámos 
István, Mikolai István, Fridrik István, 
Borda István, Ádám János, Csira Ferenc, 
Döre József, Károsi István, Fülöp Béla, 
Sille Sándor, Gyürki József, Csere József, 
Demeter János, Komlósi Károly, Kéméndi, 
Kass Ferenc, Cikora István, Becsei János, 
Sallai József,  Kocka Miklós, Pávai István, 
Malik János, Csáki Lajos, Macsali István, 
Sánta István Vank István, Vári Sándor, 
Pápai István, Tildi Zoltán, Ecsedi Aladár, 
Fonagy Zoltán (ez utóbbi 6 személy ref.
lelkészek), Kónya István, Bányai András, 
Pardavi Imre, Grill Elek, Szegedi Ida, 
Drotlef Artur, Patai István, Petô Lajos, 
Kulin Imre, Szarvas Péter, Sarkadi József, 
Radecki István,Tenke Sándor, Kalmár 
Samu, Iványi Béla, Szôr János, Nizner 
József, Braun Hugó, Szilveszter Róza, 
Csósza Mári, Simon Zsuzsa, Viski József, 
Rusz Sándor, Hajdamár Péter, Sztojka 
János,  Cseh János, Vig József, Mikula 
János, Kelemen János, Vigner József, 
Devecseri Sándor, Lovicsek Károly, 
Sillervej István, Kácser Ignác, Mikle 
János, Timár Mihály, Rózsa András, , 
Pénzes Ferenc,Raáb Gyula, Orovic János, 
Bujdosó János, Göbölös János, Pécsi 
Sándor, Sztruhár Antal, Kramlik János, 
Szatmári Lajos, Bene Sándor, Polerecki 

Ferenc, Freiszlider István, Szigli Ferenc, 
Goaca István (négyen gyószerészek), 
Csurja Juliánna,Kosztán Nihály, Szabadi 
János, Markovics István, Kecskés Mihály, 
Dömösi Mihály, Sugár Árpád, Kondász 
Gergey, Tabacska Lajos, Kazi Mihály, 
Megyeri Gábor, Palik László, Toma András, 
Krémer János, Csuka Mihály, Györi János, 
Ender…, Bajcsi István, Ménkö István, 
Szecsö István, Csikány Pali, Halmos 
János, Bodor József, Semetke Pál, Grucz 
Ferenc, Klein Árminné, Demény Sándor, 
Legárdi József, Kundli János, Kocsis 
Lajos, Szentirmai, Bors Béla, Gurovics, 
Surányi István, Bödös Bálind, Gyeni 
József, Neuprand Mihály, Veigli József, 
Rakonca István, Madarász István, Vince 
Mihály, Lazarovics, Bence István, Dulló 
Mihály, Barsi, Gernak, Tellár József, Guba 
István, Maglai Ferenc, Zselényi István, 
Bécsi István, Fodor Domokos, Funciller, 
Raufman Mór, Dekker Tibor, Keleti, Küri 
Klára, Árkövi János, Krammer Henrik, 
Grosz Károly, Almási Iza (mûv.nô) Majlát 
Mihály, Rézmányi, Endrödi András, Unger 
Béla, Koller András, Bakó István, Fabi 
Lajos.

-Régi nevek. Azokat irom le, amejeket 
már nem ismerünk. Akik 1902 évi adóhát-
ralékosok voltak: Klein Márkus, Shilling 
Ferenc, Schiting Péter, Rittinger Mária, 
Elsik János, Balog Gábor, Réti István, 
Zselényi Kristof, Bokman Jakab, Csikos 
Mihály, Kacsena Nándor, Kelemen János, 
Kóber István, Lubik János, Markovics 
Ferenc, Semetke Pál, Varga Sándor, Virág 
Mária, Kánya István, Kovacsek János, 

A hagyományos világ alkonya Tahitótfaluban.
(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig.) 

X.(befejezô) rész 



Másodszor került sor iskolánk bemutat-
kozására egy kulturális seregszemle formá-
jában a Pollack-gálán a Sportcsarnokban. 
Az idei Pollack-gálát a tavalyihoz hasonlóan 
áprilisra szerveztük, a gálán mintegy 150-
160 tanuló lépett fel 38 mûsorszámmal. 
Tanulóink meséltek, szavaltak, báboztak, 
énekeltek magyarul, finnül, angolul, néme-
tül; magyar verbunkost táncoltak, más 
népek kultúrájából elevenítettek fel tán-
cokat pl. orosz kálinka is színpadra került, 
valamint diákjaink által készített filmeket 
vetítettünk le az est folyamán.  Énekeltek a 
Salia énekverseny gyôztesei, hangszereken 
játszottak zeneiskolánk növendékei, zongo-
rán, fuvolán, trombitán, furulyán, gitáron 
és hegedûn csendültek fel szebbnél szebb 
dallamok. Felléptek az RSG szakkörre járók 
is Szatmári Loretta vezetésével, és az akro-
batikus rock’nd roll táncosai is Móra Eszter 
vezetésével. Az est végén hallhattuk zene-
tanáraink kamarazenei számát és a Pollack-
dalt, melyet a nézôk a fellépôkkel együtt 
énekeltek.

Képzômûvészeti kiállításban is gyö-
nyörködhettek az est vendégei a gyere-
kek munkáinak köszönhetôen, valamint 
a Dunakanyari Népmûvészeti Versenyen 
díjazott munkák is kiállításra kerültek, 
melyek nagyon sikeresen szerepeltek 
Szôdligeten Princzné Bérczi Krisztina, a 
kerámia szakkör vezetôje felkészítô munká-
jának köszönhetôen.

Köszönet illeti Argyelán Krisztinát, szülôt, 
hogy idén is elvállalta az est háziasszonya 
szerepet. Köszönjük az Önkormányzat 
segítségét, a Polgármesteri Hivatal munka-
társainak munkáját, a Tahitótfalui Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány segítségét.

Köszönjük Dr. Sajtos Sándor pol-
gármester úrnak, hogy elvállalta az est 
fôvédnökségét, Verebélyi Ákos Váci 
Tankerületi igazgató úrnak, Jolanda 
Willemsének a Keresztszülôk a Moldvai 
Csángómagyarokért Egyesület elnökének, 
hogy jelenlétükkel megtisztelték az ese-
ményt.

Intézményvezetôként köszönöm kollégá-
imnak és tanítványainknak a hatalmas mun-
kát, amivel a gálára készültek. A bevételt az 
iskolai udvar eszközeinek fejlesztésére for-
dítjuk.

Köszönjük kedves vendégeinknek, hogy 
eljöttek. 

Köszönjük az iskola kiemelkedô támo-
gatását Horváth Soma 4.b osztályos tanu-
ló édesapjának, a Daráló-Aprító Kft 
vezetôjének; Kollerits Marci és Szofi, 1.b 
és 7. osztály tanulói édesapjának és Czikora 
Milla, 2.b osztályos tanuló édesapjának.

Az osztályok közötti versenyben a leg-
több jegyet vásárolták:
1. helyezett 4.b osztály – dobostorta,
2. helyezett 2.b osztály – csokitorta,
3. helyezett 1.b osztály – citromtorta volt a 

jutalmuk.
4. helyezett a 7. osztály volt.

Jövô áprilisban ismét Pollack-gála!

Zakar Ágnes intézményvezetô
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Pollack-gála

Daróc Julis, Nékán István, Stefunger 
Ferenc, Stipán József, Löbe Bernát, Torkos 
Mihály, Farkas István, Birovan Lipot, 
Töttösi Mihály, Trumer Károly, König 
Tamás, Vojancsek Mihály, Káldi Pál, 
Szijárto István, Komáromi Julia, Gerula 
Julis, Durai János, Boroz Béni, Pandur 
János, Krack György.

-A falu szegényei: Nemes Jancsi, Fekete 
Misa, Dagadt Pali, Blum Misa, Muki Jóska, 
Tresza Mári, Daru Zsófi, Joó Sára, Süket 
Julis.  (Volt/van a faluban egy kiszólás. 
Ha a kisgyermek rendetlenül öltözött fel, 
azt mondták rá:  olyan vagy mint a Tresza 
Mári.) (Érdekes, és szinte érthetetlen: 
kimaradt a névsorolásból az Ô családneve, 
holott a Nagyházú név mintegy 400 éve 
van jelen a faluban. Nemkülönben kima-
radt a Csörgi név is, mely családnév írásos 
meglétének 2018-ban lesz a 330. évfordu-
lója!) 

Néhai Nagyházú László „Motto”-
val zárta írását: a Prédikátor könyve 2. 
részébôl vett idézettel. Melyet azonban 
e részbôl további, ideillôkkel szeretnék 
bôvíteni, mert úgy érzem, így teljesedik 
ki jobban az Ô személyisége, értékrend-
je, Istene, hazája, hite/temploma, anya-
földje, családja iránti szeretete, egy szóval: 
üzenete.„…arra törekedtem, hogy meglás-

sam: mit ér a bölcsesség, …és az oktalan-
ság….úgy láttam, hogy hasznosabb a böl-
csesség az oktalanságnál, ahogyan a vilá-
gosság a sötétségnél…mert ki lehet Isten 
nélkül?...Mert annak az embernek, akit Ô 
jónak talál, bölcsességet, tudást és örö-
möt ad…” „Mindennek megvan a maga 
ideje…az önzés sok bajt okoz…, ne tégy 
fogadalmat meggondolatlanul…,a gazdag-
ság és a tekintély mulandó…, az istenfé-
lelem megvigasztal.” Nem versenyezhe-
tek a Prédikátor szavaival. De a Tisztelt 
Olvasó ôrizetére bízom a „Hagyományos 
világ alkonya Tahitótfaluban” 10 részé-
ben foglaltakat. Vesse össze a múlt meg-
tartó értékeit a ma gyorsan mulandói-
val, hogy gazdagodjon lelke a ma lélek-
romboló értéktelenségeivel szemben. 
Elkerülhetetlen volt az „alkony”, de a 
belôle megôrzött értékekkel lehet csak 
reménykedni egy szép, lelki „virradat-
hajnalban.” Ehhez pedig – tavaszi hóna-
pokat írunk – adjanak  mindnyájunknak 
reményt Bodás János: „Vessetek” c. ver-
sének részletei, melyek súlyát az 1940-es 
háborús évek, s a ma zajló, fegyverek nél-
küli mindennapos harc a magyar jövôért, 
életért való küzdelem adja meg:”…Kint 
mennydörög, zápor zuhog, …S ebben 
ülnek busa, nehéz, csontos kunok…S 

foly a szó szántásról, vetésrôl, Hogy elké-
sik minden dolog, Pedig élni kell, s ez az 
élet! S a szó mindig errôl forog….Itt csak 
vetnek és szántanak. Jövô, Kenyér, Nap, 
Föld és Élet… Zengnek, szállnak a szent 
szavak. Csodálatos ez ôsi ösztön, mely éle-
tet készít, Noha, a pusztítás ôrült vihar-
ja nemzeteket sodor tova!  A gólya indul 
így s a fecske, a viharral, veszéllyel dacol, 
Mert hívja a Jövô, a Holnap, Hogy fész-
ket rak valahol. Mert mindennél nagyobb 
az élet! S ha száz halál is fenyeget, Kell, 
hogy legyen szántás, vetés, fészekrakás, 
hit, szeretet!  De áldott ez a rendületlen 
fenséges, magyar nyugalom, Mely vet, ter-
vez, bárhogy is reng a föld északon, nyuga-
ton! Áldott faj ez: lelkén a világ láza túlon-
túl nem emészt, A háborút, rablást, pusz-
tulást is úgy tekint, mint egy jégverést, De 
szánt, vet újra bízó hittel, s kezét tördelve 
nem nyafog, Nem percet néz, mert látásai 
örökkévaló távlatok!...Akármi jön, ne félje-
tek, Csak szántsatok és vessetek, Építsetek 
és szüljetek, s új jövendôt készítsetek!”

Kiegészítésekkel közreadta: G. Szalai 
István, 2018. május, Tahitótfalu.

(Köszönet a Szerkesztô Bizottságnak, 
hogy lehetôvé tette e sorozat 

megjelenését.)
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 Mindig nagy örömmel készülnek zene-
tanáraink az óvodásokkal való elsô talál-
kozásra. A hangszerek bemutatása nagy 
élményt jelent a kicsiknek, akik között ott 
ültek azok is, akik ôsztôl már nagy iskolás-
nak számítanak.

Úgy láttuk, sikerült érdeklôdésüket fel-
kelteni a zenetanulás iránt, és várjuk ôket 
nagy szeretettel a szeptemberi tanévkez-
déskor. 

Hangszerbemutató 
óvodásoknak 
– április 24.
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Iskolánk nemcsak vonzani akarja a 
zenét tanulókat a Dunakanyarban, hanem 
igyekszik részt venni a hasonló rendezvé-
nyeken.

A Visegrádi Furulyatalálkozó remek 
alkalom volt az itt folyó szakmai munka 
színvonalának bemutatására.

Az idén Kökényné Krafcsik Ibolya és 
Orosz Attila tanítványai vitték jó hírét a 
Tahitótfalui Pollack sulinak.

Szolnoki Bence Vivaldi: a-moll Concertó-
ját játszotta Kürtössi  Zsolt zongora kísére-
tével.

Fábián Emma Hove: Canarie címû 
darabját játszotta Schirilla Alíz zongora 
kíséretével.

Iskolánkban hagyomá-
nyainknak megfelelôen 
idén is megrendeztük a 
német versmondó ver-

senyt, ahol diákjaink ismét nagyon szé-
pen szerepeltek. A Tahitótfalui Pollack 
Mihály Általános Iskolában második ide-
gen nyelv negyedik osztálytól választ-
ható, ezért különösen is nagy öröm szá-
munkra, hogy azok a gyerekek, akik 
szeptemberben kezdenek ismerkedni a 
német nyelvvel, pár hónap elmúltával 
már Heinrich Heine, Johann Wolfgang 
von Goethe, Maria Kindermann és más 
híres költôk verseit szavalják kívülrôl ere-
deti német nyelven. Ez tényleg hatalmas 
teljesítmény, ezért méltán lehetünk rájuk 
büszkék!

Sikeres szereplés persze sosincs gon-
dos elôkészítés nélkül. Miután a gyere-
kek kiválasztották a verseket, mindet 
lefordítottuk és gyakoroltuk a helyes kiej-
tést. Ezután következett az egyéni vers-
tanulás. A végén csak csiszolgatni kellett 
a kiejtésen és megtalálni néhol a helyes 
hangsúlyt. Három kategóriában hirdet-
tünk gyôzteseket: 4. osztály, 5. osztály és 
6-7. osztály. Elsô helyezést ezúttal Perényi 
Blanka, Biró Ilona, Kemechey Álmos és 
Gyugos Liliána értek el. Az érdeklôdôk 
a Pollack-gálán hallhattak ízelítôt a leg-
szebb szavalatokból. Felkészítô taná-
rok: Szakács-Urbán Zsófia és Sziváné 
Bergmann Henriett.

Sziváné Bergmann Henriett

Visegrádi Furulyatalálkozó – 2018. április 20.

Német versmondó verseny

Április 21-én iskolánk felsô tagozata sze-
metet szedett a híd feletti részen a Duna 
partján. A kijelölt térséget szakaszokra osz-
tottuk, és minden évfolyam külön helyet 
tisztított meg. Ez az akció egy csepp a ten-
gerben, de fontos, hogy a saját környe-
zetünket megtisztítsuk. Minden évben a 
Duna-partot szokta az iskola takarítani, és 
sok eldobált szemetet sikerül összeszed-
ni. Sajnálatos dolog, hogy azok is sok sze-
metet hagynak a természetben, akikrôl azt 
gondolná az ember, hogy azért mennek 
oda, mert szeretnek ott lenni. Csak a sze-

metet nem kellene maguk után ott hagyni!
Az akcióban az önkormányzat volt segít-

ségünkre zsákok és kesztyûk biztosításá-
ban, valamint az elszállításban.

Idén is megrendezésre került a termé-
szetfotó pályázat. „Madarak jönnek, mada-
rak mennek” volt a címe. A gyerekek 
nagyon ötletes és szép képeket készítet-
tek.

I. helyezett: Kemechey Álmos 5.a
II. helyezett: Jenei Ákos 7. b
III. helyezett: Szimilkó Roland 5.b
IV. helyezett: Vanka Nikolett 5.a

Fábián Csaba

Föld napja iskolánkban

Természetfotó pályázat
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Kedves Adózók!

Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 
Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-
medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyarság 
érdekében végzi tevékenységét.

Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs 
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb 
források mellett ezeknek a felhasználásá-
val magyar síremléket (gidófalvi Jancsó 
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza 
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben, 
egyetemi kutatást támogattunk, második 
éve szervezzük Székelyföldön több mint 
200 iskolát megszólítva a Jancsó Benedek 
történelmi emlékversenyt, illetve egyéb 
közérdekû célokat támogattunk.

Kérjük ezért, hogy az 17EGYSZA nyom-
tatványt a mi adószámunkat megjelölve 
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunk-
kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 
KÖVETÔEN) nyomtassa ki.

ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13
A rendelkezô nyilatkozat önállóan 

2018. május 22-ig, illetve a bevallással 
együtt nyújtható be.

Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány
Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13
Számlaszáma CIB: 10700581-49378508-
51100005
weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu
Tel.: +36-30-221-9617

Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALU-

ÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA)
2003. május óta bejegyzett szervezet, 

ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi 
jövedelemadókból felajánlható 1 %-ot. 

Az alapítvány 2017-ben végzett munká-
jának rövid ismertetése:

Az óvodások, kisiskolások részére havi 
rendszeres bábszínházi elôadások szer-
vezése, farsangi felvonulásban segítôként 
való részvétel, nemzeti ünnepeinken való 
részvétel, március 15-én az általunk alapí-
tott „Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes 
fiatal diákok részére (falucímer kitûzô, 
könyv utalvány), Vasárnapi Vásárnapon 
való segítô részvétel, Eperfesztiválon elma-
radhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden 
második évben a Diákalkotók Országos 
Tûzzománc Pályázata megrendezése, júli-
usban a szabadidôparkban lebonyolított 
nagy sikerû ingyenes és tartalmas nyári 
gyermekhetek. Decem berben az „Adventi 
hét” megrendezése, valamint a rászorul-
tak részére adomány gyûjtésben való rész-
vételünk és a begyûjtött adományok elosz-
tásában való részvétel. Tavaly pályázati 
pénzbôl fejlesztettük a betlehemi jászolt. 
Hagyományôrzô Körünk 2018-ban bemu-
tathatja a falunkban élôk által adományo-
zott tárgyakon keresztül falunk múltját az 
önkormányzat által kialakított kiállítóhe-
lyen a Faluházban.

Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki az alapítvány munkájában 
részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tár-
gyi segítségét, amivel falunk közösségi éle-
tét fejleszthettük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támoga-
tásukra.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és 
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon 
teheti meg, melyet elôre is köszönünk. 

Adószámunk: 18699636-1-13 
Számlaszámunk: 64700021-10009237, 

Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2021 
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

A VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület 
14 évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és 
komolyzenei hangversenyek szervezését, 
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok 
támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb 
szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus 
Kórus, mely rendszeres szereplôje 
Tahitótfalu községi és egyházi összejöve-
teleinek, valamint évente több alkalommal 
– az ország számos pontján – sikeres kon-
certjeivel szerez hírnevet községünknek. 
Adójuk 1%-ának felajánlásával az Egyesület 
és az énekkar munkáját, valamint a Sziget 
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét prog-
ramsorozatát támogatják. Adószám: 
18704723-1-13

Az Együtt Egymásért Dunakanyar 
Egyesület az idei évtôl már gyûjtheti a fel-
ajánlható személyi jövedelemadó 1%-át 
(szja 1%), ezért kérünk szépen minden-
kit, hogy segítse a munkánkat, tevékeny-
ségünket és ajánlja fel számunkra a szja 
bevallásban szereplô 1%-ot. Adószámunk: 
18730355-1-13. Kérjük, segítsenek, hogy 
segíthessünk a rászoruló családokon! 
Köszönjük szépen!  Tevékenységeinkrôl 
(adományozás, rendezvényeink, stb.) 
bôvebben olvashat a www.eede.hu olda-
lon, illetve facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/eede.hu

1% felhívások „A Tahitótfa lui  Álta lános Iskola 
Gyermekeiért” Alapítvány célja a közsé-
günkben tanuló általános iskolás gyer-
mekek segítése, az iskolai nevelô-oktató 
munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, 
technikai feltételeinek javítása. Kiemelt 
feladatul tûztük ki idei tanévre is az idegen 
nyelvek tanulásának elôsegítését, az isko-
lai sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-
gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-
nyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos 
körülmények között élô diákok társadalmi 
esélyegyenlôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is 
fenti célok megvalósításához járultunk 
hozzá.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 
munkákat segítik

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is támogassanak bennünket adó-
juk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-
ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

címmel 

a Tahitótfalui Református Gyülekezet 2018. 
június 19. és 22. között napközis Vakációs 

Bibliahetet szervez olyan gyermekek számára, 
akik az elsô osztályt már befejezték és legfel-

jebb 15 évesek. Kisebbeket is szeretettel foga-
dunk, de CSAK szülôi felügyelettel. 

Délelôtt: bibliai történet, énektanulás, tízórai, 
sok játék, meglepetés.

Délután: ebéd és sport – ill. kézmûves foglal-
kozások.

7.30-tól 16.30-ig folyamatos programok és fel-
ügyelet.

Meglepetés program az idén is lesz.

Helyszín: Tahitótfalui Ifjúsági Tábor 
a váci révnél.

A tábor részvételi díja 2.000 Ft/fô/hét. Ez az 
összeg a tábor minden programján való részvé-
telt magában foglalja.  Azon családoknál, ahol a 
háztartásban 3 vagy több 6-15 év közötti gyer-
mek van, csak két részvételi díjat kell kifizet-
ni, a többi gyermek táborozásának költségeit a 
gyülekezet átvállalja. Jelentkezés: június 5-ig 

a Lelkészi Hivatalban 2.000 Ft befizetésével. 

Csillagok az 
éjszakában
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Az idei Pollack-napot a fenntartható-
ság, környezettudatosság témája köré 
szerveztük. A 4 ôselem fogta egybe a pro-
jekt-napot. TÛZ: tûzoltó bemutatót tar-
tott a szentendrei tûzoltóság a gyere-
keknek. VÍZ: vízzel kapcsolatos kísérle-
teket vezetett az alsó-tagozatnak Éliás-
Szalay István tanár úr, a nagyobbaknak a 
Fôvárosi Vízmûvek tartott elôadásokat a 
víz nélkülözhetetlenségérôl, védelmérôl, 

Dr. Sajtos Sándor polgármester úr segítsé-
gével kerültünk a vízmûvekkel kapcsolat-
ba. FÖLD: az alsósoknak Gyarmathy Réka 
tanárnô tartott hangulatos magyar tánchá-
zat, a felsôsöknek Hegedûs Csaba, olim-
piai bajnok, a 100. magyar aranyérmes 
tartott élménybeszámolót, mesélt céljai-
ról, sikereirôl, életfelfogásáról. LEVEGÔ: 
Fábián Csaba tanár úr szervezésében 
természetfotó pályázatot hirdettünk, 

„Madarak jönnek, madarak mennek” cím-
mel. A napot természetesen közös ének-
lés zárta, szintén a négy ôselem témában.

Megemlékeztünk iskolánk névadójá-
ról, a híres építészrôl, Pollack Mihályról, 
hiszen a név kötelez, az egyik legnagyobb 
magyar építész szellemének szeretnénk 
megfelelni a mindennapi munkában, 
közösségi életben, a hagyományok ápolá-
sában.

Köszönöm kollégáimnak, hogy emléke-
zetes napot zárhattunk, külön köszönöm 
Csereklyéné Szente Ildikó, Kökényné 
Krafcsik Ibolya, Fábián Csaba és Vaczó 
Zoltán szervezésben nyújtott segítségét.

Zakar Ágnes
iskolaigazgató
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Folytatás az 1. oldalról
Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. 
Pink Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 7898

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Szerda 17:00-18:00 Baranta edzés 4 
éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta 
Országos Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 
4345

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: 

Benyóné Ott Ildikó 70/330 8588

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kung-
fu edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp 
Bence 30/215 4442 
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsô-
söknek, 18:00-19:00: Gyerekfoci. Érd.: 
Vaczó Tamás, tahitotfalufoci@gmail.com
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946

Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 
6272

Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôd-
ni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 
70/369 0098.

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

Tahitótfalu májusi programjai

Raktár-
helyiség 

kiadó
Tahiban 40 nm-es faház 

raktárnak kiadó. 

Központhoz közel, jól 

megközelíthetô. 

Tel.: 06 20/427 8236

Pollack-nap 2018.
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

	 –	Németh	Ádám,	családsegítô	szerda:	10:00-13:00	óra	között
	 –	Szimok	Veronika,	családsegítô	kedd:	10-13	óra	között,
	 	csütörtök:	11-15	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	minden	páros	héten	13-18	óra	között	

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott 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!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 1 

m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében 
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

Hirdetés

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását.

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van 
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szál-
lítjuk.

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

Garázsvásár
2018. május 19-én szombaton 9-14 óra között 

Tahi, Bercsényi út 3. szám alatt.
Választék: ruha, cipôk, kiegészítôk, táskák, 

bizsuk,könyvek és „apró kincsek”.

Mindenkit várunk szeretettel.
Esôben a vásár elmarad.
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Tahitótfaluban 

helyi termelőtől kiváló minőségű, 
ízletes földieper kapható! 

 
Érdeklődni e-mailben vagy 

telefonon lehet. 
 

 ✆ +36 20 952 9710 

✉ gubacsi.g@freemail.hu 

Termelői földieper 
kapható! 

A Szent György-napi kihajtásünnep 
idén is sok látogatót vonzott, akiknek 
sok szép pillanatot szerzett a Magyar 
Családi Gazdaság hídon átterelt racka 
nyája, Erdôs Attila plébániai kormányzó 

búza- és termény megáldása, a Langaléta 
Garabonciások Szent György-napi tréfái, 
Fabók Mariann mesejátéka, a Szamóca 
Waldorf Óvoda játszóháza, Kálna Natália 
és zenekara gyönyörû muzsikája, Vukics 

Ferenc baranta csapatának bemutatója, 
Szabó Enikô és tanítványainak népi éneke, 
Dömény Krisztián és diákjainak citera játé-
ka, a traktoros poronty fuvarozás, a hucul 
lovak megülése valamint a környékbéli 
kézmûvesek és gazdák míves portékái és 
jó minôségû termékei.      Béres Gabriella

22. Vasárnapi Vásárnap
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A VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület az 
Eperfesztivál társrendezvényeként idén is megrendezi 

az EPERART-ot.  

 
SZERETETTEL MEGHÍVJUK 

Kórushangversenyünkre 
2018. JÚNIUS 10-én vasárnap 18 órára. 

Közreműködik  
a szentendrei Musicantus Leánykar és  

a Musica Beata Kórus. 
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes 

Műsoron reneszánsz, barokk, klasszikus és romantikus 
szerzők egyházi és világi művei. 

Helyszín: Tahitótfalu, Baptista imaház,  
Tahitótfalu, Ifjúság út 13. 

	

	

A	VÁLTOZTATÁS	JOGÁT	FENNTARTJUK!	

A	zenés	áhítatokra	támogatói	jegy	ára	500,	1000	és	2000	Ft,	mellyel		

a	helyi	játszóterek	felújítását,	bővítését	támogatja.	Köszönjük!	

Számlaszám:	64700021-10011049		

Információ:	szigethangjaegyesulet@gmail.com		www.tahitotfalu.hu	

Támogatók:	Tahitótfalu	Önkormányzata,	Tahi	Nonstop,	Zsolti	zöldséges,	Epermester	
Pincészet	

Hirdetés 2 0 1 8 .  M Á J U S
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Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Áprilisi számunkban a könyvtár mel-
letti volt kis iskola illetve étkezô egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Cservenák Aurélnak.

Az idei évben elsô alkalommal jelent-
kezett iskolánk kerámia szakköre a XXIV. 
Dunakanyari Népmûvészeti Versenyre.

Az önkéntes jelentkezés alapján össze-
állt kis csapat már januárban elkezdte a fel-
készülést. Április 6-ra tíz gyerek munkáját 
neveztük be, majd a következô pénteken 
zsûrizésre és kiállításra kerültek a tárgyak.

A szôdligeti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola aulájában rendezték meg a verseny 
díjkiosztóját, ami „aranyesôt” hozott diák-
jaink számára. Kiemelt arany minôsítést 
nyert el K. Szabó Sarolta 4.b, Szabó Debóra 
4.b és Németh Nándor 4.a osztály tanulója.

Arany minôsítést kapott Öreglaki Panni 
1.b, Mihalik Rebeka 4.b, Birkás Anna 5. b 
és Fehér Napsugár 5. b osztályos diákunk.

Ezüst minôsítést ért el Vanek Lotti 1.b, 
Sós Jázmin 4.a és Vas Lilienn 4.a osztályos 
tanulónk.

Felkészítôjük Princzné Bérczi Krisztina 
szakkörvezetô. A gyönyörû tárgyak isko-
lánkban az évzáróig megtekinthetôek.

Gratulálunk! További sikereket kívá-
nunk!

Princzné Kriszta

Vedd észre!

Népmûvészeti 
sikerek
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EPERFESZTIVÁL
Tahitótfalu

20. 2018. június 8-9-10.

Támogatók:

A rendezvény szervezôje a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!
Bôvebb információ: www.eperfesztival.eu, facebook: 20.Eperfesztivál - Tahitótfalu

PESTMEGYE

 
Neoton

Révész & ZávodiPiramis évek

Kozmix

Péntek            Szombat          Vasárnap
15:15 Baptista fúvószenekar műsora 
 Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
 növendékeinek közreműködésével

16:00 Dobogókő együttes 
17:00 Edda Tribute Band
17:00 Tahitótfalu alkotóinak kiállítása 
19:00 Kiss Forever Band 
20:30 Fesztivál megnyitó - 
 polgármesteri köszöntő 
21:00 Révész & Závodi - Piramis évek 
23:00 DJ Zsazsa 
1:00 zárás 

10:00 Kisoroszi Judo 
 és Kungfu Klub bemutatója 
11:00 Langaléta Garabonciások 
 vásári komédiái 
12:00 Vidám családi vetélkedő 
 az eper körül 
13:00 Tahitótfalui RSG bemutató 
14:00 MH Altiszti Akadémia
  fúvószenekara 
15:00 Szabó Enikő és zenekara 
16:00 Debreczeni Páros unplugged duó 
17:00 Bon-Bon 
18:00 Stihl Timbersport bemutató  
19:00 AK-26 
21:00 Neoton Família 
23:00 Arató video disco 
1:00 zárás 

10:00 Reggeli torna kicsiknek és nagyoknak  
11:00 Mesébe szőtt tánc – táncba szőtt   
 zene a Görömbő Kompániával 
12:00 Vidám családi vetélkedő az eper körül 
13:00 Operett válogatás  
14:00 Hunczut erdélyi epres mesék - 
 Olasz Etelka mesemondó 
15:00 Pollack Mihály Általános Iskola 
 és AMI műsora 
16:00 Retró és Latin Zumba Party - 
 Zumba Éva és csapata 
17:00 Gyémánt Valentin 
18:00 Nótár Mary
18:00 EPERART - Kórushangverseny
 Helyszín: Tahitótfalu, Baptista imaház, 
 Tahitótfalu, Ifjúság út 13.

19:00 Eperkirály - Sörhas verseny 
20:00 The Palace  
21:00 Kozmix 
22:00 Zárás 

Lekvár-
  főzés

szombaton 

10:00-16:00 ig 

vasárnap
10:00-14:00-ig

Ferenczi 
Italdiszkont

muszakitahi.hu

muszakitahi.hu




