
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

április 9. szombat 10:00 Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XV. 
Kamarazenei Találkozója. Helyszín: Népház
április 24. vasárnap 8:00-17:00 Vasárnapi Vásárnap. Szent 
György-napi Jószágkihajtás, állat-, termény- és kézmûvesvásár. 
Helyszín: Tildy Zoltán híd melletti füves térség.
Faluház (Szabadság út 1/a)
április 23. szombat 14:00-19:00 Kosárfonó kör. 
Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527.
április 13., 20., 27. szerda 16:00-19:00 Nemezelô szakkör. 
Bejelentkezés szükséges: 
0630/337 5527.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
kedd 15:00-16:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. 
Érd.: Varga Dániel 30/871 5713
csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock and roll. Pink 
Panthers.
kedd, csütörtök 17:30-18:30 Egészségmegôrzô gyógytorna. 
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065 
Faluház (Szabadság út 1/a)
hétfô kéthetente 17:00 Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövete-
le. vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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97 M Ft kormányzati támogatás felhasználása
M i n t  a  f e b r u á r i  s z á m b a n  í r t a m ,  a 
Belügyminisztérium egyes 5000 fô feletti lakosság-
számú településeket érintô beruházásokról szóló 
1869/2021. (XII. 03.) kormányhatározata alap-
ján Tahitótfalu Község Önkormányzata 97 M Ft-os 
vissza nem térítendô támogatásban részesült. Az 
elnyert pályázati összeget a Magyar Államkincstár 
2021 decemberében átutalta az Önkormányzat 

számlájára. 
A kormányhatározat alapján nyújtott támogatást 
az Önkormányzat kizárólag közmû rekonstrukció-
val egybekötött útfelújításra, az Almáskert óvoda és 
az Epreskert Óvoda játszóudvarának fejlesztésére, a 
szabadstrand létesítéséhez szükséges ingatlan vásár-
lásra, munkagép beszerzésre, a védônôi épület fel-
újítására, valamint a ravatalozó felújítására használ-
hatja fel. 

Tahitótfalu áprilisi programjai

Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:
Közlemény 3.

A Dunakanyar kézmûves 

kincsei 4.

Költôi utcáink 5.

Húsvét öröme 5.

Beiratkozás 

az 1. évfolyamra 

a 2022/2023. tanévre 5.

Dunakanyari Ifjú 

Muzsikusok Kamarazenei 

találkozójaTahitótfalun  7.

Határtalan Barátság 

elsô látásra 9.

Egészségnap Tahitótfalun 9.

Újra Fitt Tahi!   12.

Köböre és Etnosport Kupa 13.

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket kíván 
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A támogatói okiratot 2021. december 14-én 
kaptuk meg, mely alapján a rendelkezésre 
bocsátott összegbôl az elfogadott fejlesztési 
céloknak legkésôbb 2022 decemberéig kell 
megvalósulniuk, és 2023. január 1-ig kell a 
Kincstárnak benyújtanunk errôl a pénzügyi 
beszámolónkat. 
Az optimális felhasználhatóság érdeké-

ben (az ingatlanvásárlás kivételével) indi-
katív árajánlatokat kértünk be az elkészített 
egyszerûsített költségtervek alapján. 
A fentiek alapján elkezdtük a projektek 
elôkészítését, a bekért ajánlatok aktualizálá-
sát, a közbeszerzések elôkészítését. 
A géppark fejlesztése tekintetében Csörgô 
Mihály alpolgármester úr és a pályázati refe-

rensünk készítette elô a beszerzési ajánlatok-
ra vonatkozó anyagot. A képviselô-testület az 
alpolgármester úr javaslatára megrendelt 1 db 
LS MT3.50 MECH Cab traktort, valamint 1 db 
gémes mulcsozó adaptert. A megrendelt esz-
közök közül a traktor megérkezett, jelenleg a 
forgalomba helyezése zajlik. Azt várjuk a meg-
vásárolt eszközöktôl, hogy csökkenjen a zöld-
területek karbantartására fordítandó idô. 

Adományunk megérkezett Mezôváriba
2022. március 5-én Tahitótfalu Község 
Önkormányzata adománygyûjtést szerve-
zett a kárpátaljai menekültek számára. A 
Magyarországgal szomszédos Ukrajnában 

egyre pusztítóbb háború dúl, amely óri-
ási humanitárius katasztrófát okoz. 
Adománygyûjtés során 1,2 tonna tartós élel-
miszer és a megadott bankszámlára 1,3 M 
Ft érkezett. 2022. március 29-én reggel 
7 órakor Szilágyi Bélával a Magyarországi 
Baptista Szeretetszolgálat vezetôjével a szol-
gálat megrakott furgonjával útnak indul-
tunk a határ felé. Beregsurányban csatlako-
zott hozzánk még további három furgon és 
két személygépkocsi, és így léptünk be a 
határzónába. Beregszászon a konvoj szét-
vált, Szilágyi úrral Mezôvári irányába halad-
tunk tovább. Muzsaly, Borzsova települé-
sek érintésével jutottunk el testvértelepülé-
sünkre. Mezôváriban Varga Tamás elöljáró 
úr felesége és munkatársa fogadott minket. 
A községházán ebéddel kínáltak, amikor is 
megérkezett Varga Tamás is. Tájékoztatott, 
hogy Mezôváriban 150 ukrán menekült tar-
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Újszülöttek
Simó Johanna Mária 2022.02.24.
Bozóki Bertalan 2022.03.08

Házasságot kötöttek:
Botos András – Kubanek Krisztina

Elhunytak:
Csörgi Istvánné Bajcsy Zsilinszky út, 
élt: 80 évet
Ballai János Visegrádi út, élt: 68 évet
Balogh Ignác Vöröskô, élt: 89 évet
Kékesi Krisztina Béke út, élt: 45 évet
Schmidt Ferencné Táncsis Mihály út, 
élt: 77 évet
Budai Lászlóné Árpád utca, élt: 92 évet

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

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

tózkodik, akik családoknál lettek elszállásol-
va. Naponta növekszik a menekültek létszá-
ma Kárpátalja déli részén, így Mezôvárin is. A 
tartós élelmiszereket ezeknek a menekülteknek 
osztják ki, akik már a hazaindulásunkkor kezd-
tek jelentkezni a községházán. 800.000 Ft kész-
pénzt adományoztunk, amelybôl a község akti-
vistái aggregátort vásárolnak, amely áramkima-
radás, vagy rosszabb esetben az áramszolgálta-
tás megszûnése esetén is biztosítani tudja az ivó-
víz kútban lévô elektromos motor mûködését. 
Személy szerint nagyon megviselt a kint létem 
alatt tapasztalt mindent átható aggodalom és 
félelem. Aggódva és félelemmel beszéltek az 
ott élôk, tudva, hogy a háborús konfliktus még 
elhúzódhat.
Nagyon nagy hálával, elérzékenyülve mond-
tak köszönetet az adományokért, és a miha-
marabbi béke reményében váltunk el. 
Tekintettel arra, hogy Kárpátalján kiszámít-
hatatlan, melyik nap mi történik, milyen 

újabb korlátozások kerülnek bevezetésre, 
ezért egy alternatív megoldással is készü-
lünk az újabb adományok kijuttatására. 
A Baptista Szeretetszolgálat Mátészalkán 
és a Kárpátaljai Beregszászon is rendelke-
zik raktárral. Abban az esetben, ha a hely-
zet még ennél is rosszabbá válik, az lesz a 
feladatunk, hogy Mátészalkáig eljuttassuk 
az összegyûjtött adományokat és onnan a 
Baptista Szeretetszolgálat juttatja ki a bereg-
szászi raktárába, ahonnan könnyebben eljut 
majd Mezôváriba.
Ápri l i sban terveink szer int  ismét 
adománygyûjtést szervezünk, mely 
részleteirôl rövidesen tájékoztatjuk a lakoso-
kat. Tovább várjuk pénzügyi adományaikat a 
11742087-15393771-10010000 számú szám-
laszámra, a közlemény rovatba kérjük beírni: 
Kárpátaljai támogatás. 
Legyen mihamarabb béke Ukrajnában!

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Közlemény
Tisztelt tahitótfalui választópolgárok!

Több mint 15 évvel ezelôtt kértem elôször 
az Önök bizalmát, hogy önkormányza-
ti képviselôként segíthessem településünk 
fejlôdését. 2006-tól 2010-ig, majd 2014 ôszétôl 
2021 végéig voltam tagja a képviselô-testületnek. 
Köszönöm szépen a választásokon leadott támo-
gató szavazataikat!
A megyei önkormányzat munkájába 2014-ben 

kapcsolódtam be, miután októberben Pest Megye 
Közgyûlésének tagjává választottak. 2015-ben – 
településünk önkormányzati képviselôjeként – 
a helyi- és regionális önkormányzati képviselôk 
európai uniós közgyûlésének, a Régiók Bizottsága 
póttagjának, majd öt évvel késôbb - 2020-ban - 
pedig teljes jogú tagjának jelölt a Kormány.
Az elmúlt években négy Régiók Bizottsága véle-

ménynek voltam elôadója, és ez által lehetôségem 
adódott a helyi tapasztalataink és meglátásaink 
uniós döntéshozatali folyamatba történô becsa-
tornázására. 2021-tôl kezdve megyénk küldöttje-
ként veszek részt a strasbourgi székhelyû Európa 
Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának mun-
kájában is.
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 

Szabó István, Pest Megye Közgyûlése elnökének 
megtisztelô felkérésére – megyei képviselôtársaim 
támogató szavazatai után – képviselôi munkámat 
2022. január 28-tól a megyei közgyûlés alelnöke-
ként folytatom.
Az önkormányzati törvény összeférhetetlenségre 

vonatkozó szakasza szerint települési önkormányza-
ti képviselô nem lehet a megyei közgyûlés alelnöke, 
ezért a tahitótfalui képviselôi megbízatásomról tavaly 
decemberben lemondtam.
Tahitótfaluban nôttem fel, ma is itt élek családom-

mal. Ahogyan eddig települési képviselôként, ezután 
közgyûlési alelnökként is mindent megteszek azért, 

hogy falunk menjen tovább azon a fejlôdési úton, 
melyen az elmúlt idôszakban Polgármester úr és a 
képviselô-testület vezetésével halad.

Tisztelettel:
Karácsony Ádám

Pest Megye internetes oldala: www.pestmegye.hu
A Régiók Bizottsága internetes oldala: www.cor.

europa.eu
Az Európa Tanács oldala: www.coe.int

A Községi Tájékoztató szerkesztôsége ezúton gra-
tulál Karácsony Ádámnak a kinevezéséhez.
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A XI. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár 
március 12-én ismét egy napfényes, vidám, 
szépségekkel, élményekkel teli nappal ajándé-
kozta meg a Szigetmonostor Faluházba láto-
gatókat. A szervezôk, Tahitótfalu Faluház és 
Szigetmonostor Faluház ezúton is gratulál a nyer-
tes kézmûveseknek! A szakmai zsûri, melynek tag-

jai Kósa Klára keramikus iparmûvész, az MMA aka-
démikusa (Tahitótfalu) zsûri elnök, Lengyel Rita 
grafikusmûvész (Kisoroszi) és Várbíró Kinga Evelyn 
(Szigetmonostor), a következô alkotókat díjazta:
Kategória gyôztesek:
kerámia – Gálffy Ildikó, Szentendre
textil – Fekete Judit, Dunabogdány

vesszô, termések – Tóth Júlia, Szigetmonostor
ékszer – Kiss Tamás, Szigetmonostor; Zágon Judit, 
Pomáz
dísztárgy, játék – Szekrényessy Teodóra és Balázs
közönségdíj – Zágon Judit, Pomáz
Jövôre Tahitótfaluban találkozunk!

Béres Gabriella

A Dunakanyar kézmûves kincsei
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József Attila születésének 117. évfordu-
lóján, a Magyar Költészet Napján ápri-
lis 11-én verskeresô játékra hívjuk a játé-
kos kedvû versbarátokat, akik Tahitótfalu 
11, magyar költôkrôl elnevezett utcájában 
olvashatják a névadók verseit. Segítségül 
eláruljuk, hogy Tahiban 4, Tótfalun 7 ver-
set rejtettünk el. Aki mind a 11 verset 
meglelte, küldje el a költôk nevét és ver-

seik címét a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail 
címre vagy a Faluház Tahitótfalu facebook 
oldalra üzenetben. Minden helyes választ 
beküldô ajándékot kap. 
Figyeld az utcatáblákat és VERSengj 

velünk április 11-tôl május 8-ig!
Faluház Tahitótfalu

A szombat a sírban nyugvás ideje. Csend 
van, a halál csendje tölt be mindent. 
Nagyszombaton kicsit az Egyházat is a 
csönd, a döbbenet csöndje tölti be. De 
ez a csönd nem néma, üres csönd. Már 
készülôben van valami. Valami, ami áttö-
ri a hallgatást, Isten csöndjét. A feltámadást 
elképzelhetjük úgy, mint valami nagyon 
csendes és szeretettel teli történést: persze 
nem tudjuk elképzelni emberileg, de én úgy 
tudom, hogy hajnal felé, nem fényes robaj-
jal, menydörgéssel, hanem egyszerûen a 
szeretet miatt, Krisztus újra él. Felkel, hatá-
rozottan, kilép a sírból, és soha többé nin-
csen ott.
Nem rég voltam a szentföldön, nagyon 

meghatározó élmény volt. Rengeteget fény-
képeztem, vigyáznom kellett arra, hogy 
engedjem, hogy megtörténjenek velem a 
dolgok, hogy hassanak rám, ne csak átro-
hanjak az egyes szent helyeken, pedig csak 
három napunk volt. A szentsírnál is sorba 
kellett állni, közben azon gondolkoztam, 
mit fogok érezni. Végül beléptem, megcsó-
koltam a követ, vettem egy nagy levegôt: 
beszívtam a szent levegôt, azután egy képet 
csináltam, de elmosódott. Megtartottam, 

hiszen nem minden nap megyek oda. Mikor 
már kint voltam akkor döbbentem rá, ezért 
meséltem ilyen részletesen: rádöbbentem, 
hogy mi az érdekes és a gyönyörû a szentsír-
ban? Az, hogy ÜRES! Van is ilyen találós kér-
dés, persze teológiailag nem korrekt, hogy 
melyik az a hely a földön, ahol nincs jelen 
Krisztus? Hát a szentsír!
Ez Húsvét titka, az üres sír. Végül is erre 

alapozzuk az egész életünket. Éppen ezért 
mondhatjuk, hogy a feltámadás nem népün-
nepély, nem borúra derû, vagy mint a nép-
mesék végén, minden jóra fordul. Krisztus 
feltámadása egy gyökeresen átalakító erô, 
amely hat a világra, átalakítja azt, átalakítja 
a mi életünket is. 
A feltámadás azt is jelenti, hogy van remé-

nyünk. Hogy a testünket nem gyôzi le a ter-
mészet véglegesen. Krisztus kapukat tárt 
fel halála és feltámadása által: így a halál szá-
munkra egy átlépés, ebbôl a világból az Atya 
országába. Krisztus feltámadása azt jelenti, 
hogy nem a halálé az utolsó szó az életünk-
ben, hanem Istené! Többé már nem állha-
tunk úgy egy ravatal mellett, vagyis jó lenne, 
ha nem állnánk úgy, hogy nincsen semmi 
reményünk. A Föltámadott elôttünk jár, bíz-
tat és bátorít minket.
Nagyon szép a Feltámadott jelenéseiben, 

hogy eredeti görögben nem az áll, hogy 
megjelenik, hanem, hogy láttatja magát. 
A feltámadt test más, ahogy a miénk is 
más lesz: láttatja magát, engedi, hogy lás-
sák. Megint csak ott vagyunk, hogy az igazi 
dicsôségben ott az alázat: megjelenik, láttat-
ja magát. Megérinthetôvé, láthatóvá teszi 
magát mindenki számára, hogy aki szeretné, 
felismerje. Ha Krisztus teljes dicsôségében 
jelenne meg, akkor mondhatjuk, hogy 
lehet, hogy a világ végét jelentené: az Ô 
fényessége betöltene mindent, elvakítana 
minket. De Ô láttatja magát: szelíden, a tes-
tén a sebekkel: a szeretet sebeivel. 

Zoltán atya
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Költôi utcáink
Költészet-napi verskeresô 

játék Tahitótfaluban

Húsvét öröme

Így írunk mi

Ha szeretné megosztani az Olvasókkal 
irodalmi alkotását, küldje el 

szerkesztôségünknek 
a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

Arany fényben úszó álmodás,
sötétet taszító tiszta változás.
A hajnal szikrázó szépsége,
látomások lassú feledése.

Ez mely reggelente ébreszt,
feledtetve el velem az egészet.

Egészet mit idáig hittem,
vágyakozva csak reméltem.
Harcoltam érte mindhiába,

S vontam vele magam igába.
De elmúlik a sötétség,

tovaszáll minden kétség.
Nem visz el az enyészet,
mert rám talál a Végzet.

Mely gyönyörû fénnyel tölti testem,
felébreszti haldokló lelkem.
Ezer élettel vidáman halmoz,
S millió új érzést ajándékoz!

Neumann Zoltán

Kiabáltam, sírtam, ki akartam tûnni,
Rossz szögbôl néztem a világot, meg akartam szûnni.

Pár dolog volt mellettem szüntelen,
A papír, a toll, és az ütemek.

Ôszinte csupán a papírral voltam, 
Amikor nem láttam örömet, csak rosszban.

Pedig féltem a világtól, a világi bûntôl,
Begyújtottam a tüzet, pedig láttam, hogy már füstöl.

Ütöttem, rúgtam, futottam végig,
Támadott a világ, hát támadtam én is.

Ki kellett nyitnom a szemem, pedig néha már látni sok,
Döntést kellett hoznom, pedig tudtam, hogy fájni fog!

2022.03.06.

Szilágyi Barbara

Ébredés

Tûz



6

2 0 2 2 .  Á P R I L I S

Kérjük, figyeljék a honlapunkat  http://www.pollackmihalyiskola.
hu/  a beiratkozással kapcsolatban, mert minden hírt, információt 
felteszünk oda. 
Lehetôség lesz az online beiratkozásra az E-Kréta felületén keresz-

tül, ami nagyon felgyorsítja a beiratkozás folyamatát. (Ezzel kap-
csolatban is a honlapunkon keresztül adunk késôbb tájékoztatást.)
Személyesen is beírathatják gyermeküket 2022. április 21-22-én 

8-18 óráig. A beiratkozáshoz szükséges adatlapcsomagot is feltesz-
szük a honlapunkra, ezt elôzetesen otthon kitöltve jelentôsen fel-
gyorsítható a beiratkozás folyamata.
Kérjük, olvassák el a Váci Tankerületi Központ Hirdetményét, amely-

ben megtalálják, hogy milyen iratok kellenek a beiratkozáshoz.

Üdvözlettel:
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola Vezetôsége

Beiratkozás az 1. évfolyamra 
a 2022/2023. tanévre

Tahitótfalu áprilisi programjai

Iskola,  Programok

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 

Szûcs Kata, 06303220584 
Alakformáló, Péntek 18:15-19:15

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

Fehér Patrícia, 06302043686
Baba-mama klub, Szerda 9:30-11:00

Csicskár-Miátovics Krisztina, 06305312024
Baba-mama torna 
Hétfô 10:00-11:00
Kedd 17:00-18:00
Csütörtök 10:00-11:00

Perlaki Andrea, 06202581760
Zumba, Csütörtök 18:15-19:15

Farkas Nóra, 06205437948
Kedd 8:45-9:45 Alakformáló

          19:15-20:15 Pilates
Szerda 18:00-19:00 Alakformáló
Csütörtök 8:45-9:45 Pilates
Szombat 9:00-10:15 Alakformáló+Stretching
Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: 
Virok Viktor +36 20 589 2978

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

hétfô 
15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilabda. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda. Érd.: Pakor Vilmos 
30/383 4244
kedd 
16:00-17:00 TAHI SE
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés. Vezeti: 
Rácz Gábor 20/521 1375
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti: 
Csörgô Adrienn  
szerda 
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-

hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
csütörtök
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti: 
Csörgô Adrienn  
péntek 
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése.
 
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 látogatha-
tó: 0630/337 5527. Belépés ingyenes. 
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2022 áprilisában, egy év kihagyás után rende-
zi meg iskolánk, a Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola a 
dunakanyari alapfokú mûvészeti iskolák zenei 
találkozóját.
Az idei kamarazenei találkozó a 15., vagy-
is másfél évtizede találkoznak a Dunakanyar: 
Visegrád, Dunabogdány, Szigetmonostor, 
Leányfalu, Tahitótfalu, Szentendre, Pomáz 
és Budakalász zeneiskolai növendékei 
Tahitótfalun, hogy megmutassák egymásnak 
zenei tudásukat. 
Gratzl Erika zongoratanárnô fejébôl pattant ki 
az ötlet annak idején, hogy a környékbeli zene-
iskolák kiemelkedô növendékei egy ifjú muzsi-
kus találkozón mérjék össze tudásukat, és adják 
át magukat a zene örömének, mert valóban 

örömzenélések ezek az alkalmak.
A februárra tervezett találkozót idén áprilisra 
tettük át, így a járvány enyhülésével már lehet 
személyes jelenléttel iskolai rendezvényt szer-
vezni.
Rangos zsûrit kértünk fel a zenei produkciók 
értékelésére: 
Hauser Adrienne ongoramûvészt, Eredics 
Gábor a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem  
egyetemi adjunktusát zsûri elnöknek és Illés 
Szabolcs hegedûmûvészt.
A rendezvény fôvédnöke Verebélyi Ákos, a 
Váci Tankerületi Központ igazgatója, aki egy-
ben a találkozón résztvevô iskolákat fenntartó 
tankerületnek a vezetôje is, nagy örömünkre 
elvállalta a fôvédnökséget.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a zeneisko-

lák, felkészítô tanárok várják az eseményt, sze-
retik ezt a zenei találkozót, és ugyan a találko-
zó végén a zsûri kiemeli a legjobb zenei pro-
dukciókat, ifjú muzsikusokat, de mindenki 
gyôztesként távozik a nap végén, az együttze-
nélés örömével a szívében.
A  t a l á l k o z ó  t á m o g a t ó i :  T a h i t ó t f a l u 
Önkormányzata, Váci Tankerületi Központ és 
a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A szervezôk nevében Kökényné Krafcsik 
Ibolya tanszakvezetô és Zakar Ágnes 

intézményvezetô

Meghívták a Képzô – és Iparmûvészeti szakon 
alkotó tûzzománcos diákjaimat a szigetmo-
nostori Faluházba, ahová most a tavasz tiszte-
letére és egyben egy országos pályázat aktua-
litása kapcsán fôként a természettel kapcsola-
tos, legtöbbször meseszerûen megfogalmazott 
mûvekkel szerepelnek a gyerekek.

A megnyitó nagyon jól sike-
rült, mert Rebe Attila vezeté-
sével az Alapfokú Mûvészeti 
Iskola Rézfúvós tanszakának 
öt növendéke csodás pro-
dukcióval örvendeztette meg 
az érdeklôdô családtagokat, 
barátokat és ismerôsöket. 
Kiss Tamás – édesanyja szin-
tén tûzzománcot oktatott 
anno - a kiállítást megnyitó 
szövegében kiemelte, hogy 
mennyire fontos eszköz a 
mûvészeti nevelés a gyerme-
kek érzelmi nevelésében. 
Együtt örültünk a sok friss 
alkotásnak, a csillogó szemû 
tehetséges diákoknak, lelkes 
szüleiknek, az idelátogató 
Szántó házaspár jelenlétének 
és annak, hogy ismét egy har-
monikus összmûvészeti órát 
tudtunk együtt megélni.
Pár nappal a kiállítás meg-
nyitó után kaptuk meg a 
hírt, hogy a Wass Albert 
Irodalompártoló Egyesület 
által kiadott országos pályá-
zaton – ahova 1113 alkotás 
érkezett be- három diákunk is 

kapott díjat: Ádám Anna; Ádám Bendegúz és 
Miklós Anna. Gratulálok nekik ezúton is!
Remélem sokan el tudnak még jutni a 
Faluházba és meg tudják nézni a nívós kiállítá-
sunkat, ahol több, mint 60 alkotás látható.
A Dunakanyari Kézmûves Kiállításon és 
Vásáron is látható volt a kiállítás, valamint 

a mûvészeti iskola szolfézs és néptánc szak-
ra járó diákjainak magas színvonalú elôadásai. 
Köszönet a felkészítô tanároknak, Füzesséryné 
Bogár Szilvia, Urbán Márton, Tircsi Zsuzsa, 
valamint a zenei kíséretért Ritó Angelika és 
Iványi Gáspár tanároknak!

Várbíró Kinga Evelin
Képzô -és iparmûvészeti szak, Tûzzománc 

mûhelyvezetô
és Zakar Ágnes intézményvezetô

Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei 
találkozója Tahitótfalun

A mûvészeti iskola eseményei Szigetmonostoron
Tûzzománcosok kiállítása és

Dunakanyari Kézmûves Kiállítás és vásár a Faluházban

Iskola
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Tantestületünk 8 tagja március 18-tól 21-ig 
részt vett a Prekog Alfa Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft. által szervezett Trianon 100 - 
A trianoni békeszerzôdés oktatásának történe-
ti és pedagógiai módszertani kérdései címû 30 
órás akkreditált pedagógus-továbbképzésen. A 
kurzust a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány hívta 
életre, összhangban az országgyûlés határozatá-
val (18/2019. (VI. 18.) OGY határozat a 2020. 
év nemzeti összetartozás évének nyilvánításá-
ról), azonosulva az abban megfogalmazott cél-
lal, mely szerint „az Országgyûlés támogatja 
és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-
medencében és a nagyvilágban élô magyar-
ság körében olyan rendezvények, megemléke-
zések szervezését, valamint oktatási anyagok 
és filmalkotások készítését, amelyek erôsítik a 
magyarság országhatárok feletti összetartozásá-
nak tudatát, önazonossága kifejezését és védel-
mét”. A Közalapítvány által biztosított források-
nak köszönhetôen a képzés a résztvevôk szá-
mára ingyenes volt. 
A továbbképzés biztosította a résztvevô 
pedagógusok számára, hogy megismerjék 
az elsô világháborút lezáró Párizs környé-

ki békeszerzôdések Magyarországra vonatko-
zó rendelkezéseit (amit a köznyelv trianoni 
békeszerzôdésnek hív), az ezzel kapcsolatos 
legújabb hazai és külföldi történeti kutatások 
eredményeit, a szerzôdéssel kapcsolatos leg-
fontosabb tényeket, valamint a témakörhöz 
kapcsolódó tévhiteket, legendákat. További 
célja a képzésnek annak bemutatása, hogyan 
jelent meg a magyar közoktatásban az elmúlt 

száz év alatt a „trianoni trauma” feldolgozá-
sa. A résztvevôk a korszak tanítására vonatko-
zó jó gyakorlataik megosztásával bôvíthették 
módszertani eszköztárukat az események tan-
órai keretek közötti és tanórán kívüli feldol-
gozásával kapcsolatosan, különösen a tan-
tárgyközi megközelítéseket helyezve fókusz-
ba. Változatos elôadások, mûhelymunka, dra-
matizálás töltötte ki a három napot, valamint 
a témához kapcsolódó internetes felületek 
megismerése. A képzés kidolgozói egy vaskos 
kötetben foglalták össze a szellemi útravalót, 
amelyet a gyakorló történelemszakos tanárok 
mellett minden érdeklôdô hasznosan forgathat. 
A segédlet a tanulmányokon kívül kronológiai 
és statisztikai fejezetet is tartalmaz, valamint a 
mûhelymunka során megvalósult drámapeda-
gógiai foglalkozás elméleti hátterét és játékfor-
máit. Egy színvonalas stratégiai társasjáték esz-
köztára is kivágható a könyvbôl. 
A képzési környezet is magával ragadó volt, 
Kecskeméten a Granada Konferencia, Wellness 
és Sport Hotel vendégei voltunk. Hálásak 
vagyunk a magas színvonalú ellátásért, a remek 
elôadásokért, a közösségé válás érzéséért.

Daru Katalin és Nagy Zoltánné

Az Erkel Ferenc által 1853-ban alapított 
Budapesti Filharmóniai Társaság elôadásán jár-
tunk a Lázár Ervin Program keretében a 7. évfo-
lyamos diákjainkkal a leányfalui iskolában. Az 
elôadás meglepô bevezetôje után éles fordulat-
tal egy nagyon érdekes, izgalmas, magas szín-
vonalú interaktív produkció részesei lehettünk, 
amely azt boncolgatta, hogy mit jelent az, hogy 
magyarok vagyunk, mitôl lesz valaki magyar. A 
nyelvünk, a kultúránk, az észjárásunk, az ismert 
kódrendszerünk, a hírességeink, a zenénk 
stb. mind hozzátartozik magyarságunkhoz. 
Természetesen a zene állt az elôadás közép-
pontjában: Erkel Bánk bánja, Bartók Béla zené-
je vagy Weiner Leóé, aki magyar zsidóként 

cigány tánc zenéjét ötvözte Rókatánc címû 
zenemûvében. Az elôadás hangsúlyozta, hogy 
egyik kultúra sem értékesebb, felsôbbrendûbb 
a másiknál, fogadjuk el más nemzetek kultúrá-
ját, illetve hogy minden népnek a saját kultú-
rája a legértékesebb. A mûsor Radnóti Miklós: 
Nem tudhatom címû gyönyörû versével és a 
nemzeti Himnuszunkkal zárult. Igazán élveze-
tes, a tanulók nyelvén és nekik szóló „leckét” 
kaptunk magyarságtudatból, hazafiságból.

Nagyon köszönjük a Budapesti 
Filharmónia Társaságnak!

Matus Klára, tanár
Zenei program
A Lázár Ervin program keretében volt alkal-

munk megtekinteni a negyedik évfolyammal a
„Kezdetben vala a zene” c. elôadást.
Az elôadás nagyon színvonalas volt, a gyerekek 
nagyon élvezték a mûsort. Külön jó volt, hogy 
az elôadó, aki a zenét és a beszédet összekötöt-
te, a produkcióba bevonta a gyerekeket, „dol-
goztatta” ôket, nem hagyta a figyelmüket lan-
kadni, tapsoltak, doboltak, sziszegtek, csettint-
gettek az ujjaikkal.
A beszéddel összekötött komolyzenei 
kiegészítô megfogta a gyerekeket, sokat kér-
deztek, nagyon aktívak voltak.

Az elôadás nagyon színvonalas volt.
Köszönjük: Lehoczky Dolli tanár

Trianon 100

Magyarnak lenni…

Iskola



9

2 0 2 2 .  Á P R I L I S

Egyletünk tagja dr. Szilágyi Attila lovai a múlt évben rendkívül sikeres évet 
zártak a galoppon, több gyôzelmet is arattak.
A Light Blue Sky nevû 3 éves kanca megnyerte az 1600 méteres Imperiál Díjat.
A nemzetközi mezônyben ô volt az egyetlen 3 éves, a többi mind idôsebb 

ló volt, és a gyôzelme értékét külön növeli, hogy évtizedek óta nem tudta 
ilyen fiatal kanca megnyerni ezt a versenyt.
Ez a 3 éves kanca szintén megnyerte a 2000 méteres Gróf Széchenyi István 

Emlékversenyt remek lefutási idôvel.
Light Blue Sky a 2021-es eredményei alapján megkapta az “Az év legjobb 

középtávú telivére” oklevelet a Kincsem Park Nemzeti Kft-tôl.
Dr. Szilágyi Attila több évtizedes kitartó munkája a galopp sportban meg-

hozta az eredményét, így a tahitótfalui istálló lovai mára már megkerülhetelen 
résztvevôi a nemzetközi és hazai neves galopp futamoknak.
Gratulálunk a remek eredményekhez. 2022-ben is hasonló sikereket kívá-

nunk.
Gubacsi Gergô, TLSE elnök

Tahitótfalui Lovassport Egylet hírek

Különleges élményben lehetett része a gyere-
keknek, de nekünk tanároknak is, amikor már-
cius közepén négy amerikai középiskolás diák 
és két felnôtt kísérôjük néhány napot az isko-
lánkban töltött. A baptista egyház szervezé-
sének köszönhetôen több csoport érkezett a 
Dunakanyarba, így Tahitótfaluba is egy hatfôs 
baptista csoport. Váradi Antal baptista lelkész 
kérésének eleget téve segített az iskola a csoport 
délelôtti foglalkoztatásában és elszállásolásában.
Sáfár Eszter és Pilz Flóra tanulóink vállalták a 
csoport négy tagjának elszállásolását. A csa-

ládok vendéglátó családként a méltán híres 
tahitótfalui eperlekvárral okoztak kellemes per-
ceket a kemény munka elôtt az amerikai cso-
portnak.
Ann, Marri, Leslie, Emily, Logan és Thatcher 
nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az 
iskolai életbe. Egy pillanat alatt meggyôztek 
mindenkit, hogy kiválóan tudunk angolul, és 
tartottak bemutatókat, tanítottak éneket, játé-
kokat, illetve spontán beszélgetéseket kez-
deményeztek velünk. A nyelvvizsgára, szóbe-
li felvételire készülô nyolcadikosok különö-

sen élvezték ezeket az alkalmakat. Vicces jele-
netek is adódtak, amikor csak úgy dôltünk a 
nevetéstôl. Az 5. B-ben ugyanis magyar órára 
toppantak be, és miután a mieink kórusban 
elôadták a János vitéz elsô 12 versszakát, arra 
kértük a vendégeinket, hogy próbálják felolvas-
ni az elsô versszakot magyarul… 
Ellátogattunk a Faluházba, ahol Béres 
Gabriellával mutattuk meg az amerikai csoport-
nak a falutörténeti kiállítást, a Faluházban talál-
ható Magyarország térképe magyarázatra szo-
rult, beszéltünk nekik a Trianoni békediktá-
tumról, Magyarország tragédiáiról is..
A búcsúzás könnyekkel teli volt. 
Elbúcsúztattuk az amerikai barátainkat magyar 
népdalokkal, moldvai csángó tánccal. Magyar 
kokárda, tahitótfalui címeres táska, János vitéz 
rajzok szerepeltek a tôlünk kapott táskában, 
Princzné Bérczi  Krisztának és a gyerekeknek 
köszönhetôen.
Mi baseball labdát, napszemüvegeket kaptunk 
tôlük, kisebb ajándékokat és barátságot, nyi-
tottságot.

Lintner Andrea munkaközösségvezetô és 
Zakar Ágnes intézményvezetô, a program 

koordinátorai

Határtalan Barátság elsô látásra

Március 25-én Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramja kereté-
ben egészségkamion érkezett Tahitótfaluba.
Utazás az egészség birodalmában, Gyermek prevenció Magyarországon cím-

mel a szentendrei EFI anatómiai bemutatót szervezett az iskolás korosztálynak. 
A gyerekek érdeklôdve nézték, tapogatták az emberi csontvázat, a belsô szer-
veinket ábrázoló maketteket. Az anatómiai mozi sátorban sok érdekességet 
tudhattak meg az emésztésrôl és a keringési rendszerrôl. A rendôrségi helyszí-
nen az ott dolgozók munkájába tekinthettek be, a nagyobbak egészségre káros 
szerekrôl hallhattak néhány információt.  
Köszönjük a szakemberek odaadó, segítô munkáját.

Csereklyéné Szente Ildikó tanító, munkaközösség vezetô

Egészségnap Tahitótfalun

Iskola,  Sport
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A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a Tahitótfalui Óvodák 
mûködésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára programok 
szervezésére jött létre.
 Az adózók által felajánlott 2020. évi 1%-ból az Alapítvány 270 787 Ft támo-

gatáshoz jutott. 
Az elôzô években felajánlott és alapítványi rendezvényen gyûjtött adomá-

nyokból az Epreskert és Almáskert Óvodákban az óvodakertek lettek kiépít-
ve, illetve átalakítva. Sövénylabirintus, fûszerkert, magaságyások és érzékelô 
ösvények lettek kialakítva. Gyermeknapi akadályversenyt szerveztünk és 
fagylaltozást óvodásainknak. A hagyományos család sportnapunk is sikere-
sen megvalósult a gyermekek és szülôk aktív részvételével.
Megköszönve eddigi támogatásukat, kérjük, hogy adójuk 1% -át idén is  óvo-

dánk alapítványának ajánlják fel, a Tahitótfalui Gyerkôc Alapítványnak!

Adószámunk: 18032293-1-13

Bankszámlaszámunk: 
Takarékbank Zrt.,2097 Petôfi

64700021-30100457 

Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó Alapítvány 
részére rendelkezzen adójának 1%-áról. 
Alapítványunk a felajánlásból összegyûlt össze-
geket Kárpát-medencei magyar célokra fordítja, 
a határon túli, elsôsorban az erdélyi magyarság 
érdekében végzi tevékenységét.

Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs segítséget 
nyújtanak munkánkhoz, egyéb források mel-
lett ezeknek a felhasználásával magyar sírem-
léket (gidófalvi Jancsó Pál színész, 1761-1845) 
állítottunk vissza Kolozsváron a Házsongárdi 
temetôben, felállítottuk a székely tudós, 
Jancsó Benedek szobrát a Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumban, egyetemi kutatást 
támogattunk, hatodik éve szervezzük Erdélyben 

– több mint 600 iskolát megszólítva – a Jancsó 
Benedek történelmi emlékversenyt, illetve 
egyéb közérdekû célokat támogattunk.
Kérjük ezért, hogy rendelkezô nyilatkoza-

ta során az e-SZJA webes felületen vagy az 
21EGYSZA nyomtatványon a Jancsó Alapítvány 
adószámát adja meg, 

ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

Kedves Adózók!
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A Nemzeti Együttmûködési Alap 2020 októberé-
ben közzétett „Civil szervezetek mûködésének 
biztosítására, vagy szakmai programjának meg-
valósítására és mûködésének biztosítására for-
dítható összevont támogatás 2021.” címû pályá-
zati kiírásán, a Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány, 
mely óvodáink mûködését támogatja, sikeres 
pályázati anyaggal indult. Az elnyert 1.800.000 
Forintot az Alapítvány az óvodás korúak tehet-
séggondozására, tehetségmûhelyek megszerve-
zésére és mûködtetésére fordította. 
Óvodáink nevelôtestülete fontos feladatának 
tartja a tehetségek gondozását, a gyermekek 
képességeinek minél szélesebb körû kibon-
takoztatása, illetve a késôbbi társadalmi sze-
repvállalásuk szempontjából. Látjuk, hogy a 
felnövekvô nemzedékeknek számos problé-
mát kell majd orvosolniuk a világban, ezért óri-
ási szükségünk van a tehetséges, kreatív embe-
rekre. Tehetséggondozó mûhelyeink heten-

te egyszer, délutáni foglakozásként, kiscso-
portos formában mûködnek, hogy az egyéni 
bánásmód és a kiemelt figyelem megvalósul-
hasson. A mûhelyek munkájába az adott terü-
let iránt különös érdeklôdést mutató gyerme-
kek, a pedagógusok javaslatára és a szülô egyet-
értésével kerülhetnek be.
A tehetségmûhelyek mûködtetése plusz 
erôfeszítést igényel a szakemberek és az intéz-
mény részérôl, hiszen a pedagógusok tovább-
képzéseken gyûjtik az ehhez szükséges tudás-
anyagot, a szükséges eszközök beszerzésé-
vel alakítják ki a fejlesztést segítô környezetet. 
Ehhez nyújtott támogatást az Alapítvány a sike-
res pályázati projekttel.
Az „Ügyes kezek” kreativitást fejlesztô mûhely 
foglalkozásain változatos technikákkal és esz-
közökkel ismerkedhetnek meg a gyerme-
kek, miközben kézügyességük, kreativitá-
suk fejlôdik. Az elnyert pályázati összegbôl 
kerültek beszerzésre a szükséges üveglapok, 
ragasztók, papíráruk és különbözô festékek a 
2021/2022-es nevelési év foglalkozásaira, így 
a szülôket nem terhelte ennek anyagi vonzata.
Az „Így tedd rá” zenei képességet fejlesztô 
tehetségmûhelyben, az aktuális ünnephez 

kapcsolódóan dalos játékokkal, tánclépések-
kel, különbözô mozgásformákkal ismerkednek 
meg a gyermekek. A pályázat keretein belül 
„Így tedd rá” módszertani eszközök és hang-
szerek beszerzésével színesítettük a foglalkozá-
sok eszköztárát.
A mozgásfejlesztés kiemelt szerepet kap az 
óvodai életben, hiszen ezzel rakjuk le az értel-
mi fejlôdés szilárd alapjait. Igyekszünk is min-
den lehetôséget kihasználni, hogy minél töb-
bet és változatos formában mozogjanak gyer-
mekeink. Almáskert Óvodánkban a régi beton 
aljzatú focipályát pályázati keretbôl gumibur-
kolattal láttuk el a múlt nyáron, hogy a gyer-
mekek ízületeit védve, amikor az idôjárás enge-
di, a szabadban valósítsuk meg a mozgásfejlesz-
tést. Epreskert Óvodánkba a mozgáskoordiná-
ció fejlôdését segítô gyermekjármûvek kerül-
tek beszerzésre a projekt keretein belül.
Szeretnék köszönetet mondani a pályázat meg-
írásában és megvalósításában részt vevô kollé-
gáknak, hiszen egy ilyen program létrehozása 
és folyamatos mûködtetése sok idôt és energi-
át igényel, a mindennapi feladatok ellátása mel-
lett!

Bánáti Anita intézményvezetô

Tisztelt Adózók!

Sikeresen megvalósult pályázatot zárunk

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT 
ALAPÍTVÁNY (TETA)
2003. május óta bejegyzett szervezet, ezért 

2006-tól  elfogadhatja a személyi jövedelemadók-
ból felajánlható 1 %-ot. 

Az alapítvány 2021-ben végzett munkájának 
rövid ismertetése:
Az elmúlt évben a programjaink pandémiás 

helyzet miatt rendhagyóan kerültek megrende-
zése. 
Az év elején még a farsangi felvonulásban sze-

mélyesen is részt vehettünk 
A nemzeti ünnepünkön, március 15-én az álta-

lunk alapított „Ifjúsági díj” átadása az arra érde-
mes fiatal diákok részére sajnos egy késôbbi 

idôpontra esett, az augusztus 20-i nemzeti ünne-
pünkön került átadásra.
 A 2021. júliusban a Faluházban került megren-

dezésre az ingyenesen látogatható és tartalmas 
elfoglaltságot nyújtó, nyári gyermekheteknek az 
Önkormányzattal közös szervezése. 
A „Falu-tár” decemberi megnyitásával elindult 

a hagyományôrzô adományok bemutatásának 
lehetôsége, ezt a munkát szeretnénk 2022-ben 
folytatni.

Decemberben az „Adventi hét” megrendezése 
az Önkormányzattal közösen. Mindkét kiállítás 
anyagát sokan látták, melyet a Danubia Televió 
késôbbi idôpontban sugárzott.

Reményeink szerint a július havi „Nyári gyer-
mekheteken” is személyesen találkozhatunk. 
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 

aki az alapítvány munkájában részt vett.
Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi segítségét, 

amivel falunk közösségi életét fejleszthettük és 
elômozdíthattuk. 
Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és szeret-

ne segíteni, azt az alábbi  adószámon teheti  meg, 
melyet elôre is köszönünk. 

Adószámunk:1  8 6  9  9 6 3 6- 1- 1 3 
Számlaszámunk: 64700021-10009237, 
Takarékbank Zrt. 2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.
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A pandémia miatti két év kihagyás után, idén 
március végén újra rendezhettünk sport ren-
dezvényt, a Fitt Tahi program sorozat keretein 
belül. Az esemény apropója az újonnan létesí-
tett sportkikötô átadása volt. Nagy nap volt ez 
a Szigeti Sárkányoknak, hiszen régi álmunk vált 
ezzel valóra. Csapatunk egyik célja, hogy minél 
több gyermekkel és felnôttel megismertes-
se a sárkányhajózást és a dunai életet, aki meg-
szereti ezt a sportot, az hosszútávon is velünk 
marad, erôsíti csapatunkat a versenyeken is. A 
szükséges infrastruktúra megteremtése is egy 
fontos lépés ebbe az irányba. Köszönjük Dr. 
Sajtos Sándor Polgármester Úrnak és Tahitótfalu 
Önkormányzatának, hogy ezt a törekvésün-
ket támogatják azzal, hogy vízre szállási és 
kikötési lehetôséget teremtettek Tahitótfalu 
evezôseinek! Az úszómû átadásával Dr. Vitályos 
Eszter államtitkár asszony is megtisztelte jelenlé-
tével rendezvényünket.
A délutánt jótékonysági futással/gyaloglással 

kezdtük, az ebbôl befolyt 90500 Ft befizetés-
re került a Tahitótfalu Község Önkormányzata 
által „Kárpátaljai támogatás” néven nyitott bank-
számlára.
A felnôtt 6000 méteres futás eredményei
Nôi kategóriában:
- 1. helyezett Békefi Henrietta
- 2. helyezett Károlyi Melinda
Férfi kategóriában:
- 1. helyezett Markella Krisztián
- 2. helyezett Kövesdi Oszkár
- 3. helyezett Bánáti Balázs
- 4. helyezett Dénes Csaba.
A futó kategóriákra 35 fô, a gyaloglás-

ra 38 fô regisztrált. Minden nevezônek 
köszönjük a részvételt, és itt is gratulálunk 

a lelkes versenyzéshez!
A délután második felében három sport közül 

választhattak a résztvevôk. Nyílt zumba óra, sár-
kányhajózás és a Tahitótfalui SE fiatal futballistái 
várták az érdeklôdôket.
Kellemes tavaszi idôben, sikeres rendez-

vényt zártunk az esti órákban. A szervezés-
ben és a lebonyolításban nyújtott segítségért 

szeretnénk köszönetet mondani Tahitótfalu 
Önkormányzatának, Béres Gabriellának, 
Almássy Csabának, Szecsei Lászlónak és 
az Ôrháznak. Köszönet Kékesi-Argyelán 
Krisztinának, hogy elvállalta a háziasszony sze-
repét, Szûcs Katának az alapos bemelegítésért, 
Perlaki Andreának és csapatának a zumba órá-
ért, Szíj Krisztiánnak, hogy a Tahitótfalui SE fiatal 
focistáival eljöttek, és végül, de nem utolsó sor-
ban a Szigeti Sárkányok minden tagjának, akik a 
rendezvény fô pillérét adták!

Bánáti Anita

Iskolások a Tahi Tusán

Március 26-án, szombaton került sor a Tahi 
Tusa elnevezésû sport és családi napra. A Szigeti 
Sárkányok Egyesülete rendezte a sport és családi 
napot. Az egyesület szabadidôs és verseny célú 
sárkányhajózással és természetjáró túrák szerve-
zésével foglalkozik a mindennapi edzések mel-
lett.
Az nap fô eseménye az újonnan telepített stég 

átadása volt, melyet ezután már használatba is 
tudtunk venni. A létrejöttéhez az Önkormányzat 
nyújtott jelentôs segítséget, üzemeltetôje az 
egyesület lett. Emellett sok lelkes tag dolgozott 
a helyszín kialakításában, valamint a rendezvény 
lebonyolításában is.
Az átadón részt vett dr. Vitályos Eszter államtit-

kár asszony és dr. Sajtos Sándor polgármester úr. 
A nap programjaiban szerepelt jótékonysági 

futóverseny, jótékonysági gyaloglás, zenés beme-

legítés, zumba, sárkányhajózás, foci bemutató.
A befolyt összeg testvértelepülésünk, Mezôvári 

megsegítésére kerül átutalásra.
Iskolánkat több mint ötven gyerek képviselte, 

akik a futás és a gyaloglás versenyben részt vettek. 
Futás eredményei az iskolás korosztályban:
Felsôs kategória: 
1, Géczi Sándor 7.a.
2, Szabados-Molnár Levente 7.b.
3, Hibbey Bíborka 5.b.
Alsós kategória: 
1, Nagy Csaba 4.b. 
2, Heves Dóra 3.a. 
3, Ragó Márton 3.b. 
A gyôztesek és helyezettek az érmek mellett 

sok szép ajándékot kaptak. Minden résztvevô 
emléklapot vehetett át. A séta és a futás után 
finom sütemények várták a résztvevôket. A gye-
rekek mellett sok felnôtt résztvevô is volt, fôként 
szülôk és hozzátartozók. 

Fábián Csaba

Újra Fitt Tahi!
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Március utolsó hétvégéjét egy különleges ôsi 
lovas csapatjátéknak szenteltük a Magyar Családi 
Gazdaságban. 
Pénteki napon megérkeztek az ország különbözô 

pontjairól versenybe szálló lovas csapatok, hogy 
összemérjék erejüket. Kemencés lepénysütéssel 
és egy elméleti, a lovak viselkedésével kapcsolatos 
elôadással hangolódtunk a hétvégére. A szombat 
reggeli megnyitó után megkezdôdtek a köböre 
körmérkôzések az öt csapat között. 
A nap végére a következô eredmények alakítot-

ták ki a másnapi helyosztókat:
1. Magyar Hadak (házigazda)
2. Keleti Végek Ôrzôi  (Fehérgyarmat)
3. Csikóváriak (Pomáz)
4. Pusztai Rókák (Karcag)
5. Pusztai Rókák ifjúsági (Karcag)
A vasárnapi program izgalmas bronzmeccset 

hozott, ahol a szombati eredmények ismétlôdtek.

A döntôt a Keleti Végek Ôrzôi nyerték, beállítva 
ezáltal az alábbi sorrendet:
1. Keleti Végek Ôrzôi
2. Magyar Hadak
3. Csikóváriak
4. Pusztai Rókák 1
5. Pusztai Rókák 2
Mindenképpen elmondható, hogy a játék színvo-

nala évrôl évre emelkedik, ami a csapatok és lova-
ik teljesítményében most is tükrözôdött.
Gratulálunk mindenkinek az elért eredmények-

hez, valamint további sok sikert kívánunk a kiváló 
csapatoknak és segítôiknek.

A férfi mérkôzések mellett elôször került lebo-
nyolításra nôi verseny,  ahol 4 amazon csapat 
mérte össze rátermettségét.

A rettenthetetlen hölgyek és lányok végül a 
következô sorrendben fejezték be a versenyt:
1. Pusztai Rókák
2. Magyar Hadak 1-es csapata
3. Déli Gyepûvédôk
4. Magyar Hadak 2-es csapata
......

A köböre mérkôzések mellett termé-
szetesen ez alkalommal is készültünk 
egyéb programokkal, hogy a látoga-
tó családok, minél több módon ismer-
kedhessenek meg a hagyománnyal 
és a hétvége egyik fôszereplôjével, 
a lovakkal. Egy igazán színvonalas 
bábelôadást tekinthettünk meg a 
Ládafia Bábszínháznak köszönhetôen. 
A Lóvá tett kupec meséje a lovasok 
által jól ismert vásári helyzetek bemu-
tatásával szórakoztatta a nézôket.
A gyerekeknek lehetôsége nyílt 

hucul lovak hátára pattanni, ôshonos állatokat 
simogatni és természetesen a népi játszóház sem 
maradhatott el a hétvégi programból. A környék-
beli kézmûves mestereknek köszönhetôen meg-
ismerkedhettünk hagyományos mesterségeinkkel 
és helyi termelôink portékáival. 

A szombat estét egy különleges programmal zár-
tuk a Tahitótfalui Ifjúsági tábor nagytermében, 
ahol prof. Dr. Hecker Walter elôadását hallgat-
hattuk meg a magyar lótenyésztés történetérôl. 
Majd a megfáradt köböre játékosok és a látogatók 
közös táncházban mulathattak, ameddig még ere-
jük engedte.

A vasárnapi nap több különlegességet is tartoga-
tott az ideérkezôk számára, a Kazah Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetsége Nauriz-ünnepséget 
szervezett, melyen több mint 300 Magyarországon 
élô kazah diák és család vett részt.
 Az ünnep alkalmából egy díszes kazah jurtát állí-

tottak fel, a rendezvény vendégei élvezhették a 
dombra dallamát, illetve a nemzeti táncokat és 
kazah dalokat.

Az ünnepség maradandó benyomást és örömet 
hagyott a kazah diaszpórában és a diákokban, 
továbbá lehetôséget biztosított, hogy az ôseik tör-
ténelméhez és kultúrájához térjenek vissza, vala-
mint a honfitársak közösségben otthon érezzék 
magukat.

A Buda Környéki Íjászoknak köszönhetôen a 
hagyományos  íjászattal ismerkedhettek meg az 
érdeklôdôk, és maguk is próbára tehették íjász 
képességüket.

A testben és lélekben is tartalmas hétvégét 
gyönyörû napsütéses idôjárás koronázta meg, 
ezáltal is kedvezve a nagyszámú érdeklôdôknek és 
a lelkes versenyzôknek, akiknek ezúton is köszön-
jük, hogy megtisztelték rendezvényünket.

Köszönjük a csodálatos fényképeket: Benéné 
Lajtos Katalinnak és Ivaryfotónak.

Magyar Orsolya

Köböre és Etnosport Kupa
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“Ez annyira nem természetes” - gondol-
tam a minap, egy tetszôleges napon, egy 
tetszôleges magyar autópályán, miután rájöt-
tem, a háromsávos úton miért haladunk 
valamivel lassabban, mint eddig. Messzirôl 
csak a kék-piros villogót láttam, a külsô sáv-
ban, odaérve vettem észre, hogy katonai 
jármû, elôtte pedig, hosszan-hosszan, nagy-
jából 10-15 hatalmas teherautókból álló kon-
voj. Volt közöttük mindenféle, én nem értek 
hozzá, de láthatóan más-más funkciót ellátó 
jármûvek, csak a vöröskereszttel megjelölte-
ké voltak egyértelmûek számomra. Az irány-
ból persze kitaláltam, hova is tartanak nagy 
valószínûséggel, és egyáltalán nem volt jó 
érzés a közelükben lenni. Nem volt “termé-
szetes”. 

Ahogy az sem, hogy nem sokkal korábban, a 
4 éves kisfiam segítségével néztük át mindany-
nyiunk ruhatárát, hogy mi mindenrôl tudunk 
jó szívvel lemondani - nem, sajnos nem azért, 
mert egy turkálóba, vagy ruha-újrahasznosí-
tással foglalkozó boltba vittük el, vagy példá-
ul a gyerekruhákat esetleg egy barátnak, aki 
éppen babát vár. Nem, egy helyi tûzoltónak 
adtuk át, aki a határon túlra vitte azoknak, 
akiknek most néhány meleg holmi, cipô 
nagyon sokat jelent. 

És, ha már itt tartunk, ez a helyzet a lehetô 
legkevésbé természetes. Nem tudok rá jobb 
szót, ha érzelmektôl mentesen - tehát dühöt, 
szomorúságot, esetleg félelmet mellôzve - 
tekintek rá. Hogy egyik napról a másikra ott 
kell hagynod az otthonodat, a megszokott 
környezetedet, a szeretett munkádat, a biz-
tonságodat, a barátaidat, vagy akár a család-
tagjaidat. Hogy egy bôrönddel útnak indulsz, 
és nem biztos, hogy tudod, hová. Hogy bár 
életerôs vagy, eddig önálló életet éltél, van 
szakmád, amihez értesz, volt munkád, amibôl 
eltartottad magadat és a családodat, most 
mindezt hátra kell hagynod, és idegen embe-
rek jóindulatára kell bíznod magad, ki tudja 
mennyi idôre. Hát ezért tanultál, dolgoz-
tál éveket? Ezért építettél fel egy otthont, és 
neveltél gyermekeket …? 

“Nézd ezt a helyet” - mondja a párom egy 
szép kis balaton-felvidéki kisváros fôterén. 
“Nem az lenne a normális, a természetes, 
hogy itt minden étterem és kávézó tele 
van, az emberek kiülnek a barátaikkal, és 
egyszerûen csak jól érzik magukat?” De, ez 
lenne a természetes. 

Nem is ragozom ezt tovább, mert szerintem 
mindenki érzi, tudja, mire gondolok. Biztosan 
nem én vagyok az egyetlen, akinek összeszo-
rul a szíve, és pityeregni kezd bizonyos híre-
ket hallva, látva. Inkább beszélek arról, mi az, 

ami viszont természetes, és ami éppen ilyen-
kor mutatkozik meg igazán, és amibe érde-
mes kapaszkodni, az energiáját megtartani, 
és továbbvinni a reménytelibb, szebb jövôbe. 

Természetes az, hogy szinte mindenki egy 
emberként mozdul meg, hogy akár ere-
jén felül is, segítsen azoknak, akik ennek az 
egésznek vétlen áldozatai. Hogy néhány nap 
alatt ezrek, tízezrek álltak be segíteni, ki, aho-
gyan tud; hogy a segélyszervezetek akciói 
mellett civil szervezetek, közösségek, telepü-
lések is külön adománygyûjtést szerveznek, 
hogy sokan a határra indulnak önkéntesnek, 
és hogy idegeneket fogadnak be otthonaikba, 
határozatlan idôre. Hogy ilyenkor felerôsödik 
az emberekben az együttérzés, az empátia, az 
összetartás. 

Én alapvetôen hiszek abban, hogy az ember 
jó, és alapvetôen törekszik a jóra. Legalább a 
vágy megvan benne. Például arra, hogy közös-
ségben éljen, ahol egymást erôsítve, segítve, 
vállt-vállnak vetve dolgoznak azért, amiben 
hisznek. Élô, emberi kapcsolatokra, cselekvô 
szeretetre, amelyben nem riadnak vissza 
az esetleges nehézségektôl, mert tudják, 
hogy a megoldásra törekvés csak közelebb 
hoz egymáshoz, így ebben rejlik a fejlôdés 
lehetôsége. 

És az ember - szerintem - vágyik a “termé-
szetes” életre, az ôszinteségre, a valódiságra 
is. Például élelemben is. Hogy ami a testébe 
jut, legyen az akár levegô, akár étel, az tisz-
ta és egészséges legyen. Hogy tudja, az hon-
nan származik, ki gürcöl azért egész évben, 
hogy az létrejöjjön. Tudjon vele kapcsolód-
ni, megismerhesse azt, aki egy-egy szelet sajt, 
vagy kolbász, vagy egy szál répa, egy falat gyü-
mölcs mögött rejtôzik. Szerintem, és ezzel 
szerencsére nem vagyok egyedül, ez a termé-
szetes. 

Ezért hoztuk létre a Sziget Kosarát. Persze,a 
helyi élelmiszer megtartásáért elsôsorban, de 
ezért a sokféle érzésért is, ami mögötte van. A 
közösségért. És, gondolom, hasonlót érezhet-
nek azok a vásárlóink, akik hétrôl-hétre minket 
választanak, még akkor is, ha csak egy darab saj-
tért, vagy szalonnáért, vagy egy kiló almáért jön-
nek el csütörtökön a horányi piacra. 

De mindezzel nem vagyunk egyedül az 
országban. Egyre többen, a legkülönbözôbb 
településeken hoznak létre hasonlót, és mos-
tanában már hálózatot is kezdenek, kezdünk 
alakítani - azért is, hogy egymást erôsítsük, 
hogy egymástól tanuljunk, és azért is, mert az 
egymáshoz kapcsolódás, az együttmûködés 
mindenképpen jó érzés. Most, ezekben a 
nehéz napokban is, amikor nemcsak a saját 

közösségünkre koncentrálunk, hanem az 
éppen nélkülözôkre is. Múlt héten mi is csat-
lakoztunk a Nyíregyházi Kosár Közösség 
adománygyûjtô akciójához, mert ôk - föld-
rajzi helyzetükbôl adódóan - az események 
közelében vannak, barátaik a határon segí-
tenek, ezért pontosan tudják, mire van szük-
ség, a hozzánk beérkezett adományokat 
ezért nekik juttattuk el. De ahogy változik a 
helyzet, és immár a szomszédságunkban is 
lesznek, akik segítségre szorulnak majd, a 
lehetôségeinkhez mérten megtesszük, amit 
tudunk. 

De közben van itt egy másik folyamat is, 
amire érdemes figyelnünk. egyre többször 
jön velem szembe a közösségi médiában 
sokaktól a felhívás, hogy kertészkedjünk, ter-
meljünk, mert nem tudhatjuk, mi milyen lesz 
a mezôgazdaság helyzete, hogy milyen élelmi-
szerek, alapanyagok kerülnek majd az aszta-
lunkra. Magam is kertészkedem, maximálisan 
támogatom ezt ezt: akár egy balkonládában is 
elkezdhetô a saját termelés, a semminél az is 
jóval több. De közben ne feledkezzünk meg 
arról, hogy vannak saját termelôink is, ôket 
pedig segítsük oly módon, hogy lehetôség 
szerint tôlük vásárolunk. Most van itt az idô, 
hogy tényleg mellettük döntsünk, hogy leg-
alább ôk ne hagyják abba. Hogy nekünk 
legyen helyi, finom, egészséges élelmünk, és 
hogy ez elindíthasson akár egy olyan folya-
matot, hogy mások is termelésbe fogjanak, 
mert azt látják, van rá kereslet, több, mint az 
import árura, ezért megéri. Mindig érdemes 
ôket védeni, de most különösen .. 

Tudom, hogy a helyzet bizonytalan, 
szorongáskeltô, akár félelmetes is. Én is félek 
néha. De tudom, érzem, ahogy a körülöt-
tem lévôk is, hogy tennünk kell, ami a dol-
gunk: termeljünk, húzzuk szorosabbra a helyi 
közösségi együttmûködéseket, vagy legalább 
helyben tartsuk a pénzüket, mondjuk a vásár-
lásainkkal. Ezek apró lépések, de kellenek egy 
jobb világ megteremtéséhez, ahol az kerül 
majd elôtérbe, ami mindannyiunk vágya: az 
összetartás, az együttmûködés, a közösség és 
a szeretet. Egész egyszerûen, mert ennek van 
értelme, mert ez teremt majd egy fenntartha-
tóbb, szeretettelibb világot. 

És mert ez a természetes. 

Forrai Marcsi
A Sziget Kosara Bevásárló Közösség 

egyik szervezôje

Arról, ami természetes … és ami nem
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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 

- 								

 
	

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 
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Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00

Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint  

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges! 

06 20/278 3734, 06 26/312-605

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 18.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
Akác hasítva 24.000,- Ft/m3 

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

1 m3=1 m x 1m x 1m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás 

Tahitótfalun belül ingyenes

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

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

  

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

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Márciusi számunk-
ban a Tormaréten épülô Orgonaliget Bölcsôde homlokzatának 
egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 
Schopperné Lakatos Ilonának.

HÁZTARTÁSIGÉP   JAVÍTÁS!
• Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, 

vendéglátóipari gépek, boilerek tisztítása-javítása, garanciális 
beüzemelése

• kozmetikai és szépészeti berendezések
szaunák, jacuzzik, medence gépészet, és egyéb1, és 3 fázisú 

elektromos gépek , berendezések szervizelése, javítása.
• Kert-, és garázskapu automatizációk telepítése, javítása,

beléptető, és felügyeleti rendszerek kiépítése, szervizelése.
• Infra padlófűtő fóliák telepítése,

erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194

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.
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

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

Több, mint látványterv
A fürdőszoba megtervezése nehéz feladat. 
Segítünk benne, hogy  fürdőszobája 
minden eleme  az Ön kényelmét szolgálja.

LÁTVÁNYTERVEZÉS
3D FÜRDŐSZOBAI

2022_49_Iso_Thermo_AD_A5.indd   1 2022. 03. 21.   14:30:13
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A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Gratzl Erika a Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola zon-
gora- és szolfézstanára, két évtizede 
tanítja gyermekeinket a zene szépségére, 
a zongorázás rejtelmeire. Miskolcon 
diplomázott a Zeneakadémia hároméves 
tanárképzô tagozatán.
Hogyan jutottál el Miskolcról Tahi-
tótfaluba?
Fô i sko l a  a l a t t  t an í to t t am az  eg r i 
Zeneiskolában, mellette a Miskolci Nemzeti 
Színházban dolgoztam korrepetitorként. 
A fôiskola elvégzése után a szentendrei 
Zeneiskolában kaptam állást, ahol Bánk
Zsuzsa volt az igazgató. Pár év múlva csa-
ládommal Kemencére költöztem, az ottani 
zeneiskolában csodálatos éveket töltöttem, 

sok emlékezetes koncerttel, izgal-
mas zenei programokkal. Zsuzsa, aki  
idôközben a tahitótfalui zeneiskola 
munkájában is szerepet vállalt, kitar-
tóan ostromolt azon elképzelésével, 
hogy nekem Tahitótfaluban van a 
helyem. Néhány év múlva már én is 
így éreztem, nem bántam meg dön-
tésemet.

Milyen útravalót kaptál szüleidtôl 
a zenei, tanári pályára?
Szüleim pékek voltak, apukám 
rajongva szerette az operát, anyukám 
nagyon szeretett énekelni, testvérei 
pedig zongoráztak, doboltak a civil 
munkájuk mellett. A háború utáni 
években nem tudta a családjuk a 
taníttatásukat fizetni, mert akkor még 
fizetni kellett az oktatásért. Így édes-
apámat pék mellé adták inasnak tizen-
két éves korában, mert, ahogy nagy-
szüleim mondták, erre a szakmára
minden idôben szükség van. 
Édesanyám varrónô szeretett volna 
lenni, de ô sem tudott továbbtanul-
ni, hát ô is péknek állt. Otthon a 

nagyszülôi házban mindig nagy közös zené-
lések voltak, ha összejött a család. Zongora 
mellett nôttem fel, óvodás korom óta zongo-
ratanár szerettem volna lenni.
A tanítás mellett zenészként milyen terü-
leteken tudsz kiteljesedni?
Zongoristaként koncerteken nem csak szó-
listaként, hanem kamarapartnerként is öröm-
mel játszottam - játszom. Rendszeresen fellé-
pek községünk templomi koncertjein is.
Kóruskíséretet is mindig szívesen vállal-
tam, így jutottam el Kínába, és Nürnbergbe 
is a szigetmonostori Abajdóc Kórussal 
Kökényné Krafcsik Ibolya karvezetô veze-
tésével. Ibolyával, aki zeneiskolánk taná-
ra és titkára, többször játszottam, fantaszti-
kus tanár és csodálatos muzsikus. Az iskolai 
tanítás mellett a szentendrei Zeneiskolában 
kottatárosként dolgozom, amihez 2008-ban 
szereztem végzettséget a Bajai Fôiskola infor-
matikus-könyvtáros szakán. 2006-tól tizenegy 
évig Tahitófaluban és Szigetmonostoron, s 
két éve újra a szigetmonostori katolikus 

templomban végzek kántori szolgálatot, ami 
a tanítás mellett életem nagy ajándéka. 
A zenét tanuló gyerekeknek nagyon fon-
tos a zeneiskolai órákon kívüli zenei 
élmény, a zenészekkel való személyes 
találkozás. Milyen alkalmakat tudsz 
diákjaidnak zenetanárként teremteni?
Rengeteg program van minden évben a kör-
nyéken, ahol rendre fellépnek növendékeim, 
országos zongoraversenyeken, kamaraverse-
nyeken is szerepeltek. 2006-ban elindítottuk 
a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei 
Találkozóját. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
növendékeink megismerjék az együtt muzsi-
kálás örömét. Ezek a találkozók remek alkal-
mat nyújtanak arra, hogy hallják, lássák egy-
mást a Dunakanyar zeneiskolásai, megis-
merkedjenek egymással és akár olyan hang-
szerekkel is, amelyekkel a mi iskolánkban 
nem találkoznak. Operaházba tíz éve rend-
szeresen járunk a gyerekekkel,ami hatal-
mas varázserôvel bír számukra. De ugyan-
úgy örömmel jönnek a Zeneakadémiára, 
a Müpába is. Az elmúlt években több-
ször jártunk a Régi Zeneakadémián, a Liszt-
múzeumban, és nagy élmény volt, amikor 
2016-ban eljutottunk a Bogányi zongorákat 
készítô mûhelybe.
Milyen korban érdemes elkezdeni a 
hangszeres zenetanulást?
A zenével való foglalkozást elôször inkább 
a zenei elôképzôben javaslom, ami igazán 
nagy segítséget nyújt a majdani hangsze-
res tanuláshoz. Egy másodikos, harmadikos 
hangszerrel ismerkedô gyerek sokkal köny-
nyebben sajátítja el az alapokat, mint egy 
elsô osztályos, aki még a betûvetést tanulja, 
hamarabb lesz sikerélménye, nem megy el a 
kedve idô elôtt. Igyekszem minden növen-
dékem adottságait, terhelhetôségét figyelem-
be véve haladni. A közel negyven éves tanár-
ságom alatt több növendékem választotta a 
zenei pályát, de a legtöbb tanítványból ter-
mészetesen nem lesz muzsikus. Reményem 
szerint viszont olyan tudást kaptak-kap-
nak a kezükbe, amit késôbbi életük során 
elôvehetnek, akár szülôként kisgyermekük-
nek énekelve, zenélve, akár saját örömükre.
 
Béres Gabriella

Falutéka
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4., 
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, 
szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • 
FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr. 
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd, 
csütörtök 14:00-20:00 Rendelési idôben a gyermekfogászat 
rendelési ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-
nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 

Rendelés: h: h 11-14ó, k 7-10ó, sze 14-17 ó, cs 14-17ó, p 7-10ó 
• GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszü ne ti 
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650 
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, 
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY-
SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 
310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, 
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, 
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth 
L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszol-
gálat: 1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság 
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, 
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – 
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 

• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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


