
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

február 5. szombat 17:00-20:00 Évkerülô Családi Táncház. 
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes.
február 26. szombat 10:00 Farsangi felvonulás. Indulás: Tótfalu 
Hôsök tere, érkezés: Tahi Termelôi Piac. Részletek a plakáton.
március 12. szombat 9:00-17.00 XI. Dunakanyar Kézmûves 
Kiállítás és Vásár. Helyszín: Szigetmonostor Faluház. Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház, Szigetmonostor Faluház. Belépés ingyenes. 
Részletek a plakáton.
március 18. péntek 18:00: „Tahitótfalu évei 2021-2022” 
elôadás sorozat elsô része: Tahitótfalu korai évszázadai az 
újabb régészeti kutatások tükrében. Elôadó: Gróf Péter régész, 

történész. Helyszín: Pollack Mihály emlékszoba (Tahitótfalu, 
Béke út 14.). Belépés ingyenes. Részletek a plakáton.

Faluház (Szabadság út 1/a)
 
február 12., 26. szombat 14:00-17:00 Kosárfonó kör. 
Bejelentkezés szükséges: faluhaz@tahitotfalu.hu vagy 0630/337 
5527.
február 5., 19. szombat 14:00-17:00 Nemezelô szakkör. 
Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527.
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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97 millió forintos kormányzati támogatás
A Belügyminisztérium egyes 5000 fô feletti 
lakosságszámú településeket érintô beruházá-
sokról szóló 1869/2021. (XII. 03.) kormányhatá-
rozat alapján Tahitótfalu Község Önkormányzata 
97 millió forintos vissza nem térítendô támoga-
tásban részesült. 2021. decemberében a Magyar 
Államkincstár az elnyert összeget átutalta az 
Önkormányzat számlájára. A kormányhatározat 

alapján nyújtott támogatást az Önkormányzat az 
alábbiakra fordíthatja:
- közmû-rekonstrukcióval járó útfelújítás
- Almáskert óvoda és Epreskert Óvoda játszóud-
varának fejlesztése
- szabadstrand létesítéséhez szükséges ingatlan 
vásárlás 
- munkagép beszerzés
- a védônôi épület felújítása
- a református temetô melletti ravatalozó felújítása

Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:
Természetjáró szakkör 
az iskolában 3.
Félévi kiállításunk- 
Tûzzománc szak 4.
A magyar kultúra napja 4.
Vendégünk volt a Pomázi 
Tûzoltó zenekar 5.
2022. évi eseménynaptár 
- tervezet 5.
1568 január 13 – 
2022 január 13. 
A vallásszabadság 
emléknapja   8.
Népkönyvtár 
Tahitótfaluban 9.
Imaházfelújítás 
a Tahitótfalui Baptista 
Gyülekezetben 10.
Falutéka   14.
XI. Dunakanyar 
Kézmûves Kiállítás 
és Vásár 15.
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A felhasználáshoz szükséges egy úgyneve-
zett egyszerûsített költségtervet készíteni, 
amihez az ingatlanvásárlást kivéve indikatív 
árajánlatokat kértünk be. Az így beérkezett 
ajánlatok alapján tudtuk az egyes fejlesztési 
sorokba a megfelelô összegeket betervezni. 
A 2021. december 14-én megkapott támo-
gató okirat alapján a rendelkezésre bocsá-
tott összeget – a rögzített fejlesztési célok 
tekintetében – legkésôbb 2022. decembe-
réig kell felhasználnunk, és 2023. január 
1-ig kell a Magyar Államkincstárnak a szak-
mai és pénzügyi beszámolókat benyújta-
nunk. Az önkormányzat a támogatás tel-
jes összegének 20%-ig saját hatáskörben 
átcsoportosítást hajthat végre, de ez nem 
befolyásolhatja az elnyert céltámogatások 
megvalósulását. Ekkora átcsoportosításnál 
nincs szükség a támogatói okirat módosí-
tására. Ha a külsô tényezôk miatt nagyobb 
arányú átcsoportosításra lenne szükség, 
akkor egy alkalommal kérhetjük a támoga-
tási összeg módosítását. 
 
Útfelújítás
Az útfelújítás, közmû rekonstrukció 
soron a Gábor Áron utca, Zrínyi utca, 
Zrínyi köz által határolt terület (csomó-
pont) felújítását tervezzük, és a mint-
egy 38 méter hosszú burkolt vízelvezetô 
árkot újítjuk fel. A csomópont felújítása 
174 négyzetmétert jelent. A felszíni vízel-
vezetés érdekében K szegélyt és süllyesz-
tett szegélyt építünk ki. 

Óvoda játszóudvarának fejlesztése
A két óvoda játszóudvarára kéttornyú vár, 
madárfészek hinta, 2 db kétüléses fém 
lengôhinta, mászóvár, láncos lépegetô híd 
kerül telepítésre. A játszóeszközök bizton-
ságos használata érdekében az esési terek 
alá 241 négyzetméternyi gumitéglát helye-
zünk el. 

Ingatlanvásárlás
Ingatlanvásárlási céljaink megvalósítására 
5 millió forintot jelöltünk meg. A Tildy-híd 
szigeti hídlábától északra lévô területen ter-
vezünk ingatlant vásárolni.  

Géppark fejlesztése
A géppark fejlesztésére azért van szük-
ség, mert a korábban vásárolt eszközeink 
egy része elhasználódott, továbbá a kar-
bantartandó zöldfelület nagysága tovább 
növekedett a településen. A gépvásárlást 
a fentieken kívül az is indokolja, hogy a 

Polgármesteri Hivatal fizikai állományának 
létszáma jelentôsen csökkent. Több pályá-
zati felhívás ellenére és magasabb garan-
tált minimum bérhez igazított bérnöve-
kedés, a cafetéria és a munkaruha bizto-
sítása ellenére sem jelentkeztek önkor-
mányzatunkhoz. Alpolgármester úr javas-
latára 1 db LS MT3.50 Mech Cab traktor 
kerül beszerzésre, légfékkel, vonófejjel, 
frontkardánhajtással, fronthidraulikával fel-
szerelve, valamint 1 db gémes mulcsozó 
CUT Revers 029 adaptert vásárolunk. Az 
eszközök beszerzésérôl a testület döntést 
hozott, amely alapján megrendeltem a fent 
ismertetett gépeket. 

Védônôi épület felújítása
A védônôi épület felújítása látható módon 
indokolt, arról nem beszélve, hogy a Hôsök 
tere egyre szépülô területén látvány szem-
pontjából is kívánni valót hagy maga után. 
Az épület külsô falfelülete kerül felújítás-
ra, és tervezzük az ablakok és az udvari 
ajtók cseréjét is. A bádogos szerkezetek is 
megújulnak. A belsô udvarra térkô kerül, a 
tûzfal pedig újraépül. 

Ravatalozó felújítása
A református temetô mellett lévô rava-
talozó felújítása régi terve önkormányza-
tunknak, de sajnos eddig forráshiány miatt 
nem került rá sor. Néhány éve a reformá-
tus egyházzal és baptista egyházzal közös 
pénzforrásból megépítettük az elôtetôt. 
E példás összefogást ismételten megkö-
szönöm a helyi egyházaknak. Az elôtetô 
megépítését megelôzôen az érintett terü-
let kiszabályzásra került, mivel a tulajdo-
ni lapon addig szántóként volt nyilvántart-
va. A termôföld végleges más célú haszno-
sítása érdekében az ehhez szükséges terv-
dokumentációt elkészítettük, és benyúj-
tottuk a Földhivatalhoz. A tulajdoni lapon 
már a mûvelési ág rovatban kivett, ravatalo-
zó és parkoló bejegyzés szerepel. Azt is el 
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Újszülöttek
Bötkös Gréta Nóra 2022.01.02.
Bálint Luca 2022.01.05.
Somogyi Bíborka 2022.01.06.
Juhász Fülöp Lajos 2022.01.07.
Novák Kristóf 2022.01.23.
Szadeczky Berta 2022.01.25.

Elhunytak:
Kôvári Endre Istvánné – Béke út – élt: 60 évet
Virok Mihály – Dózsa György út – élt: 64 évet
Szarvas Erzsébet – Pataksor – élt: 84 évet
Szabó Sándor – Domb utca – élt: 87 évet
Bese Jánosné – Szabadság utca – élt: 86 évet
Németh Sándor – Szentendrei út – élt: 76 
évet
Bencsik Istvánné – Pacsirta utca – élt: 85 évet
Franyó Gyula – Lejtô utca – élt: 57 évet
Váradi Ferencné – Bercsényi út – élt: 89 évet
Csereklye István – Pálma utca – élt: 70 évet

Könyvtár
Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
A könyvtár a járványügyi intézkedések-

nek megfelelôen kizárólag a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezôk számára látogatható.

Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

kubanekné Bence 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.

kell mondani, hogy a területrendezés elôtt 
a ravatalozó épülete nem volt feltüntetve a 
tulajdoni lapon. 
A ravatalozó épülete rendkívül rossz álla-
potban van, beázik, hullik a külsô vakolat. 
A Támogatási Okiratban rögzített célok 
megvalósítása érdekében a Beszerzési 
Szabályzatunknak megfelelô eljárásrend 

alkalmazásával megkezdjük a pályázta-
tásokat, amikhez szükséges lesz az egyedi 
költségvetésû támogató okiratok elfogadása.
Bízom abban, hogy a fent tervezett beru-
házások rövid és hosszútávon egyaránt jól 
szolgálják Tahitótfalu érdekét. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Természetjáró szakkör az iskolában

Iskolánkban már tizenegyedik éve mûködik a ter-
mészetjáró szakkör. Minden hónapban egy hétvé-
gi napon útra kelünk és barangolunk a Pilisben, 
a Visegrádi-hegységben vagy a Börzsönyben. 
Évszaktól függetlenül mindig lelkes csapat gyûlik 
össze. Nagyon jó hangulatban szoktak telni a 
túrák. Sok szülô vesz részt a gyerekek mellett, vala-
mint régi diákok is visszatérnek közénk, ha tehe-
tik. 
Sok szép tájat bejártunk már, sok élmény gyûlt 

össze mindenkiben az évek folyamán. Rengeteg 
gyönyörû fotó is bizonyítja, merre jártunk. Ezek 
egy részébôl évente kiállítást is rendezünk az isko-
lában. Átlagosan 15-20 kilométert szoktunk meg-
tenni, de volt már 40 kilométer hosszú túra is.
Több alkalommal vízi túrát is szerveztünk már a 

Dunakanyarban. Vízrôl teljesen más arcát mutat-
ja a táj.
A testmozgás és az egészséges életmód mellett 

fontos az is, hogy a természet értékeit, állatokat 
és növényeket megismerjék a gyerekek. Sok eset-
ben van szerencsénk nagy vadakat látni természe-

tes környezetükben. A legnépszerûbbek az éjsza-
kai túrák szoktak lenni. A szarvasbôgés hallgatás 
nagy élmény számukra. 
Év közben látjuk a természet változásait, tapasztal-

juk hónapról hónapra, miként alakul át a táj. Volt 
olyan szerencsés napunk is, mikor belecsöppen-
tünk egy vadászatot lezáró eseménybe. A terítéken 
láttuk az elejtett vadakat, megtapasztaltuk milyen 
tradíciók vannak a vadászat során. Több esetben 
erdész által vezetett túrán vettünk részt, ahol az 
erdôben zajló munkákat is megismerhettük. A 
fakitermeléstôl a faültetésig, a vadgazdálkodás és a 
vadásztatás fontosságát a többi mellett.
Januári túránk Szentendrérôl indult a Kôhegyre, 

onnan a Lajos-forrás felé haladtunk, majd tértünk 
vissza Szentendrére. Szép napsütéses idôben telt 
napunk. A mintegy húsz fôs társaság élvezte a 
hóval borított táj szépségeit.

Fábián Csaba, Tahitótfalui Pollack 
Mihály Általános Iskola tanára, 

túravezetô
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1989 óta, 33 éve ünnepeljük január 22-én a 
magyar kultúra napját. 
Azt már minden 7-8.-os diák tudja, hogy azért 

ezen a napon ünneplünk, mert Kölcsey Ferenc 
január 22-én fejezte be a nemzeti imádságunk, a 
Himnusz írását 1823-ban. Elôtte nem volt himnu-
szunk, a különbözô ünnepségeken egyházi éneke-
ket, egyházi himnuszokat énekeltek. A reformkor-
ban, 1844-ben lett a magyar nyelv az ország hivata-
los nyelve, 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc 
a Himnuszt, és 1844-ben hangzott fel elôször nyil-
vános ünnepségen a megzenésített Himnusz. 
Amikor Kölcsey a Himnuszt írta, akkor még 

Kárpátalja, a Felvidék, Erdély és a Vajdaság az 
országunkhoz tartozott, a Nagy-Magyarország 
része volt. A világon ma kb. 15 millió magyar él, 
de ma már 5 millióan az országhatárainkon kívül.
De mi is az a magyar kultúra? Ebbe beletartozik az 

egész világon élô teljes magyar-
ság szellemi és anyagi értékei: a 
közös történelmi gyökereink, a 
mûvészetünk, a népmûvészet, 
az irodalom, a magyar nyelv, 
a színház, a filmmûvészet, a 
magyar zene- és táncmûvészet, 
az építészet, a szobrászat, a fes-
tészet, a magyar tudományos 
eredményeink és a magyar 
sport is. 
A napról való megemlé-

kezés ötletét Fasang Árpád 
zongoramûvész vetette fel 1985-ben. Szavai sze-
rint „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökségbôl meríthetünk, és van 
mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat 
adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség 

tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segít-
het a mai gondok megoldásában is”

Matus Klára
intézményvezetô-helyettes
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Félévi kiállításunk- Tûzzománc szak

A magyar kultúra napja

Félévi kiállítást rendezni két helyszínen egy-
szerre az energikus tanítványokkal együtt egy 
örömteli, vidám és egyben kemény munka is. 

Pócsmegyeren „saját terepen” készült el most 
elôször az elsôs és másodikos tûzzománcos diákja-
im legjobb alkotásaiból egy nagyon színes és izgal-
mas kiállítás. Láthatja bárki, aki belép a PRK iskolai 
szárnyába – a folyosón mindenhol vidám, színes, 
egyéni alkotások fognak rákacsintani!
A 3.-8.osztályos diákok alkotásai a szigetmonos-

tori „Zöldszigetben” vannak 5 különbözô tablóra 
elrendezve, és az elsô emeleti folyosó nagy felü-
letét kitöltve. A lombfûrészeléssel, beütô kalapács-
csal készülô kisebb réz ékszereket, amiket a diák-
jaim már a remek, új eszközökkel készítenek, majd 
év végén lesznek láthatók. Az egyik legnagyobb 
élmény számomra, amikor más diákok – akik nem 
járnak hozzám tûzzománcra – dicsérik meg a mun-
kákat. Így volt ez pár nappal ezelôtt is, miután az 
emeleti falat beborítottuk rajzokkal, festmények-
kel: az egyik felsôs diák, miután ôszintén gratulált 

az alkotóknak, hozzáfûzte: ”…nekem soha, sem-
milyen rajzomat nem tették ki, nem állították ki 
eddig…” Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen 
fontos ez, mennyit tud adni egy gyereknek, hogy 
büszkén mutathassa: ezt én alkottam – ez is egy 
kicsit Én vagyok! Nagyon jó látni a csodálatos bag-
lyos sorozatot az aulában, ami rajzórai feladat volt 
Rátkai Zsuzsa vezetésével. Remélem, sok diáknak 
kint lesz még az iskolai falakon, tablókon, faliújsá-
gokon az alkotása!
Gratulálok minden kiállító diáknak, és további jó 

alkotást kívánok!
Mindkét kiállítás fent lesz még február végé-

ig – remélve, hogy sok szülô; ismerôs; barát és 
érdeklôdô megcsodálja majd!
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Várbiró Kinga
Tûzzománc mûhelyvezetô

Az elmúlt két év viszontagságai  következtében, 
mikor a járványhelyzet miatt egy olyan átmeneti 
kényszerhelyzetet éltünk meg azzal, hogy a tanu-
lás színterét az iskolákból a pedagógusok és a diá-
kok otthonába kellett áthelyezni, különösen szük-
ség van az iskola hagyományait megerôsítô alkal-
makra. Ezek segítenek bennünket hozzá ahhoz, 
hogy a felforgatott mindennapokból lassan vissza-
térjünk a régi kerékvágásba.
Az idei félévben - a vírushelyzet ellenére - jelenlé-

ti oktatás mellett mûködtek a tanszakok, így újra 
a régi rendben tudtunk tanítani. Így elkészülhet-
tek a bemutatott darabok és koreográfiák. Ezért 
a tahitótfalui Pollack Mihály Alapfokú Mûvészeti 
Iskola szigetmonostori telephelyének népi vonós 
és néptánc tanszakának gyönyörû elôadásait 
nézhettük meg 2022. január 26-án a Zöldsziget 
Körzeti Általános Iskola aulájában.
Ez egy olyan különleges és egyedi program, 

ahol a féléves koreográfiákból Urbán Márton, 
Füzesséryné Bogár Szilvia néptáncoktató és 

Horváth Balázs népi vonós oktató növendékei egy 
egész estét betöltô mûsort „kovácsoltak” össze. 
Olyan tisztelgése ez iskolánknak a különbözô 
népek, különösen hazánk kultúrája elôtt, amely a 
maga varázsával, az élô zene erejével egyszerre lett 
a zene, a tánc és a mozgás ünnepe.
Külön öröm volt látni és hallani, hogy már az 

elsô osztályos növendékek is magabiztosan lép-
tek fel produkciójukkal.  Az elôadásban felváltva 
követték egymást a hegedûs szóló és kamaradara-
bok valamint a néptáncos koreográfiák.  Így meg-
tekinthettünk moldvai körtáncokat. Flamencot 
táncolt Dudás Luca, ahol élô zenére - köszönet 
Iványi Gáspár gitár tanár úrnak- tudta tolmácsol-
ni azt a közös nyelvet, mely a különbözô kultú-
rák archaikus gyökerébôl ered. A felsôbb évfolya-
mos fiú tanulóink a Marosvásárhelytôl délkelet-
re található Küküllômente tájegység virtuóz férfi 
legényes táncát, a Pontozót táncolták, a lányok  
Palya Bea „Szabadon” zenéjére mutattak be egy 
kendôs koreográfiát. Ahogy manapság sokszor a 

népzene találkozik a modern zenével, vagy a világ-
zenével, úgy találkozik a magyar tánc is modern 
mûfajokkal, kortárs táncokkal. 
A mûsor fináléjában iskolánk legidôsebb hangsze-

res növendéke, aki 10 éve tanul hegedülni, Nagy 
Kristóf igazi táncház hangulattal ajándékozott meg 
bennünket. 

Nagy Zoltánné, Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola pedagógusa, szakértô

Egy hagyomány újraéledése
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Vendégünk volt a Pomázi Tûzoltó zenekar
A  Magyar kultúra napján iskolánkba látogatott a Pomázi Tûzoltó zenekar.
A gyerekek érdeklôdve figyelték a hagyományôrzô egyenruhában masírozó zenészeket.
A Pomázi Tûzoltózenekar egy pályázaton nyert a fúvószene népszerûsítésére 

támogatást „Vezényeltél már tûzoltózenekart?” címmel, aminek a keretében tizen-
két iskolába látogatnak el, köztük a mienkbe is, Tahitótfaluba. 
Céljuk a 7-12 évfolyamos tanulók között a kevéssé ismert fúvószenekar és a 

fúvóshangszerek megismertetése, ezen belül a fúvós menetzenekar - kvázi katona-
zenekar - bemutatása, rövid története, kialakulása, természetesen a repertoárukban 
szereplô magyar és nemzetközi fúvós indulókkal, egy-két ismert polkával színesít-
ve, e két mûfajról is ejtve pár mondatot.
Halák Miklós karmester  bemutatta a hangszercsoportokat. A különbözô hangsze-

reket egyenként is megszólaltatták a zenészek, és válaszoltak a gyerekek által fel-
tett kérdésekre is. 
A tartalmas elôadás után a gyerekek vastapsa kísérte az elvonuló fúvószenekart. 

Köszönjük ezt a tartalmas zenei élményt!
Mákó Miklós Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményegység-vezetô

Színházlátogatás - A kincses sziget 
Szombaton, január 15-én ellátogattunk a Pesti Magyar Színházba, 

hogy megnézzük a ,,Kincses sziget” címû elôadást. Dennis Martin 
zenés darabja a híres skót író, Robert Louis Stevenson életén 
keresztül kormányoz végig minket, ahogy bohém betegeskedô 
fiatalból kora legnagyobb kalandregény-írójává válik. Az életét és a 
regényírás folyamatát párhuzamosan látjuk, nagyon látványos szín-
padtechnikai megoldásokkal, óriás kivetítôkkel. Ezeken kívül a fül-
bemászó dalok teszik A Kincses Szigetet élvezhetôvé minden kor-
osztály számára. 

       
  7.a osztályból Gáti Iringó, G. Szalai Csilla, Kiss 

Csenge, Szakos Anna, Király Lili, Gyarmathy Réka (of)

Dátum Program Szervezô – helyszín

január 12.
Don-kanyari tragédiára emlékezés. Emléktûz gyújtás 
a református temetôben. Danubia TV csatornáin 
megtekinthetô.

Önkormányzat – református temetô

január 16-23. Ökumenikus imahét református, katolikus, baptista egyház
január 22. Magyar Kultúra napja – Oravecz György koncert Önkormányzat

február 26. Farsangi felvonulás
Önkormányzat, TETA, Tahitótfalui Óvodák
Tótfalu Hôsök tere - Tahi piactér

március 11.
Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadságharc 
emlékére.

Pollack Mihály Általános Iskola, Önkormányzat, 
TETA - Népház

március 12.
XI. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár, 
Szigetmonostor

Szigetmonostor Faluház, Tahitótfalu Faluház – 
Szigetmonostor Faluház

március 20. Tavaszköszöntô túra Szigeti Sárkányok Egyesület

március 25 Baptista imaház – koncert, zenetanárok Pollack Mihály Általános Iskola

március 31. Ötórai tea – Szülô klub Tahitótfalui Óvodák

április 8. 
Tavaszi barkácsdélután, nyílt nap a leendô óvodások-
nak

Tahitótfalui Óvodák

április 9. vagy május 14.
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XV. kamarazenei talál-
kozója

Pollack Mihály Általános Iskola

április 10. Virágvasárnapi koncert a református templomban Pollack Mihály Általános Iskola

április 23. A Föld Napja szemétszedés
Önkormányzat, Pollack Mihály Általános Iskola, 
Szigeti Sárkányok Egyesület

2022. évi eseménynaptár - tervezet
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Dátum Program Szervezô – helyszín

április 24. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Magyar Orsolya, Fesztiválpark 

április 29. Pollack Gála
Pollack Mihály Általános Iskola, Önkormányzat- 

Sportcsarnok
május 1. Szigeti Majális Szigetmonostor Önkormányzata - Szigetmonostor

május 14. Zsíroskenyér futam
Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros 

Egyesület – Szentendrei-sziget, pilisi települések
május 28. Gyereknap Tahitótfalu Óvodák

június 1. Községi Pedagógusnap
Tahitótfalu Óvodák, Pollack Mihály Általános 

Iskola, Önkormányzat

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Önkormányzat – Trianon emlékmû, Faluház

június 11. Nyárköszöntô alapítványi bál 
Tahitótfalui Óvodák, Tahitótfalui Gyerkôc 
Alapítvány, Ebédlô, Faluház

június 18. Ballagás Pollack Mihály Általános Iskola központi épület

június 20. Tanévzáró Pollack Mihály Általános Iskola – központi épület

június 21-25. Református gyerekhét református egyház, Önkormányzat – ifjúsági 
tábor

június 25. Falunap, Népház búcsúztatása Önkormányzat – Népház, Faluház

június 27 - július 1. Baptista gyermek és ifjúsági tábor baptista gyülekezet – ifjúsági tábor

július 4-8. Baptista gyermek és ifjúsági tábor baptista gyülekezet – ifjúsági tábor

július katolikus gyermekhét katolikus egyház – Surány

július 11-22. Nyári gyermekhetek
Önkormányzat, TETA, Pollack Mihály Általános 

Iskola – Faluház

augusztus 1-5. Gyermektábor EEDE- ifjúsági tábor

augusztus 13. VI. Szigeti Szántóverseny Magyar Koppány, Molnár Bence

augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA, egyházak – Faluház

augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély Pollack Mihály Általános Iskola – központi 
épület

szeptember 3.
XVI. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra 

Verseny

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros 

Egyesület – Szentendrei-sziget, pilisi települések

szeptember 17. Családi sportnap Tahitótfalui Óvodák

szeptember 25.
Vasárnapi Vásárnap

Szüreti felvonulás, Népmese Napja

Béres Gabriella, Magyar Orsolya, TETA, 

Tahitótfalui Lovas Egylet, Tahitótfalu Óvodák – 

Tahi, Fesztiválpark

október 6. Nemzeti gyásznap
Önkormányzat, Pollack M. Ált. Iskola – Hôsök 

tere

október 21. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére
Pollack M. Ált. Iskola, Önkormányzat – 

Sportcsarnok

november 19. Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat

november 18-19-20. Karácsonyi élelmiszergyûjtés Magyar Élelmiszerbank, Önkormányzat

december karácsonyi adománygyûjtés EEDE – kijelölt boltok a falu területén

december 3-11. Adventi hét
TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil 
szervezetek – Sportcsarnok, egyházi helyszínek, 
piac területe

december 4. Sárkány vágta - jótékonysági futóverseny Szigeti Sárkányok Egyesület

december 6. Mikulás 
Danubia Televízió, EEDE, Önkormányzat – Tahi 

piactér

december 8. Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok

december 09. Adventi hangverseny és karácsonyi vásár Pollack Mihály Általános Iskola - Sportcsarnok

december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok
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Ablakvilágító Tahi-tél
Barátságbontó ütközet

Minden falatot elér
az ösztön szülte ôrület

Mindenki szép, de üldözött
Madárgyönyörû látlelet
Hernyó-pótló magokért

a betérô bátran küzdhetett

Tóth Ferenc Imre

Olajfáktól Golgotáig
Bíbor vörös hajnalon
Fájdalmaid hordozom

Nehéz úton nincs megállás
Menni kell fogy az idô

Futni kell
Piros véred földre hullott
Piros rózsa nyílott ki ott
Piros rózsa csupa tövis
Átszúrta a szívemet is

Messze van még a Golgota
Korbácsomat sorsom fonja
Láthatatlan nagy sebekkel

Megyek-megyek keresztemmel

Karnevál Margit

Kötelék

Etetô-lesben
Veled megyek

Így írunk mi
Ha szeretné megosztani az Olvasókkal 

irodalmi alkotását, küldje el 
szerkesztôségünknek 

a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

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 összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
Jóga: hétfô   08:00-09:30, 18:00 – 19:30      
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: Csicskár-

Miátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: péntek18:15-19:15. 
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Judo: hétfô, péntek 17:00-18:00. Érd.: 
Batári Csongor 70/9318670.

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: Szabó Mónika 
70/369 0098.

Havonta egyszer önköltséges színházlá-
togatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a 
jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

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

Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Hordozom, pedig egy kósza látomás,
Az életben egy megszûnô állomás.

Nem tudom, hogy létezel, s keresel-e valahol,
De veled ellentétben ez az érzés nem hanyagol.

Ismeretlen egy élet számomra,
Nem figyeltél oda egyetlen álmomra.

Most büntetem magamat egy idegen miatt,
Mert legbelül oly gyenge vagyok és riadt.

Én téged akartalak, te mást választottál,
Én szerettelek, te egyedül hagytál!

Ne várj tôlem bocsánatot, nem fogom megadni,
S ha keresnél, én le foglak tagadni.

Nem bánom, ha nem hallod meg szavam,
Az ember, amit nem akar, azt úgysem hallja.

De most, kérlek! Figyelj rám egyszer!
Nem kell bocsánat, CSAK azt kérem, MENJ EL!

Hiányzik egy anyai kéz, egy hang, egy ölelés,
Hiányzik egy biztos szülôi kötelék.

Hogy mit kaptam tôled? Egy falat kenyeret sem,
Nem vágytam volna másra, csak egy szikrányi szeretetre!

Annyi mindent osztanék meg veled,
De most ezt a pár sort tudom csak küldeni neked!

Nem értem, miért volt kevés, amit oda tudtam adni,
De a te szádból rám már csak egy ôszinte szó tudna hatni!

Szilágyi Barbara

Karnevál Margit ezzel a versével búcsúzik tôlünk. 
Margit néni évtizedeken át vezette a tahitótfalui 
Katolikus Karitászt, és segítette a rászorulókat. 

Isten nyugosztalja! 

Emlékét megôrizzük.
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Január 22., a magyar kultúra jeles napja

Írásom régi idôkre nyúlik vissza, de 
jelentôsége ma is mérföldkô. 454 éve, hogy 
Erdélyben, a tordai országgyûlés kimondta 
a vallásszabadságot Európában elôször.
A televízió képernyôjén keresztül láttam 

a megemlékezô istentiszteletet, amit a tor-
dai unitárius templomban tartottak. Csete 
Árpád homoródalmási lelkipásztor ige-
hirdetésének alapjául Máté evangéliuma 
7.részének 12. és 25. versét választotta. „ 
És ömlött az esô, megjöttek az áradások, fel-
támadtak a szelek, nekiestek annak a ház-
nak, de nem dôlt össze, mert kôsziklára 
épült.” Az elôdök is kôsziklára építettek. 
Ez a hely a vallásszabadság földje, a miénk 
és az utódoké. Munkánkkal szebbé tehet-
jük ezt a helyet. Olykor ma is feltámadnak 
a szelek, árvizek, de a mai ünnep megnyug-
vással tölt el, mert sziklára építettünk, de 

erôsítenünk kell. A vallásszabadság alapja a 
gondviselés, jóság, szeretet, ezek maradja-
nak mivelünk. E gondolatokkal zárta igehir-
detését  Nagytiszteletû Úr.
János Zsigmond erdélyi fejedelem és 

Dávid Ferenc unitárius püspök emlékezete 
sem maradt ki. János Zsigmond igen mûvelt 
ember volt, és történelmi tette, hogy val-
lásszabadságot hirdetett. Jelentôs részben 
Dávid Ferencnek köszönhetô, hogy Erdély 
a vallási türelem jelképe lett Európában.
A megemlékezésen elhangzott a kettôs 

parancs:  Szeresd felebarátaidat  és 
Istenedet!

A köszöntôbeszédekbôl az alábbi gondola-
tokat ragadtam ki:
-Ez az ünnepi istentisztelet olyan, mint egy 

családi találkozó.
-Torda a vallásszabadság bölcsôje.
-Békében megférnek egymással a feleke-

zetek.
-Erdély megmaradásának egyik titka a val-

lásszabadság volt.
- Ma hogyan oltalmazzuk közösségeinket?
-Összefogásra van szükség.
-A nehézségeket együtt hordozzuk.
-Imádkozni, cselekedni, áldást kérni.
-Nem vagyunk egymás ellenségei.
-A jövô záloga a tordai országgyûlés.

Álljon itt szép veretes nyelven a tordai 
országgyûlés határozata.

„ A prédikátorok minden helyen hírdessék 
az evangéliumot mindenki az ô értelme sze-
rint : és a közösség ha elfogadja jó, ha nem 

pedig senkit ne kényszerítsenek arra amit 
lelke el nem fogad: de mindenki olyan pré-
dikátort tarthasson, amelyik neki tetszik. 
Ezért senki az elöljárók közül, se mások a 
prédikátorokat ne bántsák, a vallásáért sen-
kit ne szidalmazzanak, az elôbbi szabályok 
szerint. Nem engedik meg senkinek, hogy a 
tanításért bárkit is büntessenek vagy fenye-
gessenek, mert a hit Isten ajándéka, ez hal-
lásból van, a hallás pedig Isten igéje által.”

Az ökumenikus imahét hetében íródott 
írásomat fogadják szeretettel.

Bécsi Éva

Oravecz György zongoramûvész Népházban 
megrendezett koncertjével e napot méltón 
és stílszerûen ünnepeltük. A Magyar Kultúra 
Napját, mely a Himnusz születésének napja, 
ugyanis Fasang Árpád zongoramûvész javas-
lata alapján ünnepeljük 1989 óta. Kölcsey 
Ferenc 1823-ban e napon látta el dátummal 
a Himnusz letisztázott kéziratát. 
Oravecz  György  a  L i s z t  Fe renc 

Zenemûvészeti Fôiskolán Lantos István és 
Kocsis Zoltán tanítványa volt. Ott szerzett 
zongoramûvész és tanári diplomát. Európa 
számos országában adott nagy sikerû kon-
certeket, fellépett Kanadában, az Egyesült 
Államokban és több ízben vendégszere-
pelt Brazíliában is. Liszt specialistaként 
vonult be a zenei köztudatba, hagyatékának 
továbbvivôjévé vált, melynek elismeréseként 
1993-ban Rómában felkérték, hogy egy olasz 
történészek által felkutatott, eredetileg Liszt 

számára készített zongorát felújítása után ô 
mutasson be a nagyközönségnek. 
Oravecz Györgyöt sokan ismerjük itt hely-

ben is, hiszen a tahitótfalui Pollack Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola tanáraként Szigetmonostoron tanítja 
a gyermekeket zongorázni.

Béres Gabriella

1568 január 13 – 2022 január 13. 
A vallásszabadság emléknapja

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!
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Népkönyvtár Tahitótfaluban

Tahitótfalu neve 1902-ben az Ország-Világ 
folyóirat cikkében bukkan fel. Hogyan kerül-
hetett egy polgári középosztálynak szóló, 
ismeretterjesztô és szépirodalmi írásokat közlô 
lapba településünk neve?
A cikk döntôen Berzeviczy Albert (teljes 

nevén Berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy 
Albert, 1853-1936) dicséretét zengi. Politikus 
és történetíró volt, korának kiemelkedô embe-
re. Országgyûlési képviselô, államtitkár, vallás- 
és közoktatási miniszter, a képviselôház elnö-
ke, fôrendiházi tag, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság 
elsô elnöke, a Magyar Corvin lánc tulajdonosa, 
és sorolhatnánk címeit tovább.
Dr. Fodor Oszkár szerzô dicsérô szava-

it mint a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsának vezetôje (1901-1903) érdemli ki. 
Ez a tanács Magyarország vidéki múzeumainak 
és könyvtárainak fejlesztésével foglalkozott. 
Tevékenységei közé tartozott a népkönyvtárak 
telepítése is.
Ötrendbeli, 300, 400, 500, 1000 és 2000 koro-

na értékû népkönyvtárak tölgyfaszekrényben 
elhelyezve kerültek szétosztásra. Egy 1907-
es jelentés szerint 491 népkönyvtár került 

magyarországi településekre, de jutott belôle 
Észak-Amerikába és a kivándorlókat szállító 
hajókra is. A jelentés szerint „a könyvkészlet 
összeállításában nem egyedül a szorosan vett 
néprétegekre van tekintet, hanem a mûveltebb 
osztályoknak is nyújtanak olvasmányokat”. 
A cikk végén Székely-Keresztúr és Zágony tele-

pülések nevei között található Tahitótfalu neve 
is. Tahitótfalu 1000 korona értékû népkönyvtá-
rat kapott. 1902-ben 35 népkönyvtár talált gaz-
dára a cikk szerint. Nem tudjuk, milyen elgon-
dolás alapján adományoztak népkönyvtárakat, 
de településünk jelentôségét mutatja, hogy az 
akkori nagy Magyarország sokezer települése 
közül elsôk között részesülhettek elôdeink e 
könyvadományban. 
Nem tudjuk,  hogy hol  helyezték e l 

Tahitótfaluban a népkönyvtárat. Sem a díszes 
szekrény, sem a könyvállomány sorsáról nincs 
tudomásunk. A cikk szövegét a korabeli helyes-
írással közöljük.

Vaczó Zoltán

Az elsô magyar népkönyvtár.
Berzeviczy Albert nevéhez lesz kötve a magyar 

irodalom terjesztésének korszaka. Széll Kálmán 

utódaként vette át a Muzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsának vezetését és e nagyfon-
tosságú kulturális testület Berzeviczy Albert 
vezetése alatt hatalmas lépésben halad elôre.
A jó magyar könyvek terjesztését tûzte ki fel-

adatául a Muzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa és a mult héten már szét is ment 35 
népkönyvtár az ország különbözô vidékére, a 
hol a nemzeti irodalomnak e könyvtárakban 
elhelyezett legjobb munkái hivatva vannak 
ébren tartani az irodalom iránti érdeklôdést és 
terjeszteni a nemzeti mûvelôdést.
Berzeviczy Albert népkönyvtárai biztos 

terjesztôi a magyar literatúrának és a békés 
magyarosításnak. A história a legteljesebb mér-
tékben fogja méltányolni azokat a szolgálato-
kat, a melyeket Berzeviczy Albert a Muzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsával végez s a 
mihez a közoktatásügyi kormány erkölcsi és 
anyagi támogatását adja; a histórikusok le fog-
ják festeni annak a korszaknak a rajzát, a mely-
ben Magyarország minden községében egy-
egy népkönyvtár hirdetni fogja a kulturális 
fejlôdésnek azt a magas fokát, a melyen a kül-
földi irodalmak állanak és e háttérbôl élénken 
ki fog domborodni Berzeviczy Albert fényes 
alakja, jellemezni fogják a histórikusok azt a 
kitartó harczot, a melyet kulturális téren vívott 
Berzeviczy az ország szellemi érdekeiért, azt a 
küzdelmet, a melyet a magyar közmûvelôdés 
nemzeti szellemben való reformálásának 
harczában kifejtett.
Wlassics Gyula közoktatásügyi minisz-

ter népkönyvtárak berendezésére 40.000 
korona államsegélyt bocsátott rendelkezés-
re a Muzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsának és Berzeviczy Albert nagy gonddal, 
kiváló szakértôk közremûködésével elkészítet-
te a magyar népkönyvtárak könyvjegyzékeit és 
e könyvjegyzékek alapján elkészített ez évben 
35 népkönyvtárt s ezek egyik példányát fényké-
pen is bemutatjuk. A mintaszerûen kiállított s 
az ország czímerével ellátott tölgyfaszekrénybe 
elhelyezett népkönyvtárak teljes sikerrel fogják 
szolgálni azt a nemes czélt, a melynek érdeké-
ben Berzeviczy Albert azokat megalkotta és a 
községek, a hol azok elhelyeztettek, hálás szív-
vel fogják azokat kezelni és fenntartani. Ebben 
az esztendôben már 2000 koronás népkönyv-
tárt kaptak: Brassó, Körmöczbánya, Szakolcza, 
Ungvár, Gyôr, Gyergyóditró, Mezôtúr, Nagy-
Szeben és Zólyom; 1000 korona értékût 
pedig a következô helyekre helyeztek el: 
Balázsfalva, Belényes, Felsôbánya, Felsôkör, 
Gulács, Kovászna, Mohács, Perlak, Szenicz, 
Temesvár-gyárváros, Temesvár-Erzsébetváros, 
Visk, Bicske, Felsô-Vissó, Köbölkút, Mezôbánd, 
Papolcz, Petrozsény, Rétfalu, Székely-
Keresztúr, Tahitótfalu, Zágony, Zsolna, 
Ujbánya, Városlôd és Albertirsa.

Dr. Fodor Oszkár.
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Minden a székekkel kezdôdött két évvel 
ezelôtt. Talán még egy kicsit korábban. A 
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet vezetésé-
ben szándék volt arra korábban, hogy új ima-
házat építsen. Ez viszont az ingatlanárak és 
építôipari árak drasztikus emelkedésével 
lehetetlenné vált. Így errôl a szándékról le 
kellett mondani. Az a cél fogalmazódott meg, 
hogy a meglévô imaházat kell többfunkcióssá 
tenni, hiszen a padok miatt az imaház nagyter-
me csak istentiszteleti alkalmak vagy hason-
ló programok megtartását tették lehetôvé. A 
padok egymáshoz építettek voltak, így még 
összetolni - sôt megmozdítani - sem lehetett 
azokat. A kisterem meg nevében is hordoz-
za korlátait. Emiatt 2 éve az a döntés szüle-
tett, hogy a padokat lecseréljük székekre. Ez 
a folyamat akkor gyorsult fel, amikor a Péceli 
Baptista Gyülekezet is ilyen döntést hozott, és 
megszervezte speciális imaházi székek gyár-
tatást. Hozzájuk csatlakoztunk be nagytételes 
vásárlóként. A székek 2021. tavaszán érkez-
tek meg Kínából.
A padokat addig nem akartuk helyükrôl 

elmozdítani, ameddig biztosak nem vol-
tunk abban, hogy a székek megérkeznek. 
Nem akartunk két szék között, azaz pad és 
szék között a földre ülni. A padokat elôször 
a Magyarországi Baptista Egyházon belül hir-
dettük meg, de nem érkezett rá jelentkezô. 
Majd szélesebb körre nyitottuk a lehetôséget. 
Így talált ránk egy missziós szervezet, akik 
Erdélyben, Ottományban pont átadtak egy új 
imaházat, de székekre már nem maradt for-
rásuk. Nekik ítéltük oda a padjainkat. Isten 
vezetése abban is megmutatkozott, hogy cen-
timéter pontosan akkora padrendszer fért be, 
mint amit mi fel tudtunk ajánlani. Mindenki 
nagy örömére se építôipari alapanyag, se 
tüzelô nem lett a padokból, hanem megma-
radtak annak, amire készültek.
A padok elszállítása után szembesültünk a 

lehangoló valósággal. A falak, burkoló ele-
mek nagyon rossz állapotban voltak. Ekkor 
döntöttük el, hogy belevágunk az imaház fel-
újításába. Aki már újított fel régi házat, tudja 
milyen az, amikor elkezdôdik egy felújítás: 
„Ha már ezt megcsináljuk, csináljuk meg 
amazt is…” Hamar beláttuk, hogy ki kell cse-
rélni a sokévtizedes fûtésrendszert, az ablako-
kat, amiket csak a festék tartott egyben, a régi 
klímákat. Nagy fejtörést okozott a vizesedô 
falú szélfogó, amely szûkké tette a teret a 
fôbejárat és kapu között. Végül annak elbon-
tása mellett döntöttünk. Olyan naggyá nôtt 
a munka, hogy jobbnak láttuk, ha felkérjük 
Tôtôs Mária belsôépítészt a tervek elkészíté-
sére. Az ô tervei alapján valósult meg a felújí-
tás és átalakítás.
A tervek alapján egy új, mai kornak megfelelô 

belsô teret kaptunk. Örömömre a fôbejárattal 
szemben egy hátulról megvilágított három-
méteres kereszt emlékeztet bennünket arra, 
mit tett értünk Jézus Krisztus. Ez talán az 
elsô dolog, amit meglát a fôbejáraton belépô 
ember, mivel újra a fôbejárat lett a fô bejá-
rat az épületbe. A kényelmes székek padokat 
alkotnak, de pillanatok alatt átrendezhetôk. A 
fôbejárathoz közel kialakítottunk egy olyan 
teret is, ami alkalmas hétköznapokon meg-
beszélések megtartására, mivel a régen irodá-
nak használt termet átadtuk baba-mama szo-
bának, ahol a bent lévôk televízión követhe-
tik a nagyterem eseményeit. A nagyteremben 
is a vetítés mostantól már nem projektorral 
történik, hanem televíziókkal. Akár hogyan is 
szeretném leírni, mi mindent alakítottunk ki, 
nehéz szavakkal visszaadni azt, ami a szemet 
gyönyörködteti.
Bár elolvasni ezt a cikket néhány percig 

tart, számunkra ez több hónapos megpró-
báltatás volt. 2021. tavaszán kezdtük el a fel-
újítást abban a reményben, hogy nyár végé-
re készen leszünk. De akkorára növekedett 
a feladat, hogy év végén sikerült befejezni 
annyira, hogy újra vissza lehetett térni. Ez 
idô alatt olyan vándorgyülekezetté vált az a 
közösség, melynek már több mint száz éve 
van imaháza. Voltunk tavasszal a Baptista 
Táborban Tahiban, nyáron a Faluházat kap-

tuk meg Tótfaluban, ôsztôl pedig az Ifjúsági 
Tábort tehettük újból Isten Táborává a Váci 
révnél. Ezalatt megtanultuk és megértet-
tük, hogy nem az épülettôl lesz egy gyüleke-
zet gyülekezetté. Jó és hasznos, ha van saját 
épületünk, de a szeretet, az összetartás, a 
közösségélmény tesz bennünket Isten gyü-
lekezetévé. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
megôrzött ebben az idôszakban bennünket. 
És hálásak vagyunk Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester úrnak és a képviselôtestületnek, hogy 
lehetôségünk volt önkormányzati ingatlant 
bérelni addig, ameddig szükségünk volt rá.
2021. január 9-i vasárnapon ünnepelhet-

tük meg, hogy visszatérhettünk az imaház-
ba, ahol kedves szavaival köszöntött bennün-
ket polgármester úr, jelenlétével megtisztelt 
minket Vitályos Eszter államtitkár asszony 
is. Bár mondhatnánk, hogy azt ünnepeltük, 
hogy befejezôdött a felújítás. Talán a felújí-
tás oroszlánrésze mögöttünk van, de a ten-
nivaló még bôséges. Fel kell juttatni a pad-
lásra a légcserélôt, amit magunk között csak 
lélegeztetôgépnek becézünk. Szigetelni kell 
a padlást. Kívülrôl is javítani kell az állagát 
az épületnek. Készülnek a tervei a fôbejárat 
körüli felületnek. Az imaház elôtti kerítés sor-
sáról még nem döntöttünk. Úgy tûnik, nem 
lesz unalmas a 2022. év sem.
E cikk az imaház felújításáról szól, amely fon-

tos feladat egy gyülekezet számára. De egy 
szép imaház kialakítása nem fôcélja a gyüle-
kezetnek, hanem eszköz számára Isten orszá-
ga építésére. Tagadhatatlan, hogy némi büsz-
keség van a szívünkben, hogy egy korszerû 
és szép imaházunk lett. Hiszem, hogy még-
sem ez a meghatározó lelkület. A büszkeség 
keveredik azzal az örömmel, hogy a gyüleke-
zet több korosztálya, férfiak és nôk összefog-
tak, és közös sikert értek el. Továbbá célunk 
az evangélium üzenetének eljuttatása az 
emberekhez Tahitótfaluban és annak vonzás-
körzetében. Aki szeretné megtudni, mi igaz 
e cikkbôl, eljöhet a vasárnaponként 10 óra-
kor kezdôdô istentiszteletünkre, és ott meg-
láthatja.

Váradi Antal lelkipásztor

Imaházfelújítás a Tahitótfalui Baptista Gyülekezetben
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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.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 33
06-26-390-385

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

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

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. Januári számunk-
ban a  Vöröskô közelében lévô menedék egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Molnár Gergelynek.

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.

Szezonközi 
Leárazás

Kínai üzlet Tahi

-30%
engedmény minden cipő és 

ruhaneműből
Cím:Tahi, Szentendrei út 5-15.

(optika mellett)
Az akció május végéig tart!
:Kínai Áruház Tahi
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Tahitótfalu SE hírei
Futball edzéseink helyszíne és idôpontjai:

U.7-es korosztály: szerda 16:15-17:00, Tahitótfalu tornaterem
péntek 17:15-18:00, Tahitótfalu tornaterem

U.9-es korosztály: kedd 16:00-17:00, Tahitótfalu tornaterem
péntek 16:30-17:15, Tahitótfalu tornaterem

U.11- es korosztály csütörtök 18:30-19:30, Tahitótfalu tornaterem
szombat 10:00-12:00, Dunabogdány tornaterem

U.13-as korosztálycsütörtök 18:30-19:30, Tahitótfalu tornaterem
szombat 10:00-12:00, Dunabogdány tornaterem

Felnôtt csapatunk felkészülési mérkôzései:

Perbál SC – Tahitótfalui SE, február 2 szerda 19:00, Perbál SC sporttelep
Tahitótfalui SE – Dunabogdányi SE, február 5 szombat 16:30, Kôzúzó utcai sport-
telep Pomáz ICO – Tahitótfalui SE, február 10 csütörtök 19:00, Pomázi ICO sporttelep
Tahitótfalui SE – Szentendre VSE, február 13 vasárnap 13:00, Kôzúzó utcai sporttelep
Tahitótfalui SE – Szentendre VSE, február 20 vasárnap 13:00, Kôzúzó utcai sporttelep

Támogatóink: 
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagy Róbert - DUNAKANYAR HULLADÈKHASZNOSITÒ KFT
Csereklye Ferenc - CSERKER-TOP KFT, Bántó András - TAHI SZERVIZ

Torma László – VÍZ-GÁZ-FûTÉS, Keszler Szabolcs - HÚS ÉS HENTESÁRU 
Csizmadi Csaba - VASIS KFT, Menyes Attila - VESZÉLYES FAKIVÁGÁS

Dalkò Soma - MAPE-KER KFT,  Juhász Dávid - FAVOURITE HOME KFT
Papp János - GYALOGFENYÔ KFT, Gaszt Péter - GÉPET SZERVIZ KFT 

Setènyi Tamás - IMAGO FOTO, Gèczi Sándor - VÁLLALKOZÓ
Boros Róbert - VILLASOR CSEMEGE,  HUNGARIKUM ALKUSZ CÉGCSOPORT

TAHI SHOPPING CENTER, TRAFIKMAX BT

Szijj Krisztián
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A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink. 
Mákó Miklós a Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
mûvészeti  tagozatának vezetôje 
Szentendrén él családjával, négy lány 
édesapja. Közülük ketten zenészek, 
ketten a grafikusi pályát választották. 

A tahitótfalui zeneiskola indulása óta 
tanítod az ifjakat trombitálni. Miért 
éppen Tahitótfaluban?
A rendszerváltás után több magán zeneis-
kola indult az országban. Bánk Judit és test-
vére, Bánk Zsuzsa késôbbi zeneiskolai igaz-
gatónk Tasnádi Józsefné akkori iskolaigazga-
tó lelkes támogatásával a békásmegyeri Prím 
Zeneiskola tagozataként indított zeneiskolai 
képzést Tahitótfaluban. Két év múlva 1998-
ban Általános- és Zeneiskolaként kezdhették el 
a tanévet a zeneiskolai tanárok és növendéke-
ik. Zsuzsa hívott engem tanítani a zeneiskolá-
ba, úgyhogy kezdetektôl fogva itt vagyok. 
Hogyan kerülnek ki a zenét szeretô gye-
rekek közül a trombitások?
A legjobb kezdô hangszer a furulya, és az 
elôképzô két éve alatt kialakul, hogy kibôl 
lesz gitáros, trombitás, zongorista, fuvolista. 
Kinézem magamnak az izmos fiatalembereket, 
hát belôlük lesznek a trombitások.
Huszonöt évvel ezelôtt, a zeneiskola 
indulásakor még aktív zenészként dol-
goztál, rengeteg formációval és produkci-
óval jártad a világot. Mi vezetett mégis a 
tanári pályára?
Magyarországon egy zenész akkor él meg tisz-
tességesen, ha van egy szimfonikus vagy nagy-

színpadi zenekara, kis zenekara, stúdió felvé-
telei, színházi munkái és a zeneiskolai tanítás. 
A zene, a hangszeres játék alapszinten 
való tanítása kevésbé mûvészeti, mint 
inkább pedagógiai kihívás. Zenészként 
hogyan tudtál megbirkózni a feladattal?
Pont Bánk Zsuzsa mondta tréfásan, hogy 
a zenetanárok elsô tíz évét bocsássa meg a 
Jóisten.  Mivel a zeneiskola nem kötelezô, a 
zenetanárnak az a feladata, hogy olyan módon 
tanítson, hogy a tanulni vágyó gyermek vissza-
jöjjön a következô órára. Zeneiskolánkra büsz-
kék lehetünk, egészen a kezdetektôl mostaná-
ig, hiszen például az utóbbi években megren-
dezésre kerülô Pollack-gála bárhol megállná 
a helyét a nagyvilágban. Büszkeséggel tölt el 
bennünket az is, hogy minden évben van egy-
két tanulónk, aki a váci vagy a budapesti kon-

zervatóriumban tanul tovább, és hogy egykori 
tanítványunk és jelenlegi kollégánk, Marosi Ági 
elvégezte a Zeneakadémiát.
A zenetagozat vezetése és a tanítás igen 
energia- és idôigényes. Mi van mostaná-
ban a másik, általad említett négy terü-
lettel, ahol egy zenész igazán ki tud bon-
takozni?
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola debre-
ceni tagozatán végeztem, majd a jazz tanszakon 
Tomsits Rudolfnál tanultam. Tanulmányaim 
elvégzése után azonnal bekerültem zeneka-
rokba, és szinte egészen mostanáig a zeneipar-
ban tevékenykedtem. A zeneiskola vezetése 
heti ötnapos állás, így a zenei oldal az utóbbi 
idôben háttérbe szorult. Azt szoktam monda-
ni, hogy életkoromnak megfelelô állapotban 
vagyok, nem bánom, hogy nem kell hajnal-
ban beülni a turnébuszba. Jó volt, de elég volt, 
kinôttem belôle. 
Mely formációkra, turnékra emlékszel 
vissza legszívesebben?
Volt egy Besenyô Brass rézfúvós szekció, 
amely akkoriban az ország legjobb fúvós 
zenészeibôl állt.  Játszottunk vendégzenész-
ként Demjén Ferenccel, az LGT-vel, a MINI-vel, 
Ferenczy Györggyel, az R-GO-ban kezdetektôl 
fogva fújok. A Rock Színházban a színház indu-
lásától kezdve játszottam, többek között a Miss 
Saygonban,  az Evitában, a Nyomorultakban, 
a  J ézus  Kr i s z tus  S zuper sz t á rban ,  a 
Sztárcsinálókban.  Nagyon szép emlékem 
Szabados György nagyzenekara, ahol tizenévet 
játszottam egészen a haláláig. A 70 éves szüle-
tésnapi MÜPA béli nagykoncertje is hatalmas 
élmény volt. Ô olyan kaliberû mûvész a zené-
ben, mint Makovecz az építészetben. 
Berry White, az amerikai soul zene kirá-
lyának turnéján is játszottál. Hogyan 
kerültél a zenekarába?
A World Tour Icon világturnéja európai részé-
hez magyar zenészeket is szerzôdtettek, a 
vonósok és a fúvósok magyarok voltak. Olyan 
ikonikus helyszíneken zenéltünk, mint a londo-
ni Royal Albert Hall, a Hollywood Bowl, New 

Falutéka
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XI. Dunakanyar 
Kézmûves 
Kiállítás 
és Vásár

Újra megnyit ja kapuit  a Dunakanyar 
kézmûves kiállítás és vásár immár tizen-
egyedik alkalommal. Igazi tavaszi cseme-
ge nem csak a Dunakanyar kézmûveseinek, 
iparmûvészeinek, de az érdeklôdôknek is iga-
zán színes programmal készülünk 2022. már-
cius 12-én 9 és 17 óra között.
2011 óta minden tavasszal ezzel a rendez-
vénnyel kezdik a vásári idényt a Dunakanyar 
kézmûvesei, iparmûvészei. Legutóbb a jár-
ványhelyzet miatt tavalyelôtt tudtuk meg-
tartani ezt a sokakat vonzó színes, jó han-
gulatú napot Tahitótfaluban, tavaly sajnos 
nem lehetett ez idô tájt rendezvényt szervez-
ni. Így idén végre tárt kapukkal várja látoga-
tóit a Szigetmonostor Faluház! Kíváncsian 
várjuk az elmúlt két év szemet-lelket-szájat 
gyönyörködtetô termését, merthogy a gaszt-
ronómia környékbéli jeles képviselôit is sze-
retettel várjuk!

Szigetmonostor Faluház, Tahitótfalu 
Faluház

FITT MASSZÁZS
TAHITÓTFALU

“ Egy órára- félórára szakadj ki 
a hétköznapi malomkerékből 

és kényeztesd magad 
egy frissítő masszázzsal! “

időpontfoglalás: 
Sápyné Dudás Éva

Facebook: Fitt-masszázs
Cím: Fitt- tér, 2021 Tahitótfalu, Hősök tere 

Telefon: 06 20 9703085

Yorkban a Madison Square Garden, a párizsi 
Olympia színpada.
Gondolom, nem lehet egykönnyen meg-
válni a színpadi zenéléstôl annak, aki fél 
életét a közönség elôtt töltötte. Láthatunk, 
hallhatunk mostanában a zeneiskola 
falain kívül?
Nemrég hívott fel Szikora Robi, hogy az 
R-GO negyvenéves jubileumi koncertje lesz az 

Arénában, úgyhogy kénytelen voltam a trom-
bitát elôásni a kertbôl. Topon kell lennem, 
hogy egy kétórás show mûsorban megfeleljen 
az ember a követelményeknek. Gondolom, 
készül felvétel is a koncertrôl, és az mégse 
járja, hogy az unokák majd nevetve mutogas-
sák: nézd már, a nagypapi összevissza fúj.

 Béres Gabriella

Tahitótfalu évei 2021-2022
Készül a Tahitótfalu történetét tudományos alapossággal bemutató kiadvány!

A könyv írója, Gróf Péter régész, történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király
Múzeumának főmuzeológusa előadás-sorozat keretében is bemutatja számunkra falunk történetét.

Az első előadásra
Tahitótfalu korai évszázadai az újabb régészeti kutatások tükrében 

címmel2022. március 18-án 18 órakor
kerül sor a Pollack Mihály emlékszobában

(Tahitótfalu, Béke út 14.)

Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik településünk története iránt!
Szervezők: Danubia TV, Tahitótfalu Önkormányzata
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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.


