
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

augusztus 6. szombat 18:00 Nyári Szín-esték: Oravecz György 
és barátainak kamarakoncertje a Tahitótfalu Faluházban. Belépés 
ingyenes. Részletek a plakátokon.

augusztus 19. péntek 18:00 Nyári Szín-Esték: Jazzformers koncert a 
Tahitótfalu Faluházban. Belépés ingyenes. Részletek a plakátokon.

augusztus 20. Szent István és az Üj Kenyér Ünnepe. Részletek a 
plakátokon.

augusztus 27. szombat 18:00 Nyári Szín-Esték: Barakoo ütôs 
együttes bemutató és interaktív örömzenélés afrikai dobokon

3 6 0 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Helyi vállalkozók, vállalkozások és az önkor-
mányzat kapcsolata

Tahitótfalu fejlôdéséhez elengedhetetlenül fon-
tos, hogy a helyben lakó családok, vállalkozá-
sok és az önkormányzat miként viszonyul egy-
máshoz, hogyan tudják segíteni egymás munká-
ját, feladatát. Közösségünk életminôségének javí-
tásához alapvetô feltétel, hogy e hármas egység 
együttmûködése zavartalan legyen. 
Ebben a beszámolóban a vállalkozók, vállalkozá-

sok és az önkormányzat kapcsolatáról szeretnék 
pár gondolatot megosztani Önökkel. 
Erre az együttmûködésre szép példa a Szabadság 
térrel szemben megépült üzletház tulajdonosai-
val kötött településfejlesztési szerzôdés. Ebben 
a beruházó vállalta, hogy a nagy parkolót fel-
újítja és aszfalt burkolattal látja el. Kiépít két új 
gyalogátkelôhelyet, virágos ládák kihelyezésével 
teszi szebbé a területet, és az üzletház elôtt lévô 
járda is új burkolatot kap.
A Szabadság téren és környékén olyan keres-

Tahitótfalu augusztusi programjai

Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:
Tájékoztató a képviselô-

testület munkájáról 3.

Egy, kettô, három, 

jó leszek a nyáron! 4.

keresztyén indiántábor 

tahitótfalun 5.

Nyári Mûvészeti tábor 

alkotó kedvû gyerekekkel 6.

Meghívó tanévnyitó 

ünnepélyre 7.

Foci táborok 

a Tahitótfalu SE-vel 8.

Kézmûves tábor 

a Faluházban 9.

Táborok a Magyar Családi 

Gazdaság lovardájában 9.

Falutéka 13.
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

kedelmi és szolgáltatási desztinációk léte-
sültek, amelyek nagymértékben szolgál-
ják településünk ellátását, kiszolgálását.  A 
lakók számára nagy jelentôséggel bír, hogy 
az önkormányzat által megvásárolt épület-
ben Kormányablak kialakítása is lehetôvé 
vált. 
Tótfalun a volt Hangya Szövetkezet mintá-
jára épült meg az új COOP áruház. Ebben 
az esetben is kötöttünk egy településfejlesz-
tési szerzôdést az áruház tulajdonosaival. 
Fontosnak tartottuk, hogy a régi épületrôl 
készült felvételek alapján olyan utcafront-
ja legyen az áruháznak, ami szépen illesz-
kedik a falusias környezethez, fellelhetôek 
legyenek benne az elbontott épület stí-
luselemei.  Az építkezéssel egyidôben az 
Ecsedi Aladár téri parkolót aszfalt burko-
lattal látták el, és felújították a postától a 
Református templom bejáratáig az utat. A 
Hôsök terén lévô járdákat, közterülete-
ket az önkormányzat által meghatáro-

zott burkolattal fedték. E fejlesztésekért 
cserébe lehetôséget biztosítottunk a vállal-
kozónak arra, hogy a felszíni csapadékvizet 

levezetheti az önkormányzat útjában lévô 
vízelvezetô hálózatba. 
Az évek során természetesen több 

helyi vállalkozóval is sikerült konstruk-
tív együttmûködést kialakítanunk. A tel-
jesség igénye nélkül szeretnék pár céget 
megemlíteni, akikre évek óta számíthat a 
település. Igen jó a kapcsolatunk többek 
között a Vasis  Kft.-vel, a Cserker Kft.-vel, 
a Tetôtár Kft.-vel a Barkács-Gazdabolttal, 
az Öreg Fûrész Kft.-vel, a Kelemen Kft.-
vel, a a Zöldségbolttal, az Italdiszkonttal, a 
Tahinonstoppal, a Laki Cukrászdával.
Településünk újabb színfoltja a Laki 
Cukrászda bôvítése egy szép terasz kialakí-
tásával. Ennek megvalósulásához is szükség 
volt az együttmûködésre. A cukrászda tulaj-
donosával megállapodtunk, hogy a tulaj-
donában lévô ingatlanból 700 m2-t igen 
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Önkormányzat

Elhunytak:
Hartai Gyula – Lepke utca – élt: 61 évet
Lakatos Györgyné – Nyárfa utca – élt: 86 évet
Makai Zsuzsanna – Málna utca – élt: 73 évet
Tóth Sándorné – Dankó utca - élt: 90 évet
Dr. Antonyné Molnár Viktória Márta – 
Semmelweis utca – élt: 75 évet
Magyar János Zsolt – Küry Klára utca – élt: 
53 évet
Seres Sándor – Bercsényi út – élt: 64 évet
Mészáros Erzsébet – Bajcsy Zs. utca – élt: 
88 évet
Dombó Andrásné – Gyöngyvirág utca – élt: 
86 évet

Újszülöttek
Czene Zsigmond 2022.07.10.
Billegi Nikolasz 2022.07.16.

Házasságot kötöttek:
Berdár Ferenc-Takács Márta,
Illés Balázs László-Nagyházu Szabina Klára,
Alföldi Norbert-Baranyai Alexandra,
Mózes Adrián-Köteles Krisztina Renáta

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

A képviselô-testület 2022. július 6-án rend-
kívüli ülést tartott. Az ülésrôl Csörgô Mihály 
alpolgármester, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Vaczó Zoltán képviselôk hiányoz-
tak, hiányzásukat elôre jelezték. 
A napirend elfogadását követôen a 
képviselô-testület a közterület használatá-
ról, valamint a helyi díjakról szóló 3/2020. 
(II.14.) rendelet módosítását fogadta 
el. Következô döntésével hozzájárult, 
az ebr42 rendszerben rögzített 545607 
azonosítójú 97 millió forint összegû pályá-
zati támogatás pénzügyi és mûszaki tartal-
mat érintô átcsoportosítási kérelem benyúj-
tásához, illetve játszóeszközök beszerzésé-
re 11.000.000, - Ft keretösszeget biztosított 
a Belügyminisztérium egyes 5000 fô feletti 
lakosságszámú településeket érintô beruhá-
zások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 
3.) Korm. határozat alapján kapott támoga-
tási összegbôl.
A következô napirend során Szabados-
Molnár István falugondnok tájékoztatását 

hallgatta meg a testület az energiaárak vár-
ható alakulására vonatkozóan. 
A Tulajdoni ügyek napirend során a 
képviselô-testület a legkedvezôbb ajánlatot 
benyújtó Káty-Út Kft.-t bízta meg mart asz-
falt beszerzésével, majd következô határo-
zatával döntött arról is, hogy ajánlatot kér 
be az Alsószérûk utca, a Dózsa György út 
szabadidôpálya melletti szakasz mart asz-
falttal történô felújítására. Ezt követôen 
megbízta a Bencz-Zó Kft.-t a szabadidôpark 
játékainak telepítésével, szabvány szerin-
ti kialakításával és szerelésével. Döntött 
a Hôsök tere 6. szám alatti önkormányza-
ti ingatlan bérletének meghosszabbításá-
ról, valamint kezdeményezte fenti épület 
ingyenes önkormányzati tulajdonba véte-
lét. Utolsó döntésével meghosszabbította a 
1835 helyrajzi számú ingatlan értékesítésé-
re vonatkozó pályázati kiírást. 
A képviselô-testület döntéseit egyhangúlag 
hozta meg, a határozatok a település hon-
lapján megtalálhatók.

Beszámoló a képviselô-testület 
munkájáról

kedvezô áron átenged az önkormányzat-
nak, ahol a késôbbiek folyamán parkolót 

szeretnénk kialakítani az orvosi rendelôbe 
érkezô autók számára. Köztudott, hogy 
évtizedek óta nem sikerült olyan megoldást 
találni, ami segíti a rendelôintézet bizton-
ságos megközelítését. Annak érdekében, 
hogy ez a terület az önkormányzat számá-
ra eladásra kerülhessen, módosítani kellett 
a szabályozási tervet. Ahhoz, hogy kiszabá-
lyozható legyen ez a 700 m2-es terület, más 
övezeti besorolásba kell kerülnie. 
A parkoló megközelíthetôsége érdeké-
ben a híd lejáróval párhuzamosan lévô 9 
telek tulajdonosát az elmúlt éven tájékoz-
tattuk arról, hogy megközelíthetôleg 4 
m széles sáv kerül majd kiszabályozásra. 
Mindezt csak akkor tudjuk elkezdeni, a 
szerzôdéstervezeteket bemutatni, ha a 700 
m2-es parkoló tulajdonjoga az önkormány-
zatra száll. 
Összességében elmondhatom, hogy az 
ilyen együttmûködési formák, konstruk-
tív megállapodások nagymértékben hoz-
zájárulnak az épített környezetünk szeb-
bé, komfortosabbá, rendezetté tételéhez. 
A mai igen nehéz, és a várhatóan még 
nehezebb gazdasági helyzetben különö-
sen nagy jelentôséggel bír, hogy a helyi 
vállalkozóknak és vállalkozásoknak jó 
kapcsolata legyen az önkormányzattal, 
együttmûködésük átlátható és kiszámítha-
tó legyen. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Könyvtár
Nyári szünet
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Közösség

Egy, kettô, három, jó leszek a nyáron!

A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet testvérisé-
ge közel egy évtizede szervez nyaranta napkö-
zis tábort gyermekek és ifjak számára. Így már 
akár azt is mondhatjuk, hogy mára már hagyo-
mánnyá vált a táboroztatás. Mivel hasznosnak 
tartjuk a táborokat, 2022-ben is megszervez-
tünk egy angol ifjúsági bibliai tábort és egy 
gyermek bibliai tábort.
Hálásak vagyunk Dr. Sajtos Sándor polgármes-

ternek és Tahitótfalu képviselôtestületének 
azért, hogy a Népházat idén is biztosítot-
ta a táborok helyszíneként. Bár eredetileg 
az Ifjúsági Táborba szerettük volna kivinni a 
programjainkat, a kapott helyszín is tökéle-
tesnek bizonyult, és még kényelmes is volt, 
hogy az Étkezde a szomszédban van, ahol az 
ebédet biztosítottuk a táborozók számára. 
Ezért is hálásak vagyunk, hogy igénybe vehet-
tük ezt a szolgáltatást. Ha már a hálaadás és 
köszönetnyilvánításnál tartunk, ki kell emel-
nem Éliás-Szalay Ágnes diakonissza szerve-
zési szolgálatát, aki már nyolc éve részt vesz 
a táborok szervezésében, nélküle talán nem 
lett volna ilyen jól szervezett, programgazdag 
a tábor. Neki is köszönjük sok-sok munká-
ját. Köszönet annak a közel 40 fô segítônek 
is, aki hozzájárult a két tábor megtartásához. 
Voltak, akik mindkét héten végig szolgáltak, 

voltak, akik egy hetet szolgáltak végig, voltak, 
akik egy-egy napot tudtak vállalni, de min-
den kézre, szeretô szívre szükség volt. Hála 
és köszönet Mennyei Atyánknak, hogy áldot-
tak és áldássá lehettünk ezekben a napokban.

Ifjúsági Bibliai Angol Hét
2022. június 27 - 2022. július 1. napokon 

valósult meg az ifjúság számára a tábor. Idén 
5. osztálytól középiskola érettségiig tartott az 
ifjúsági korosztály. 36 fô táborozó vett részt 
ebbôl a korosztályból. Ebbôl Tahitótfaluból 
23 fô (64%), Pócsmegyerrôl 5 fô (14%), 
további szomszédos településekrôl még 3 
fô, egyéb településekrôl 4 fô, és 1 fô az USA-
ból. A táborozók 72%-a, azaz 26 fô általános 
iskolás volt, 28%-a, azaz 10 fô középiskolás. A 
Tahitótfalui Baptista Gyülekezetbôl mindösz-
sze 3 fô középiskolás vett rész, ami azt jelen-
ti, hogy a Gyülekezet kifelé és nem saját maga 
számára szolgált. 
Az angol nyelvû programok szervezésére 

az Acorn angol nonprofit szervezetet kértük 
fel idén is. Tíz fôt biztosítottak, nyolc angol 
Sheffieldbôl nagyrészt az Oaks nevû keresz-
tény táborból érkezett, és két magyar tolmács 
jött. Vezetôjük Dan Thaw volt, aki igehirdetô 
volt a tábor alatt. Ô Jézus Krisztussal kapcso-

latban arra a kérdésre kereste a választ, hogy 
„kicsoda ez az ember”. Megérthettük, hogy 
Jézusnak arra is hatalma van, hogy a világ meg-
váltója legyen.
A tanítások, játékok, énekek angol nyelven 

hangzottak el, amit tolmácsok fordítottak az 
angolul nem vagy alig tudók számára. Minden 
nap választható program volt a futball, a röp-
labda, az angol sportok, a tortakészítés vagy 
angol óra. Egyedi programként biztosítottunk 
szerdán választható módon szabaduló szobát, 
falmászást vagy festést. Hegedûs István Péter 
mesterszakma oktató díszítôszobrász foglal-
kozást tartott, ahol a foglalkozáson résztvevôk 
keresztyén motívumokat faraghattak ki ytong 
téglából.

Gyermek Baptista Bibliai Tábor
2022. július 4-8. napokon tartottuk a gyerme-

kek számára a tábort. A tábor nyitását és zárá-
sát igyekeztünk a munkába járó szülôk igé-
nyeihez igazítani. Így már fél nyolcra jöhet-
tek a gyermekek. Idén óvodás kortól 4. osz-
tályos korig tartó gyermekek jöhettek a gyer-
mek táborba. 74 fô vett részt ebbôl a korosz-
tályból. Ebbôl Tahitótfaluból 51 fô (69%), 
szomszéd falvakból 11 fô (15%), közülük 4 
fô Tahitótfaluban jár iskolába vagy óvodába, 
egyéb településekrôl 8 fô (10%) érkezett. Volt 
3 fô Erdélybôl és 1 fô Kárpátaljáról. 27 óvo-
dás (36%) vett részt a táborban, 1. osztályos 
16 fô (22%), 2. osztályos 20 fô (27%), 3. osz-
tályos 8 fô (11%) és 4. osztályos 3 fô (4%). A 
Tahitótfalui Baptista Gyülekezetbôl mindösz-
sze 12 fô (16%) gyermek vett rész.
Az elôzô héten még táborozóként résztvevôk 

közül a gyermek táborba 6 fô ifjú jött el 
segítônek. Bár felajánlottuk, hogy a kötelezô 
közösségi szolgálat teljesítéséhez leigazol-
juk az órákat, nem ez volt a fô motiváció-
juk. Jöttek, mert segíteni, szolgálni szeret-
tek volna, jöttek, mert közösségben szerettek 
volna maradni velünk.
A gyermek hét témája a bibliai állatok voltak. 

Ötféle állaton keresztül néztünk meg bibliai 
elveket, és arra a következtetésre jutottunk, 
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keresztyén indiántábor tahitótfalun

hogy bízhatunk Istenben, bízhatunk Jézus 
Krisztusban.
Minden nap a gyülekezôvel kezdôdött, ezt 

követôen közösen énekeltünk, tanultunk, ját-
szottunk a gyerekekkel. A tanítást követôen 
korcsoportos bontásban a napi témához 
kapcsolódó foglalkozások voltak. Ezalatt 
Fernando Calcagno Santos panamai barátunk 
tartott 20 perces angol nyelvû játékos foglal-
kozásokat a gyerekeknek. Ebéd után a szünet-
ben szabad játékra, a pihenô sarokban mese-
nézésre volt lehetôség. Ezt követôen körfor-
gásban kézmûves foglalkozáson, sportfog-
lalkozáson és különleges foglalkozáson vet-
tek részt a táborozók. Hétfôn a Szentendrei 
Árvácska Állatvédô Egyesület szakemberei 

tartottak elôadást és bemutatót a kutyatar-
tásról. Kedden Éliás-Szalay István pedagó-
gus és Éliás-Szalay Ágnes diakonissza tartot-
tak környezetvédelmi elôadást. Szerdán jöt-
tek a tekerôs eszközök, légvárak és az elma-
radhatatlan vízi csúszda. Ezen a napon Antal 
Tibor méhész tartott elôadást a méhekrôl. 
Csütörtökön Botár Réka és családja állatsi-
mogatót és csacsigolást tartott, eközben Sápy 
László István cserépkályha és kandalló készítô 
mester agyagozást tartott a gyerekeknek. 
Péntek délután a szülôknek tartottunk egy 
összefoglalást arról, mi történt a táborban.
A gyermekhét szlogene lett a csatakiáltás-

ként sokszor elhangzó „Egy, kettô, három, 
jó leszek a nyáron!” Hiszem, hogy mind a 

gyülekezetünkbôl érkezô segítôk, mind a 
külsôs segítôk, szolgáltatók azon igyekeztek, 
hogy sok élményben részesítsék a táborozó-
kat. Remélem, hogy a sok élményen túl sike-
rült Krisztus szeretetébôl is megmutatnunk 
valamit a gyermekeknek, ifjaknak. Bízom 
benne, hogy Krisztust megismerve szeretné-
nek Isten szerint jó emberekké válni, de nem 
csak erre a nyárra.

Váradi Antal lelkipásztor
Összefoglaló videók: http://tahibaptista.hu/

Nyaritabor2022

Az idei évben is a szünet elsô hetében tartot-
tuk református hittantáborunkat. Azt az utat 
választottuk, hogy egy kerettörténet segítsé-
gével vonjuk be a gyerekeket-fiatalokat a bib-
liai gondolkodás világába. Ez most indiántábor 
volt: tehát egy, a természethez közeli nép gyer-
mekeként csodálkozhattunk rá Jézus Krisztus 
szeretetére, arra, mekkora változást jelent 
Jézus gyermekévé válni. Minden nap egy indi-
án kisfiú, Aski életérôl hallhattunk. Ô beteg kis-
testvére, és szülei szenvedése miatt jutott közel 
a keresztyénséghez. Mint gyermek, jól ismer-
te a félelmet, és szeretett volna igazi biztonság-
ban élni: amikor meglátta, hogy szülei hiába 
hívják el a törzs varázslóját, testvére nem tud 
megnyugodni, nem lesz jobban, akkor a misz-
szionáriushoz fordult. Megismerte az evangéli-
umot: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Ôbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 
3,16) Rettegô, aggódó szívével belekapaszko-
dott ebbe az ígéretbe – miközben még meg is 
gyanúsították, hogy lopott, pedig ártatlan volt. 
AZ Úr Jézus segítségével sikerült bebizonyíta-
nia ártatlanságát, és a család is lelki nyugalom-
ra talált. Már nem riogatták ôket a gonosz szel-
lemek, mert Jézus Krisztus ereje, a Belé vetett 

hit által biztonságot, örömöt adott nekik. 
Mi is ugyanígy élünk, de ha hiszünk az Úr 

Jézusban, akkor minden fájdalmat, félelmet az 
Ô segítségével, az Ô szeretetén keresztül hor-
dozhatunk: nem vagyunk egyedül, bizonyta-
lanságban. Ez olyan érték, olyan többlet, ame-
lyet nem érdemes és nem is szabad kihaszná-
latlanul hagyni. Ezen gondolatok jegyében 
tanultuk minden nap a bibliai történeteket is, 
abban a reményben, hogy a fiatalok szívében is 
megerôsödik a Jézus iránti bizalom és viszont-
szeretet.
Minden nap tanultunk aranymondást: egy 

mondatot a Bibliából, ami összefoglalta az adott 
nap tanulságát. Aki ezt megjegyezte, és másnap 
fel tudta mondani, az kapott egy színes tollat 
a maga által megfont fejdíszébe. A hét végé-
re a tollak száma – ahogyan az indiánoknál is 
– a személyes szorgalmat, teljesítményt, ered-
ményeket hirdette. Sok-sok öt tollas fejdíszû kis 
„indián” járt-kelt a Faluház udvarán. 
Mivel nyári szünetben tartjuk a tábort, igyek-

szünk mindig sok érdekes, játékos programról 
is gondoskodni. Ebben gyülekezetünk közép-
iskolásai és felnôttei is rendelkezésre álltak. 
Reggelente táncos tornával indítottunk, dél-
utánonként pedig lehetett fonni, fonalból 

szép emléktárgyakat, papírból indián álarco-
kat készíteni, tûzzománcozni, pólót festeni. Új 
énekekkel ismerkedtünk, amelyet a résztvevôk 
ügyesen megtanultak és kánonban is énekel-
hettünk. A gyerekek öt csoportba osztva ver-
senyeztek az egész program alatt: a napi ismét-
lést kvíz formájában tartottuk, járt pont a tagok 
aranymondásáért, és a sportteljesítményért is. 
Mintegy hetven gyermek és majdnem harminc 

felnôtt segítô vett részt a héten. Köszönjük a 
segítôk szeretetét, odaszánt idejét és ere-
jét, valamint a szülôk bizalmát, akik elenged-
ték gyermekeiket. Köszönjük a felajánlásokat, 
imádságokat, és a helyi önkormányzat támoga-
tó nyitottságát. Szeretettel kívánjuk, hogy ki-ki 
fogadja el az Úr Jézus biztonságot nyújtó, bol-
dogító társaságát! Ma számunkra ez megszo-
kott, talán régi dolognak tûnik. De Krisztus teg-
nap, ma és mindörökké ugyanaz – Rá van szük-
ségünk a boldog élethez, az Ô szeretete mindig 
friss és aktuális. Ô a megoldás minden nehéz-
ségre, fájdalomra!

Szeretettel és imádságos szívvel gondol 
minden Kedves Olvasóra: 

dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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Közösség

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola intézmény-
vezetôjeként szeretnék köszönetet monda-
ni a TETA civil szervezetnek, vezetôjének, 
Németh Juliannának, a szervezet tagjainak és 
Tahitótfalu Önkormányzatának, Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônek, hogy a tahitótfalui gye-
rekeknek évek óta tartalmas nyári programot 
biztosítanak a nyári szünet 2 hetében!

Hatalmas segítség ez iskolának, családoknak 
egyaránt!
A táborozó gyerekek nagy része iskolánk tanu-

lóiból tevôdik össze, mellettük itt nyaraló, kör-
nyékbeli gyerekek is csatlakoznak a tartalmas 
programot nyújtó táborhoz.
Kézmûveskedés, zenetanulás, dobolás, agya-

gozás, legkülönbözôbb játékok, lovaskocsizás, 
lovaglás és Sasvári Vera kemencés lángosa vár-

ták idén is a gyerekeket az ingyenes kézmûves 
táborban.
Naponta 80-100 környékbeli gyermek csatla-

kozott a tahitótfalui faluházban rendezett prog-
ramokhoz. 
A vezetôi csapatot erôsítették az iskola peda-

gógusai, munkatársai idén is. Köszönöm a tábo-
roztatásban segítô kollégáim: Princzné Bérczi 
Kriszta, Szûcs Kata, Kovács László, Kovács 
László Zoltánné, Nagy Zoltánné, Orosz Iván, 
Csereklyéné Szente Ildikó, Viplak Katalin, Gratzl 
Erika, Nagy Krisztina tábori közremûködését és 
Bóta Ágnes kolléganônk kiemelkedô munkáját, 
aki minden nap segítette a tábor mûködését! 
Köszönjük a gyerekek tartalmas nyári 

idôtöltésének biztosítását nekik és minden prog-
ramot segítônek.

Intézményvezetés nevében 
Zakar Ágnes iskolaigazgató

Az idei, a szigetmonostori Faluház által szervezett 
alkotó tábornak is találtunk egy izgalmas címet 
táborvezetô társammal, Lengyel Mónikával 
együtt: „Becsomagoljuk a csodákat”. 
Rengeteget gondolkodtunk és gyûjtöttünk e téma-
körön belül – mit tudunk mûvészi módon, krea-
tívan becsomagolni, milyen új megoldásokat tud-
nánk megtanítani a gyerekeknek, hogyan kezd-
jünk neki a tervezési folyamatoknak, miközben a 
természetet járva akvarellezünk, rajzolunk, közö-
sen alkotunk. Közben fontosnak tartottam, hogy a 
település aktív mûvészei közül a gyerekekkel 
együtt meglátogassunk párat, a mûtermükben a 
mûvészekkel beszélgetve alkotásaikat megnézhes-
sük és az alkotói folyamataikba bepillantást nyer-
hessünk. Szerencsésnek mondhatom magunkat, 
mert négy aktív alkotó mûvész mondott igent erre 
a felkérésre. huszonnégy, javarészt „zöldszigetes” 
gyermek jött velünk mûteremrôl mûteremre, akik 
között sok képzômûvész-tûzzománcos diákom is 
jelen lehetett. 
Dobrovolszky László mûterme volt az elsô 

állomás, ahol nemcsak rengeteg látnivaló volt, de 
elôadásokkal is készült „Laci bácsi”. Itt az udvart 
berendezte a gyerekek kedvéért a mûvész, és így 
kipróbálhatta bárki az olajfestés és a szénrajzolás 
technikáját is, miközben egy külön asztalon plasz-
tilinnel tudtak mintázni a gyerekek. 
Natre varázslatos világa volt a 2. állomás, ahol 

pár gyerkôc többször is végig ment a tárlatvezeté-
sen, ami a létszám miatt több turnusos volt. Natre 
kérdezett, beszélgetett és mesélt a festôi útjáról és 
az alkotási folyamatáról. Ô is és László is eljöttek a 
mûtermi látogatásaink után a Faluházba, és ott is, a 
tábor helyszínén is kapcsolódtak a gyerekek alko-
tói folyamataihoz. 
Rátkai Zsuzsa iparmûvész és egyben a Zöldsziget 

Általános Iskola rajztanára sokféle izgalmas anyag-
gal és egy elôadással készült a gyerekek számá-
ra. Hozott a grafikai és a lakberendezôi munkái-
ból, de több plakátot és kirakat tervet is megmu-
tatott nekünk. Zsuzsi szinte mindegyik gyermeket 
fogja majd tanítani, talán ezért is volt fontos a vele 
való találkozás. A táborozó gyerekek pedig sosem 
felejtik el az iparmûvész és a képzômûvész közötti 
különbséget Zsuzsinak köszönhetôen.
Gergely Juli mûtermében szinte éreztük az erdôk, 

mezôk illatát, a víz csobogását, és mintha hallot-
tuk volna Szentendre megkonduló harangjait is. 
Egyedülálló, ahogyan a teret, az állatokat és a növé-
nyeket ábrázolja – a gyerekeket elvarázsolta ez a 
világ is. Juli önzetlenül adta oda a gyerekeknek a 
nekik tetszô mûveit.

Sokat alkottunk együtt, voltunk helyi kiállításo-
kon, batikoltunk gyönyörû felületeket, kreáltunk 
bunkereket, megrendeztünk egy rendhagyó-vic-
ces divatbemutatót  – mikrofonnal, pódiummal 
együtt-, papírt merítettünk, társasjátékot tervez-
tünk, rajzoltunk-festettünk és a végén egy kiállí-
tás megnyitón bemutattunk sok mindent ezekbôl 
a szülôknek. A kiállításunkon rájöttem, hogy a szi-
getünk által „becsomagolt csodák” maguk a meg-
hívott mûvészek voltak- mert csoda volt tényleg a 
belôlük áradó öröm és az önzetlen hozzáállásuk a 
táborozó gyerekekhez. Hálás vagyok mindenért 
és büszke is az együtt eltöltött alkotói hetünkre, a 
2022-es Mûvészeti táborunkra.

Várbiró Kinga Evelin

Köszönetnyilvánítás

Nyári Mûvészeti tábor alkotó kedvû 
gyerekekkel
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Iskola

Vaczó Zoltán József 1971-ben született 
Budapesten, Tahitótfalu karizmatikus 
egyénisége képviselôként és tanárként, 
tanítóként, édesapaként; polgárként egy-
aránt.
Általános iskolai tanító angol és dráma-

pedagógiai mûveltségi területtel, hittan-
oktató és általános iskolai történelemta-
nár. 1990 óta tanít a tahitótfalui általá-
nos iskolában, 2020. óta általános isko-
lai igazgatóhelyettes.

Tanulmányai, munkája

A körzetesítés miatt Tahiból Leányfalura 
járt általános iskolába. Kedves emlékei van-
nak az iskoláról: biztonságot nyújtott, önál-
lóságra nevelte. 
1986-ban apai „tanácsra” az ország egyet-

len református gimnáziumába, Debrecenbe 
jelentkezett középiskolába. 
Érettségi után1990 szeptemberétôl a 

Tahitótfalui Általános Iskolában  még képe-
sítés nélküli tanítóként kezdte a pedagó-
gus pályát. Nagyon jó, összetartó közös-
séget, segítôkész embereket ismert meg a 
tahitótfalui iskolában, itt ebben az évben 
szerette meg a pedagógus hivatást. 
A Nagykôrösi Református Tanítóképzô-

be1995-ben tanítói-hitoktatói képesítést sze-
rezett, angol nyelv és drámapedagógiai szak-
kollégiumot végzett. A fôiskola alatt sem sza-
kadt meg a kapcsolata Tahitótfaluval, vissza-
járt külsôs gyakorlatokra, önként részt vett a 
nyári iskolai táborok szervezésében.
Feleségét is a Nagykôrösi Református 

Tanítóképzônek köszönheti,  akivel 
1995 nyarán házasodtak össze, és azóta 

Tahitótfalun élnek. Három lányuk van.
Vaczó Zoli, ahogy mindenki ismeri, nevezi 

Tahitótfalun, 1995 szeptembere óta dolgo-
zik a helyi általános iskolában szakképesítés-
sel, ahol alsós osztálytanítói munkát végzett. 
Két és fél év alatt esti tagozaton elvégezte az 
ELTE Tanárképzô Fôiskoláját, és történelem 
tanári végzettséget szerzett. 
E mellett osztályfônöki szerepet is betölt 

kezdetektôl fogva. 2020 óta általános isko-
lai igazgatóhelyettes szerepre is felkérte az 
intézményvezetô, mely feladatot elvállalt, és 
nagy lelkesedéssel végez immár 2. tanéve.
Javaslatára vette fel az iskola 2001-ben 

Pollack Mihály nevét. A nagy építész és az 
iskola iránti elkötelezettségét jól példáz-
za, hogy évente szervez kollégáival Pollack-
napot, készített kiadványt Pollack életérôl, 
kezdeményezésére varratott az iskola isko-
lazászlót stb. 2002- 2015-ig minden nyáron 
egy kollégájával jó hangulatú nyári tábort 
szervezett a gyerekeknek, két alkalommal 
Londonba is elvitték ôket. 2015-ben isko-
lai elégedettségmérést végeztek vezetésé-
vel. Hat évig vezette segítô pedagógusként 
a diákönkormányzatot.
2002 óta tagja a Tahitótfalui Hagyomány-

ôrzô Íjász SE tagja. A kikapcsolódás mellett 
pályázatok írásában, versenyszervezésben és 
lebonyolításban segíti az egyesület munká-
ját. Települési rendezvényeken, nyári tábo-
rokban vett részt a gyerekek íjász oktatásá-
ban.
A történelemtanári diploma megszer-

zése után tagja lett a Magyar Történelmi 
Társulatnak és a Történelem Tanárok 
Egyletének. Számos országos konferencián 
és szakmai napon vett részt. 

2015-ben jelentkezett a BME közoktatás 
vezetôi képzésére. 2017-ben sikeres közok-
tatás vezetôi, pedagógus szakvizsgát kitün-
tetéses minôsítéssel. „Kinyílt a világ”, hatal-
mas lökést és erôt adtak az ott tanultak, meg-
valósítandó tervei és ötletei megsokasodtak.
Mindig érdekelte a település múltja, a hely-

történet. Szervezett kiállítást a Tildy híd 20. 
évfordulójára, millenniumi kiállítást 2000-
ben. Részt vett a település kiadványainak 
szerkesztésében és a Pollack-emlékszoba 
kialakításában.
A Tahitótfalui Református Egyházközség 

presbitere. Rendszeresen templomba járó 
és feladatokat vállaló egyháztagként éli meg 
hitét. Legutóbb a reformáció 500. évforduló-
jára készített kiadvány szerkesztésében, írá-
sában vett részt. Ritkán, de részt vesz a hit-
oktatásban is. Az egyház és az iskola jó kap-
csolatát mindenben igyekszik segíteni.

Vaczó Zoltán József Tahitótfaluért és a 
tahitótfalui iskoláért végzett kiemelkedô 
munkájával, innovatív képességével, 
kezdeményezéseivel, állandó fejlôdést 
segítô ötleteivel, azt megvalósító munká-
jával méltó a Tahitótfalu Pedagógusa elis-
merésre.

Kedves Diákok, 
Szülôk, Hozzátartozók! 
Tisztelt Vendégeink!

Szeretettel várjuk a Gyerekeket, ked-
ves Hozzátartozóikat, érdeklôdôket a 

2022-2023. tanév tanévnyitó ünnepélyén, 
melyet 

2022. augusztus 31-én, szerdán 18.00-
tól tartunk az iskola központi épületének 

udvarán.
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.).

Kérjük, hogy a tanulók ünnepi ruhában 
jelenjenek meg. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Részleteket az iskola honlapján találnak a 

www.pollackmihalyiskola.hu

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI Iskolavezetése

Tahitótfalu Pedagógusa 2022. évi díjazottja Vaczó Zoltán 
József, a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és 

AMI tanára, igazgatóhelyettese

MEGHÍVÓ 
TANÉVNYITÓ 
ÜNNEPÉLYRE
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Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
nyári szünet

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.)
A programok jó idô esetén a szabadban 
zajlanak, telefonos egyeztetés szükséges. 

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

Varga Dániel 
06308715713

Akrobatikus rock’n’roll ovisoknak
nyári szünet

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.):
nyári szünet

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. 

Tahitótfalu augusztusi programjai

Csak úgy, mint tavaly, idén is nagy sikere volt a 
két hetes focitáborunknak. A két hét alatt több 
mint 100 gyermek fordult meg nálunk. Napi két 
edzés mellett szórakoztató programok, jégkré-
mezés, sok játék volt a napi programok között. 
Minden héten több felmérést végeztettünk el a 
táborozókkal, amiket oklevél formájában emlék-
be meg is kaptak. Jövôre össze tudjuk hasonlí-
tani majd az eredményeket, és le tudjuk szûrni 
a gyerekek fejlôdését. Mindkét pénteken egy 
közös szülô-gyerek focival zártuk a közös hetet. 

Szijj Krisztián

Foci táborok a 
Tahitótfalu SE-vel
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Idén is rengeteg élményt szerezhetett a Faluház 
és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
közös szervezésében megtartott ingyenes két hetes 
kézmûves táborban száz tahitótfalui gyermek.
Köszönjük a sok-sok segítônek a mindenna-

pi gondoskodást, figyelmet, jó kedvet, a finom 
szendvicseket, a kézmûves mestereknek az ötle-
tes alkotásokat, a derûs türelmet, a középisko-

lás, egykor táboros fiataloknak és a Pollack suli 
tanárainak a rengeteg segítséget, a lovasoknak, 
hüllô gazdának, geológusnak, füvesasszonynak, 
tûzoltóknak, rendôröknek, zenészeknek az 
izgalmas eseményeket. 
A segítôk közül név szerint is köszönet ille-

ti Abonyi Erikát, Bötkösné Kati nénit, Budainé 
Sipos Erzsébetet,  Gidai Magdolnát, Horváthné 

Csörgô Andreát, Kálmán Istvánné Jutka nénit, 
Lakatos Istvánné Ica nénit, Nagy Lászlóné 
Erzsike nénit és Pásztor Mihályné Anna nénit. 
Jövôre veletek ugyanitt!

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány és Tahitótfalu Faluház

A Magyar Családi Gazdaság lovardájában, július elsô három hetében tartot-
tunk a nyári lovas edzôtáborokat lovardánk gyermek lovasai számára. Több 
mint hatvan gyerek mélyíthette lovas tudását a változatos tematikájú edzése-
ken, foglalkozásokon, ahol végre azon fontos részletekre is jutott idô, amelyek-
re az év közbeni lovas órákon nincs lehetôség. Lovas haditorna, lovak viselke-
dése, esés gyakorlás, lovas fotózás, lovas számháború, lovak a történelemben, 
közös Dunázás lóval és gyalogosan, lovas kézmûves alkotások készítése, istál-
ló munkák és persze lovaglás minden mennyiségben.
Mind a három hét kiváló hangulatban, sérülésmentesen zajlott le, öröm 

volt látni hogy a gyerekek az elmúlt egy évben is milyen sokat fejlôdtek 
lovastudásuk tekintetében is. 

Pásztor tábor a Magyar Családi Gazdaságban

A nyári szünet elsô hetét a Pásztor táborral indítottuk, egy igazán tartalmas 
hetet töltöttünk együtt egy szuper kis csapattal. Felkerestük a gulyást, a juhászt, 
ismerkedtünk az ôshonos állatokkal, alkottunk gyapjúból, varrtunk tarisznyát, 
sütöttünk bele pogácsát, megfôztük a saját pásztorételünket, lenyírtuk a juho-
kat, megfejtük a kecskét, merítettünk papírt, gondoztuk az állatokat, ismerked-
tünk a magyar fegyverekkel és még sorolhatnánk, mi minden fért bele ebbe az 
öt napba. Öröm volt látni, hogy a gyerekek mennyire érdeklôdôek és aktívak 
voltak minden programban, jövôre folytatjuk és reméljük mindezekkel a pilla-
natokkal magot ültetünk a gyerekek lelkébe. 

Kézmûves tábor a Faluházban

Táborok a Magyar Családi Gazdaság lovardájában
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MEGHÍVÓ TANÉVNYITÓ 
ÜNNEPÉLYRE 

 
Kedves Diákok, 

Szülők, Hozzátartozók! 
Tisztelt Vendégeink! 

Szeretettel várjuk a Gyerekeket, kedves Hozzátartozóikat, 
érdeklődőket a 2022-2023. tanév tanévnyitó ünnepélyén, 

melyet 

2022. augusztus 31-én, szerdán 18.00-tól tartunk az iskola 
központi épületének udvarán. 

(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.). 
 

Kérjük, hogy a tanulók ünnepi ruhában jelenjenek meg. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Részleteket az iskola honlapján találnak a www.pollackmihalyiskola.hu 

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI Iskolavezetése 

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

Két vidám hét nyár közepén,  a Faluház, a  T.E.T.A.  meg én.
Szövünk, fonunk, gyöngyöt fûzünk, pontot gyûjtünk, hátha gyôzünk.

 Sok élménnyel gazdagodunk, míg kézmûves táborozunk.
Örülünk, hogy itt lehetünk, 20 év munkát ünnepelünk!

Tûzzománc és agyagozás, kedvenceink, ez  nem vitás.
Festünk, varrunk, ragasztgatunk, gipszkészletet elapasztunk.

Táncolunk és kergetôzünk, játékból is sportot ûzünk.
Helybe jön a színház, zene és állatok sereglete.

Kézmûvesség nem elég még, szórakozhat a gyerek nép.
Megy a kocsi, sok a kicsi, helyért harcol Marcsi, Ricsi.

Köszönjük a támogatást, önkormányzati pártfogást!
Örülhet sok szülô, gyerek, nyernek két ingyenes hetet.

Faluház, szervezô helyünk, ahol minden kedves nekünk,
Pár év múlva, ha megnövünk, önkéntesként visszajövünk.

(Budainé Sipos Erzsébet  Tahitótfalu, 2022.07.22.)

Évfordulóra
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

																																														 											 																					  

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

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Júliusi számunk-
ban a Faluház táblájának egy részlete volt látható. E hónapban saj-
nos nem volt szerencsés megfejtô.

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

	 																																						Fekete-fehér																					Színes
apróhirdetés	20	szóig	 3120	Ft	 3640	Ft
1/16	oldal	 3960	Ft	 4620	Ft
1/8	oldal	 5760	Ft	 6720	Ft
¼	oldal	 11.280	Ft	 13.160	Ft

	
	A	díjak	27%	ÁFÁ-t	tartalmaznak.

Színes	hirdetés	számára	lapszámonként	3	db	¼	oldalas	
felület	áll	rendelkezésre,	melyeket	a	beérkezés	sorrendjében	

tudunk	biztosítani.

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és 

felelôsségbiztosítással 
vállalnak:
Faápolást.

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

akár emelôkosárral is.
 Bélteki Sándor tûzoltó alezredes

faápoló
+36 70-334-8427 
favagotuzoltok.hu

  

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 25.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
Akác hasítva 28.000,- Ft/m3 

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

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

NÉBIH azonosító szám: 
AA5839599

 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K.	Szabó	Judit	családsegítô	szerda	12:00-16:00
Dienes	Petra	családsegítô	csütörtök	12:00-16:00

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

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges! 

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/ 312- 605, 06 26/ 400- 172
Intézményünk készenléti száma 16:00-8:00 és hétvégéken: 06/20-364-08-27

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Közösség

Falutéka

A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Iványi Gáspár a Pollack Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola szi-
getmonostori telephelye munkaközösség 
vezetôje. 

Hogy kerültél Szigetmonostorra a 
Zöldsziget Általános Iskolába?
Korábban Pesten éltem es Dunaújvárosban 

tanítottam, emellett Szegeden végeztem az 
egyetemet. Szerettem volna egyre köze-
lebbi helyszíneken tanítani, így kerültem 
óraadó tanárként Budakalászra, ahol ma 
is tanítok. Dunaújváros helyett elôször 
Törökbálintra majd nyolc évvel ezelôtt 
Szigetmonostorra kerültem. Ebben az is 
szerepet játszott, hogy megnôsültem és 
késôbb született két kisfiam.

Mikor kezdtél hangszeren játszani?
Miután abszolút hallás fedeztek fel nálam, 

hat éves koromban beírattak hegedûre, 
amit nem szerettem, viszont a mai napig 
tudok rajta játszani. Az abszolút hallásom-
ra úgy derült fény, hogy amikor hegedül-
tem, nem tudtam még kottát olvasni, és 
évekig hallás után játszottam le a feladott 
leckét. Tíz évig hegedültem, közben kezd-
tem gitározni úgy tizenkét éves koromtól.  
Késôbb megismerkedtem más pengetôs 
hangszerekkel is, mint pl. a charango, ami 
egy nyolc húros dél amerikai pengetôs 
hangszer. Ezt a hangszert édesapám hozta 
Dél-Amerikából, aztán egy kórussal évekkel 
késôbb elôadtuk a kreol mise néhány téte-

lét, és ehhez kellett a charango, itt használ-
tam elôször.

Családodban van hagyománya a zené-
lésnek?
Nagyon is, a családban mindenki tanult 

valamilyen hangszeren, zongorán, orgo-
nán, fuvolán, csellón és furulyán, de komo-
lyabban csak egyik nôvérem foglalkozott a 
zenével, a mai napig kántorkodik orgonán 
egy templomban.

Milyen iskolákat jártál, mire eljutottál a 
mûvésztanári végzettséghez?
A hegedû tanulmányaimat alapfokon foly-

tattam, a gitár tanulmányaimat elôször 
magánúton. Megfordultam a kôbányai 
könnyûzenei iskolában is majd ismét 
magánúton tanultam, végül a Szegedi 
Tudományegyetem zenemûvészeti karán 
végeztem 2008-ban mint gitártanár. Késôbb 
elvégeztem a Liszt Ferenc Akadémián a 
mentor szakot, és errôl diplomám is van. 
Ennek célja maga a mentorság,  az oktatás 
segítése, illetve hogy ennek segítségével 
megpróbálkozhassak a mester tanári foko-
zattal. Ez sajnos az állami hozzáállás végett 
egyelôre partvonalon van, azaz, hogy újabb 
és újabb akadályok keletkeznek állami meg-
fontolásból, hogy ne kelljen emelni a peda-
gógusbéreket.

A tanítás mellett zenészként is dolgozol. 
Milyen mûfajban és formációikban lehet 
téged hallani?
Több zenekarban is megfordultam. Volt 

egy trió, amivel sikerült a Karib-tengerre 
is eljutunk, egy luxus óceánjáró fedélze-
tén, ahol zenélnünk kellett ( Tres Frentes 
Hierros), ezután zenéltem a Dalabai világ-
zenei formációban, ami a covid miatt 
egyelôre zátonyra futott, majd a Jazzformers 
Zenekarban, amely a mai napig is aktív kon-
certeken, fesztiválokon, és a Filharmónia 
Magyarország jóvoltából gyerekeknek tar-
tott elôadás keretében is.

Zenészként a jazz a területed, tanárként 
hogy közelíted e mûfajt a gyerekekhez, 

hogy fogadják a fiatalok?
Zenészként még nagyon tanulom a jazz 

mûfaját, ami egy szerteágazó és bonyolult 
titokzatos mûfaj. A gyerekek tekintetében 
ezt improvizáció formájában próbálom 
népszerûsíteni, amely amúgy megjelenik 
szinte minden zenei mûfajban. Próbálom a 
gyerekeket a saját zenéjük megalkotásában 
bátorítani.

Gyerekekkel milyen eredményeket, sike-
reket értetek el?
Legalább tizenöt éve tanítom a gyerekeket, 

két növendékem pályára ment,ôk már dip-
lomáztak is. Országos megyei területi ver-
senyeken is indítottam növendéket, megyei 
versenyeken többször nyertem velük elsô 
helyezést és egyszer az országos döntôs öt 
legjobb gitáros közé jutott növendékem, 
ezt klasszikus szakon sikerült elérnem.

Zenész is, tanár is vagy. Hogy tudod e két 
hivatást összeegyeztetni?
Egy pedagógusnak egyre többet kell taní-

tani, mert egyre rosszabbak a fizetési ará-
nyok, ezért a tanítás eléggé a zenélés rová-
sára megy. De szeretném az arányokat 
inkább a zenélés irányában billenteni. 
Egyelôre ez az állam hozzáállása miatt saj-
nos egyre nehezebb, de nem adom fel a 
zenélést sem és céljaimat sem.

Hogy érzed magad itt a szigeten?
Néhány éve sikerült Szigetmonostoron 

megpályáznom egy kis szolgálati lakást, 
ahova átköltöztem a családommal. Nagyon 
jól érzem itt magam, amiben szerepe van a 
helyi közösség varázsának, polgármester úr 
rugalmasságának és empátiájának is.
Budapesttel szemben sikerült vidékivé vál-

nom, amit egyáltalán nem bánok. Nagyon 
szeretem a természetet és a természetes 
környezetet. Így nemcsak a szakmámban, 
sokszor gondolkodásomban, hanem a ter-
mészet erejénél fogva is mindig az árral 
szembe úszok…

Béres Gabriella
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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

50%-KAL KEDVEZŐBB ÁRON! 
MÁSODOSZTÁLYÚ BURKOLÓLAP

Porcelaingres Urban Dove

Az ajánlat a  készlet erejéig érvényes!

Iso_Thermo_AD_A5_2022_07_08.indd   1 2022. 07. 19.   10:52:42
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Ünnep,  programok

Nagyon fontosnak érzem, hogy amikor egy szentrôl gondolkodunk és elmélkedünk, úgy 
tekintsünk rá, mint egy emberre. Ne valamiféle angyali lényként ábrázoljuk, ne barokkos kön-
tösben, hanem úgy próbáljunk közelebb kerülni személyéhez, hogy az emberi vonásokat 
igyekszünk felfedezni rajta.
Szent István királyról nagyon nehéz újat mondani vagy írni. De ha engedjük, hogy mint 

ember, mint egy egyszerû ember a szemünk elé álljon, akkor sokkal közelebb kerül hozzánk, 
sokkal személyesebb lesz számunkra. Ki is volt ô? A szenteket hajlamosak vagyunk idealizálni, 
fôleg ezer év távlatából. Nagy a kísértés, hogy szent királyunkkal is ezt tegyük. Vagy a másik 
véglet, hogy csupán politikusként gondolunk rá, a nagy államférfire, és már halljuk is a közhe-
lyeket, amelyek a nem hívô emberek képzeletében vannak.
Szent István király olyan emberként áll elôttünk, aki nyitott volt Istenre és akaratára. Úgy 

képzelhetjük el, mint Szent Péter házát Kafarnaumban: felül nyitott, ma már nincs teteje, 
érthetô okokból, és úgy magyarázzák, hogy nem csak a házát nyitotta meg, hanem a szívét is 
Krisztusnak. Szent István is megnyitotta a szívét, a családját Isten elôtt. Valahogy úgy, ahogyan 
Szent II. János Pál pápa mondta: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sôt tárjátok ki Krisztus elôtt a 
kapukat! Nyissátok meg az Ô üdvözítô hatalma elôtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai 
rendszerek határait, a kultúra, a fejlôdés és a civilizáció széles mezôinek korlátait. Ne féljetek! 
Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben.” Ezért örökre hálásak lehetünk Szent István király-
nak, hiszen elindította hazánkat az Isten felé vezetô úton. Minden bizonnyal e döntése mögött 
saját, személyes hite állt, ami erôt adott neki, hiszen nem volt egyszerû dolga.
Szent királyunk fontosnak tartotta az imádságot, amelyet a Szent Imrének írt intelmeiben is 

megemlít. Olyannak képzelhetjük el, aki imádkozott döntései elôtt, Isten elé vitte hazája sor-
sát, és végül Mária anyai kezei által Istennek ajánlotta országát. Nagyon emberi, mély és hitval-
ló tett, amelyet mi is szeretnénk követni: cselekedeteink, döntéseink elôtt Istenre bízni magun-
kat, illetve segítségül hívni és megvallani Neki: egyedül nem tudunk mindent megoldani. 
Talán Szent Istvánnak ez a két vonása is segíthet, hogy közelebb kerülhessen hozzánk embe-

rileg, olyan államférfiként, aki merte megvallani, hogy gyöngeségében nagyon is rászorul Isten 
segítségére. Segítsen minket az Ô életpéldája, hogy mi is megnyissuk szívünket és hazánkat 
Krisztus megmentô hatalma elôtt. Ha így szemléljük ôt, akkor nem vesznek el 

Zoli atya

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

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

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

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


