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az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Tahi Duna-part megtisztítása
Az elmúlt évben Tahitótfalu Község Önkor
mányz ata döntött arról, hogy a Közép-DunaVölgyi Vízügyi Igazgatóság támogatásával Tahi
településrészen a Hídfô és a Gombaszögi utca
közötti szakaszon a Duna-part tisztítását, ligetesítését elvégzi. Ennek érdekében, a Tóth Zsolt
erdômérnökkel kötött szerzôdés szerint állapotfelmérést és kezelési javaslatot készíttetett a község rekreációval érintett Duna-parti területein. A megbízott feladata volt Tahitótfalu 0191/1
Duna-folyam ingatlan, térképen rögzített szaka-

szának felmérése. A feladat tartalmazta, hogy
Tahitótfalu Község Önkormányzata a község
Duna-parti, a lakosság és a turisták által használt
területein szeretne egy olyan rekreációs részt
kialakítani, amely megfelel a Natura 2000 elvárásainak, a lakossági igényeknek, de nem ellentétes a terület vagyonkezelôjének (Közép-DunaVölgyi Vízügyi Igazgatóság) elképzeléseivel sem.
Az ôshonos fafajokból csak a legveszélyesebbek
kerülnek kivágásra. Az Önkormányzat a terület
kezelése során a szükséges mértékben fa és cserje
fajokat kíván ültetni, ennek megfelelôen 100 db
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu októberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Október 6. 18:00 Mise a Vértanúkért. Helyszín: katolikus templom,
19:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök tere, Tahitótfalu
Október 23.19:00 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-os forradalom és
szabadságharc 61. évfordulóján. „A szabadság hôsei”. Részletek a plakátokon.
Október 26. csütörtök 18:00: „Európa jövôje a migráció árnyékában”.
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértô elôadása a Sportcsarnokban.
Belépés ingyenes.

Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Község Képviselôtestülete a nyári idôszakban három
rendkívüli, szeptemberben pedig, a
munkatervében meghatározottak szerint egy ülést tartott.
Július 31-én, a rendkívüli ülés elsô
napirendjében, döntött a Képviselôtestület, a KEHOP 5.2.9-16-201600126 azonosítószámmal nyilvántartott pályázat önrészének biztosításáról.
Folytatás a 7. oldalon

Népház programja
Október 28. szombat 10:00: Noé bárkája. Helyszín: Népház. Szervezô:
TETA. Részletek a plakátokon.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG az
óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Kórus próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea 70/334
Folytatás a 16. oldalon
4096.

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
növény kerül telepítésre, többek között
mogyoró, vörösgyûrûs som, húsos som,
fehér fûz, fehér nyár. A szakértôi jelentés alapján kérelmet ny újtottunk be
a Pest Meg yei Kor má nyh ivata l É rdi
Járási Hivatalához, és a Közép-DunaVö l g y i V í z ü g y i I g a z g a t ó s á g h o z . A
Kormányhivataltól 2017. márciusában
megkaptuk a támogató határozatot, ahol
15 pontban rögzítették a tevékenység folytatásának természetvédelmi feltételeit. Az
egyik legfontosabb pont volt, hogy a faki-
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vágás nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a Natura 2000 területet, illetve a közösségi jelentôségû fajokat, élôlénytípusokat,
továbbá a fakivágást vegetációs- és költési idôszakon kívül, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósággal elôzetesen minimum 48 órával korábban egyeztetve kell
elvégezni. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi
Igazgatóságtól 2017. augusztus 2-án kaptuk meg a szükséges engedélyt. Ezek birtokában szervezte meg Önkormányzatunk a
Duna-part megtisztítását. Az elsô idôpontot
szeptember 23-ra hirdettük meg 9-13 óráig.

Ezen a napon az Önkormányzat részérôl 9
fô vett részt a munkálatokban a szükséges gépparkkal, eszközökkel. A munkálatokhoz kisszámú, de lelkes civil lakos
csatlakozott, többen kisgyermekeikkel
érkeztek. A pihenô idôre az EEDE civil
szervezet zsíros kenyérrel és teával gondoskodott a felfrissülésrôl. Köszönöm
mindannyiuknak, hogy aktívan kivették részüket a munkából. A következô
idôpontjaink október 7. szombat és október 21. szombat. A munka elôrehaladtától
függôen további idôpontokra is szervezünk
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munkát a lakosság bevonásával. Több terv
és elképzelés is született e terület rekreációs hasznosítására, amely megvalósítása
érdekében az Önkormányzat lépéseket tett
a terület besorolásának módosítására.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a megtisztítást követôen folyamatosan kezelni és
gondozni szükséges ezt a területet. Ehhez
az is hozzátartozik, hogy ezután a környék

Ö n k o r má n yza t

lakói ne ide helyezzék el a kertjükben keletkezett zöldhulladékot.
Önkormányzatunk vizsgálja annak
leh etôs égét, hogy milyen pályázati és
egyéb forrásból lehet ezt az övezetet fejleszteni, hogy egy igazi közösségi térré tudjon válni.
Dr. Sajtos Sándor
polgármaster

Anyakönyvi
hírek

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Tahitótfalu Község Képviselô-testülete a
2017. szeptember 7-i ülésén döntött arról,
hogy a település részt kíván venni a Bursa
Hungarica 2017/2018 tanévre szóló ösztöndíj pályázaton. A felhívás megtalálható a www.tahitotfalu.hu oldalon és az
Önkormányzat hirdetôtábláján.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017.
november 7.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus és Együttmûködési rendszeré-

ben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
Az EPER-Bursa rendszerrôl tölthetôek le
az „A” és „B” típusú pályázati ûrlapok is.
Felvilágosítást ad az Önkormányzatnál
Bor Ildikó igazgatási ügyintézô (személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal épületében, illetve telefonon: 26/387-198/6–
os mellék, valamint e-mailben: bor.ildiko@
tahitotfalu.hu.

Tüdôszûrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Tahitótfalu községben
2017. október 20-tól
2017. október 25-ig
tüdôszûrés lesz az alábbi idôpontokban:
október 20. péntek: 08,00-18,00 óráig
október 24. kedd: 08,00-18,00 óráig
október 25. szerda: 08,00-18,00 óráig
A tüdôszûrés helye: Népház
A szûrôvizsgálatot az idei évben új, digitális géppel fogják végezni, mely az egészségre ártalmatlan. Kérjük, egészsége érdekében
éljen a lehetôséggel!
A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal ingyenes.

18-40 éves életkor illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrôállomáson
kapható, a postán befizetendô csekken történik. Kérjük saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékeljenek!
A 14-18 év közötti gyermekek szûrése
ingyenes, de beutaló és szülôi beleegyezô
nyilatkozat, válaszboríték szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél
idôsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját illetve ha
van, az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között

a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Újszülöttek:
Kébert Mira Lili 2017.09.06
Fehér Dóra 2017.09.07.
Ficzere Tünde 2017.09.15
Ferencz Laura 2017.09.18.
Elhunytak:
Bántó András élt: 63 évet, Dózsa György út,
Soós Árpádné élt: 77 évet, Bartók Béla utca
György Károlyné élt: 82 évet, Gát u.
His Imréné élt: 65 évet, Zrínyi u.
Farkas László József, élt: 71 évet Bartók Béla
utca
Kiss Ilona élt: 87 évet, Dózsa György út
Szeptember hónapban házasságot
kötöttek:
Kincses Ilona és Here Imre
dr. Jancsó Antal Béla és Csermely
Alexandra

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
zárva
Kedd:
8.00-13.00
Szerda:
16.00-19.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
9.00-13.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Közösség

Vasárnapi Vásárnap – borúsan is derûsen
A z id ôj á r á s ne m ke d ve z e t t a 21.
Vasárnapi Vásárnapnak, de a résztvevôk és
a látogatók jó hangulata így is szép élmén�nyé tette az esô miatt a Sportcsarnokba és
környékére összezsugorított Szent Mihálynapi jószágbehajtási ünnepet. Igaz, a
fôszereplô állatsereglet nem tudta tiszteletét tenni ezen a helyszínen, de a Népmese
Napi alkotósarok, Szél Marietta ölbéli
játékai, Lengyel Szabolcs zenés gyerek
elôadása, a tahitótfalui ovik szüreti játszóháza, a Szamóca Waldorf ovi baba játszója, a Vujicsics Zeneiskola citerásai, a szigetmonostori Zöldsziget Általános Iskola néptáncosai, Vukics Ferenc helyi baranta csapata, Csernik Szende Lábita Bábszínháza,
Kálna Natália zenekara, a Tahitótfalui
Lovas Egylet kisbírót hordozó hintója,
Fekete Dávid kikiáltó, s nem utolsó sorban
a míves portékák és ízes falatok bôségesen
kárpótolták az elszánt látogatókat.
Magyar Orsolya, Béres Gabriella
A vásár i forgatagban az óvodások
ôszi kézmûves foglalkozásait is sokan
meglátogatták, a legnagyobb sikere a
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szôlôpréselésnek és a must kóstolásnak
volt. Érdeklôdve nézték kicsik-nagyok,
hogyan készül a szôlô korona, ami csak
úgy roskadozott a sok szôlôfürttôl.
A szôlôkoronát árverésre bocsátottuk,
ami el is kelt. Baffia György és családja vásárolta meg a koronát, a vételárat az
óvodának felajánlva, amit nagyon szépen
köszönünk.
A Tahitótfalui Lovas Egylet által készí-

tett szôlôkorona is árverésre került, amit
Szimilkó Zoltán és családja vásárolt meg,
szintén felajánlva a vételárat az óvodának,
nekik is nagyon szépen köszönjük.
Csörginé Kemény Ildikó
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500 éves a reformáció
A Tótfalui Református Eklézsia régi
feljegyzéseibôl, 5. rész
Az elôzô részben gyülekezetünk régi
lelkipásztorait idéztük meg, most pedig
következzenek az „oskola mesterek”.
Tótfalunak, Baranyai Sándor református rektor 1939-ben írt nevelésügyi állapotrajza szerint, már 1617-ben volt iskolája, elsôként Pest megyében. A tûzvészek
és árvizek miatt az iskoláról is kevés irat
maradt fenn. Az oskola mesterekrôl, rektorokról (igazgatókról) rövid felsorolást,
leírást találtam:
„A Tótfalusi Refta(!) Eklésiában levô
Oskola Mesterek nevei, amennyire mostani élô öreg emberek emlékezhetnek:
Ketskés Albert, Tiszteletes Szigethi
György Úr idejében (1686-1711), a Kurucz
világban /amint neveztetik/, a vége táján;
Igmándi nevû, ez is a Kurucz világ után;
…Bogdányi… Tiszt. Mányoki Sámuel Úr
idejében (1714-36); Váczi János; …Pasa
György; Ketskés Ádám, ez volt Mester
sok esztendôkig Marton Jósef, apám idejében (1739-54); Szentsi András 3 esztendeig (1753-56); Váradi János 7 esztendeig (1754-68); Beleki István; Csúzi Pál;
Pintér János (1768-69); Kosdi Gergely;
Keresztesi Ferencz (1772-73).”
Ettôl kezdve részletesebbek az adatok,
megtudhatjuk ki hol tanult, honnan jött
hová ment:
1774-ben Domokos István hozattatott
Fótról , Debreczenben tanult, 1775-ben
Fótra nótáriusnak visszavitetett;
17 76 L ipt s e y S á mu el D ebr ecz e n i
Kollégiumból, volt itten 4 esztendeig;
1789 Szalánczi Sámuel jött a Pataki
Collegiumból, és folytatta itt az oskola
mesterséget 10 eszt.;
1790 Szilágyi Mihály jött a Debrecz.
Collegiumból, ment innen Csabára;
1791 Révész Imre Debreczenbôl;
1793 Szabó Mátyás hozatott Hartyáni
Mesterségébôl és Nótáriusságból, ki is
mostani oskola Rectorunk;
1804. 12. Martius Szalánczi Samuel
ismét Rector nak felvétettetett és
h ivat t atot t a Monostor i Rector s. és
Nótáriusságból. Szabó Mátyás pedig ment
Pócs Megyerre,
1806.12. Martius, Vatai László helyette
az Ekklesiától az oskolában választatván,
be állíttatott. Ki egy télen, mivel én hideglelésben feküdtem, Káplánságot viselt és
most ez tanítja a gyermekeket,
leányokat, még eddig dícséretessen.
Volt Lossonczi (Felvidéken) 5. esztendôs

Deák.
1811-dik eszt. Martius 12-dik napján jött
ennek helyibe Bordás Mihály aki igen faragatlan és tanításra nem született ember
volt; mind az által a gyakori változtatást
nem kedvelvén, és békesség tekintetébôl
kevés híján 16 esztendeig szolgált, de a
bor iváss és káromkodás miatt ekkor el
bocsáttatott. Helyébe 1827. évben Máchik
András jött. (Mácsik András a Baranyai
család egyik ôse, akik között a mai napig
van tanító.)
Befejezésül, az elôzô részhez hasonlóan, egy Szászi István anekdota következik. Tótfalui szereplôje „K” azonos a
temetônkben nyugvó Károssy Istvánnal
(1840-1934), aki a Baranyai család egy
másik ôse:
Szôlôt vett F..Feri, a jelenlegi megyeri
rektor. Tavasz felé járt az idô és így igen
bizakodott ôkigyelme, hogy ôszre lesz mit
szüretelni!...Ej – gondolá magában –minek
szomjazzam én szüretig?! Úgy is annyit
terem az a másfél hold bucka, hogy akár
két esztendôre is elég lesz!...
Így aztán megnyugtatván lelkiismeretét, elment a tótfalusi rektorhoz, K…uramhoz s kért és kapott is tôle egy akó (kb. 50
liter) jó tótfalusi buckait!
Mellesleg mondva nem sokáig tartott az
egy akó bor!...
A szüret azonban jól bevágott.
Mikor aztán az újbornak már bor a
neve, akkor a mi F…barátunk gondol egy
nagyot, hogy visszafizeti a bor tartozását
K…-nak.
Elôkerült az akós hordó, meg is töltô

dött. A rektor úr azután P… Pali barátunkkal, annak kocsiján sietett Tótfalu felé.
A rektort nem, csak a feleségét találják
otthon.
– Tessék csak beljebb kerülni. Az uram
Vácra ment.
– Haza hoztuk a bort –kezdi a szót F…
– De bizony jól tették, a miénk még nem
forrt ki, pedig az uram szereti az újbort.
No de üljenek le, hozok mindjárt a tavalyiból – mondja a rektor felesége.
A rektorné szomorúan tér vissza, a férje
eltette a pinczekulcsot…
– Hanem azért sebaj – vigasztalja a két
csaknem megrémült vendéget – itt van a
megyeri újbor! Csapolják meg, kérem!
Úgy is lett! a hordó csapra került…
Azonfelül pedig rohamosan odakerült
mind a két anyaszentegyháznak, – már
tudniillik az egyedüli üdvözítônek s az
eretneknek – a papja, a katolikus kántor,
a kálvinista tanító, a jegyzô és aljegyzô, a
bíró és adószedô, sôt a község táplálója,
akarom mondani a mészáros is!
Ízlett a megyeri buczkai nagyon!
Mire K…úgy délután 5óra tájban vis�szakerült Vácról, F…Feri, a megyeri rektor, aki akkor már P..Palival megint az egyfogatún ült, így szól hozzá, rámutatván az
üres hordóra:
– Visszahoztam becsülettel az akó
bort!... – Igaz, hogy egy részét – legalább
a tótfalusi szérûig vissza is vitte, de nem a
hordóban hanem másutt; K …rektor uram
pedig egy csöppet sem ihatott belôle!
Budai Mihály
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A hagyományos világ alkonya
Tahitótfaluban. (A 100 évvel ez elôtti élet:
a bölcsôtôl a koporsóig.)
VI. „…az elsô bombázás Budapesten.(Az
angolszász légierô 1944. ápr.3.-án támadta
Budapestet, amire 300 tonna bombát dobtak le, 450 bombázó bevetésével. Az oroszok 1944. áprilisa és 1945. március 27.
között 27 hullámban támadták a fôvárost
és más célpontokat. Legyünk büszkék a
tragédia ellenére is, hogy a honi vadászok
1944jan.1. - nov.30. között 649 bevetésen
61 bombázót lôttek le. A magyar vadászpilóták kétszer hatékonyabbak voltak a légi
csatákban, mint a magukat agyondicsérô
németek!)…a bombákat nem a Csepeli
hadi üzemre dobták hanem a pasaréti
templomra. Miután beléptünk a háboruba,
állandó lett a behivás, sokan kikerültek a
frontra, sokan meghaltak…(A helyi férfiak
története, és más, akkori események olvashatók a „Hôseink” c. könyvben.) Idehaza is
megváltozott sokféle…megerösödött a nyilas párt, nagyon sok szép beszédet mondtak, és sokan bedöltek nekik. Elöször is
annyi mindent igértek, ojat ami a népnek
tetszett, csak a részleteket nem mondták
meg. Egy magas beosztásu nyilas szervezö
azután megmondta, hogy öszerintük a
magyar parasztnak Ukrajnába lesz a legjobb heje, mert ott van föld elég…Akkor
gyógyultam ki a politikábol örökre. Mi
még, akik nem voltunk pártagok, megtehettük, hogy hátat forditottunk nekik, de
a párttagok nemléphettek ki, mert a németek megmondták, hogy az árulónak tarkón lövés jár. A falusi pártvezetôk ugyan
ugy belettek csapva mint a többi nép…
de kerestek mégis ojan lehetöséget hogy
a párt keretein belül segithessenek ezen a
sokat becsapott népen. Mialatt még a harcok az országban fojtak, megalakitották az
un.katonai kisegitöalakulatot. Ennek hivatalos rendeltetése az volt hogy örizni a
hidat, a község házát, a malmot, az utakat,
de az igazi az volt hogy ne keljen katonának lenni. Ha valaki ide belépett és behivót
kapott, a párt lepecsételte, visszaküldte és nem kellett bevonulni. Igy lettünk
kb. 30-an akik az örséget adtuk. A leventék is be lettek szervezve, igy nem vittek
el egy leventét sem.(A leventék története olvasható a Községi Tájékoztató 2009.
májusi-júniusi sz.-ban.) A magunk ruhájába jártunk, magunk élelmeztük magunkat, és odahaza aludtunk. Az ittlevö német
parancsnokságnak nagyon tetszett ez a lelkesedés, igaz ôk a külsöt látták a belsöt
nem. Igaz hogy mindenre vigyáztunk, még
a dunára is hogy csak Pest felé fojjon, ne
pedig visszafelé. Legjobban vigyáztunk
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magunkra. Légitámadásokkor elbujtunk
valami védett hejre. Elvoltunk látva fegyverrel, lôszerrel, katonai nyomtatványokkal, meg sokféle irattal. Leirom a már ugyis
elévült csalásunkat. A községháza egyik
hejiségében a sok lim-lom között találtam
néhány régi béjegzöt, feliratuk olvashatatlan volt. Ennek felhasználásával pecsételtem le szolgálati jegyeket (erre lehetett vételezni élelmet, egyebet.) Nem volt
baj, hogy olvashatatlan volt a szöveg, csak
pecsét legyen rajta. Ilyen papirokra vételeztünk Szentendrén pálinkát. Ezt ittuk mi
is, és meg-meg kináltuk az ittlevö németeket is, akik nagyon örültek a barátságnak.
Honnan tudhatták volna ök azt, hogy mi
az ö részüket vételeztük föl, örültek hogy
ihattak. Mert jobbnak látszott, ha mi itatjuk öket, mintha ök keresik meg hogy hol
ihatnak. Igaz, mi a pálinkát mértékkel
ittuk, 2 decis pohárbol és igen ovatossan
hogy ki ne lötyögtessük. Mégis megtörtént
hogy akaratunk ellenére is néha-néha józanok maradtunk…1944 öszénn a front már
Vácott volt, amit az oroszok elfoglaltak.
Parancs érkezett, hogy a falubol az összes
szarvasmarhát a dunántulra kell átmenteni.
Jött a faluba egy tiszt és 3 katona /német/
eszt végrehajtani. Az itteni pártvezetövel
és a csendörparancsnokkal megállapodtak
abban, hogy tekintettel a sürü légitámadásokra, éjszaka hajtják végre. Addig vendégül látja öket a község. Az itt levö menekültek közül vállalkozott 2-3 fiatal nô, hogy
elkészitik és feltálalják a vacsorát. Vacsoráig
iszogattak. Elötte közhirré lett téve, hogy
éjjel minden szarvasmarha a dunántulra
lesz hajtva. Közbe meg lett sugva, hogy aki
meg akarja menteni az állatát, estére vezesse ki titokban a szérüskertbe és zárja be a
szénás pajtába. A vacsoránál talán csak a
felszolgálok tetszettek a katonáknak jobban. Sötétedés után ki lettek hiva a katonák, hogy lássák meg mijen szófogadó
a nép, hajtja az állatait. Igaz, hogy „légo”
volt,(légiriadó) a katonák meg amugysem
tudták hogy hova hajtják az állatokat, a
fontos az volt, hogy hajtják. Nekik meg az
volt a fontos hogy szórakozhattak tovább.
Reggel benéztek egy-két istálloba, de szarvasmarhát és férfit sem találtak csak az
udvaron szipogó asszonyokat. Igy aztán
elmentek azzal, hogy végrehajtották a
parancsot. Az állatok visszakerültek haza
az istállókba, örült a nép hogy megmaradtak. Az is igaz, hogy a megszálló oroszok
egy-egy tehén kivételével mind megették
ôket…Az is szerencséje volt a községnek,

hogy sem a nyilasok, sem a németek nem
jöttek vissza, mert lett volna nyirás nagy.
1944 karácsony napján az ittlévö németek felrobbantották a hidat…(Az oroszok
bejövetele, a „Mesehajó”, egyéb katonai
események olvashatók a „Hôseink”-ben.)
Mikor a németek elvonultak, a községházán elénekeltük hogy „itt élned-halnod
kell” azután a fegyvereket leraktuk és hazamentünk. Ezt az irást most abba hagyom,
nem befejezem…Abba hagytam: 1975.
szept 12.” (A továbbiakban szó lesz a falu
környéki középkori falvakról, a föld/birtokokról, a paraszti ház munkaeszközeirôl,
a falu lakosainak neveirôl, stb. Tehát nem
csak hallatlanul érdekes, hanem ma már
ismeretlen,fontos, tanulságos dolgokról is szó lesz.)( Miként eddig, nem vétek
a szerzô ellen, ha pótolom az általa meg
nem írt dolgokat: pl. ami a kosárfonást illeti. Télen vágták a fûzfavesszôt a Duna parton, majd az udvarban kötegekben kirakták a hóra 1-2 hétig puhulni. A konyhában, vagy az istállóban egy földbeütött,
tetején bevágott karóba húzták, s így hántották le. Majd ismét kikerült a hóra, s ha
elég puhának találták, megfonták kerek, ill. kézikosárnak. A fehérszínû kosarakat
általában a kényesebb termékek „szállítására” használták (szôlô, gyümölcs) s azokkal mentek a piacra. A barnavesszôbôl
fontakat udvari célokra használták, trágyát, szecskát, répát, stb. hordtak bennük.
Általánosan igaz volt, hogy szinte minden
gazda arra használta a telet (borfejtéseken,
esti borozgatásokon –a katonai, háborús
élmények százszori elbeszélésén túl- hogy
megjavítsa a szerszámokat, fúrt-faragott, s
mire kitavaszodott, megújult a szerszámkészlet, és a napi munkához fontos eszközök.) (A háború utáni általános nincstelenségben gyakori jelenség volt a falu nyelvén „rongyos zsidónak” nevezett, maga is
szegény kereskedô, aki összeszedett minden ruhanemût sovány lova húzta szekerére s helyette, mint kiabálta: „tányérrokkat,
böggeréket” adott. -Sûrûn járta a falvakat
a kerékpáros köszörûs, aki a jármûre szerelt köszörûn élesítette a háziasszonyok
késeit, ollóit, stb. – A pilisi községek férfiai
lovaskocsin hozták, onnan árulták kilóra az
oltani való meszet. –Ugyan így, asszonyaik
pedig a hegyekben szedett gombával keltek át gyalog, erdei utakon a dunamenti
hegyek túloldaláról s árulták azt a szigeti
falvakban.)
(Folytatjuk.)
Kiegészítésekkel közreadja:
G. Szalai István, 2017.október
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A következô napirend során az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések” címû pályázathoz kapcsolódó kivitelezôi feladatok ellátásával megbízott vállalkozó kiválasztásáról határozott, és a kivitelezésre adott ajánlatokból a Terra Épker Hungária Kft -t hirdette ki nyertes ajánlattevônek. A beruházás augusztus 7-én kezdôdött, a kivitelezés várható befejezése október 15-e lesz.
A harmadik napirend keretében a
Málna utca közvilágításának fejlesztésrôl
rendelkezett a Képviselô-testület és a
kivitelezéssel Balogh Zoltán egyéni vállalkozót bízta meg. A beruházás azóta
már elkészült.
Ezt követôen döntést hozott a Faluház
vakolatjavításáról, a katolikus templom
elôtti járda burkolásáról, a Szentendrei úti
buszmegálló alapzatának elkészítésérôl,
a népház nagytermének padló felújításáról, valamint engedélyezte a Toldi Miklós
utca 2. szám elôtti közterület burkolását,
az ingatlan tulajdonosának kérésére.
Augusztus 16-án szintén rendkívüli ülést tartott a Képviselô-testület. Az
elsô napirendi pontban a Tahitótfalu
Község Díszpolgára, valamint a
Tahitótfaluért Emlékérem adományozásáról döntött, melynek során a díszpolgári címet Tasnádi Józsefné pedagógusnak, a Tahitótfaluért Emlékérmet Gábris
Magdolna szociális gondozónak adományozta. Ezúton gratulálok a díjazottaknak.
Ezt követôen döntött a Petôfi Sándor
utcai óvoda kerítésének felújításáról,
engedélyezte Béres Gabriellának és
Rokob Orsolyának, a Vasárnapi Vásárnap
szervezôinek, hogy esôs idôjárás esetén a rendezvényt térítésmentesen a
Sportcsarnokban és a Népházban bonyolítsák le. Jóváhagyta, hogy a KEOP 1.2.0/
B/10-2010-0061 jelû „Szentendrei szennyvíz agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bôvítése” címû
pályázattal kapcsolatosan a kérelmezôk
részére a II. féléves építményadóból jóváírásra kerüljön a csatornabekötési szemle
díja, valamint elfogadta a DIERTA Kft-vel
kötendô öt éves bérleti szerzôdést.
Az augusztus 22-én tartott rendkívüli ülésen két döntés született. Elsôként támogatta a Képviselôtestület, a PM_EÜalapellátás 2017 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú egész-

ségügyi alapellátást biztosító intézményének fejlesztésének támogatása Pest
Megyében” címû pályázaton való indulást, majd döntött a 1818/2016. (XII. 22.)
Kormányhatározat alapján az „Egyedi
költségvetési támogatás igénybevétele”
címû pályázat kivitelezôjének beszerzésére a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottság tagjairól.
Szeptember 7-én a munkatervben meghatározott, ülésen az alábbi döntések
születtek. Elsô napirendi pontban a július 31-én hozott, a KEHOP 5.2.9-16-201600126 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódó
önrész összegére vonatkozó határozatot
helyezte hatályon kívül, majd az önerô
összegét 3.074.487 Ft-ba határozta meg.
Ezután nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött, az „Építési beruházás a
1818/2016. (XII. 22.) Kormányhatározat
alapján megítélt támogatás felhasználása
vonatkozásában – I. ütem” elnevezéssel.
Jóváhagyta a 2 db Dacia Duster Arctic
típusú gépjármûre vonatkozó, a Szigeti
Önkormányzat Társulás (SZÖT) által a
Rendôrséggel, valamint a Polgárôrséggel
kötendô haszonkölcsön szerzôdéseket,
a SZÖT és a Szigeti Polgárôr és
Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel kötendô
együttmûködési megállapodást, valamint a Polgárôrség részére haszonkölcsönbe adott gépjármûvön engedélyezte
Tahitótfalu címerének elhelyezését.
A Bizottságok beszámolója napirendi
pontban támogatta a Képviselô-testület,
hogy a 2017. évi „Tiszta udvar, rendes
ház” pályázat különdíját a Református
Gyülekezeti ház és kertje kapja. Támogatta
a 1655 hrsz-ú közterület „Ecsedy Aladár
tér” elnevezését, valamint a tér melletti kerítés megépítését. Egyetértett
a Képviselô-testület abban, hogy megkezdi az „Életképek a huszadik századi
Tahitótfaluból” címû kiadvány bôvítését,
valamint abban, hogy 2017. évben az
„Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
rendezvény programelemeit a Vasárnapi
Vásárnap rendezvény mûsorában valósítja meg. Engedélyezte, hogy a Cinke utca
15. számú ingatlan elôtti közterületen,
személy-, és gépjármûbeállót alakítsanak ki az ingatlan tulajdonosai. A strandhoz vezetô, töltés melletti útszakasz javításával a Cserker Top Kft.- bízta meg,
jóváhagyta a Pollack Emlékszoba hajópadlózásának, valamint a Pollack Mihály
Általános Iskola és AMI földszinti vizesblokk rekonstrukció többletmunkáinak
költségeit, engedélyezte a Tahitótfalu

2319 hrsz-ú ingatlan gépjármû beállójának betonozását és a térfigyelô kamerarendszer bôvítését. Következô döntésével kezdeményezte a 0169/103
hrsz-ú, valamint a 1812 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában elôvásárlási jog
bejegyzését, majd csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017/2018 évi pályázatához. Hozzájárult a Hársfa utcában vízzáró betonsáv kialakításához, valamint a
térburkolat elkészítéséhez a tulajdonos
kérésére. Elfogadta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések”
címû pályázatból megvalósuló Ifjúság
úti orvosi rendelô felújításához kapcsolódó pótmunkák költségét. Támogatta a
Dunakanyar Sportegyesület kérelmét és
a helyi gyermekek labdarúgó foglalkozásának lebonyolítására a Sportcsarnokot
térítésmentesen biztosította a 2017/2018
tanévben. A Tahitótfalui Óvodák kérésére az óvodások labdarúgó csapata számára szintén engedélyezte a sportcsarnok
térítésmentes használatát. Jóváhagyta a
sportcsarnok padlóburkolatának tárolására beérkezett árajánlatot, valamint az
orvosi ügyelet épületének kazáncseréjét,
majd zárt ülésen folytatta munkáját, ahol
határozat nem született. 

Papírgyûjtés az
iskolában
A szeptember 13-i papírgyûjtés a vártnál jobban sikerült. A szülôk, tantestület, gyerekek és a falu lakóinak, nem utolsó sorban Tahitótfalu Önkormányzatának
köszönhetôen 170.000 Ft körüli összegre számíthatunk a papírgyûjtésnek
köszönhetôen. A befolyó összegbôl informatikai fejlesztést tudunk megvalósítani, laptopot vásárolni és a fénymásolóink
javíttatását is el tudjuk végeztetni.
Köszönjük minden résztvevô segítségét!
Külön köszönet azoknak, akik átlag
felett segítettek, Reiner Gabriellának,
Bindorffer Györgyinek, Mihály Attilának,
az Önkormányzat munkatársainak.
Köszönjük Dr. Sajtos Sándor polgármester
úr támogatását!
A következô közös találkozásunk a
november 11-i Alapítványi szülôi bál lesz,
ahol lehetôség lesz az újbóli találkozásra
és mód az iskola támogatására.
Zakar Ágnes
intézményvezetô
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Közösség

Karnevál Margit Caritas Hungarica díjat kapott
A Magyar Caritas vezetôsége 2012-ben
alapította a Caritas Hungarica díjat azok
számára, akik plébániai önkéntesként a
legtöbbet tették a rászorultak szolgálatáért. Munkájuk legtöbbször rejtve marad
a nagyközönség számára, hiszen a rászorulók nem teszik kirakatba nehéz helyzetüket, a karitászönkéntesek pedig nem
dicsekszenek szolgálatukkal.
Karnevál Margit néni több mint húsz
éve alapító tagja volt plébániai karitász csoportunknak, 2014-ig vezette azt.
Munkája ismert volt az egyházmegyei (és
országos) karitász-igazgató, Écsy Gábor
atya elôtt is. Nem volt véletlen, hogy az
ô neve is felmerült az egyházmegyénként évente két-három embernek adható
díj odaítélésekor. Így méltatták ôt a díjátadáson:
„Margitka a tahitótfalui Szent István
Király Plébánia Karitász Csoportjának
a lapítója. Hossz ú évek ig volt a
csoportvezetôje is, 2 éve ugyan lemondott, de a munkát változatlanul végzi.
1939-ben született, de korát meghazudtolva idejét, energiáját, pénzét nem kímélve
segít mindenkin. Évekig voltak háza alsó
szintjén befogadott hajléktalanok, akiknek nemcsak szállást adott, némelyikrôl

halálukig gondoskodott. Folyamatosan
intézi a község rászorultjainak testi – lelki
problémáját. Saját kocsiján viszi a betegeket orvoshoz, váltja ki gyógyszereiket. Jó
kapcsolata van az Önkormányzattal.
Nagyon jó szervezô. Sikerrel intézkedik a különbözô lehetôségek megszerzésében.
Mindezt szeretettel, mosolyogva tette
és teszi. A Jóisten áldását kérjük életére.”
Nagy büszkeség volt számomra, hogy
Margit néni Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Caritas elnöke kezébôl átvehette ezt a díjat. Margit
néni személye miatt plébániánk ismert a
fôegyházmegye vezetése elôtt, mi több,
a karitász tevékenysége országos hír lett.
Sok nehézség után mintegy féléve ismét
teljes gôzzel mûködik a plébániai karitász, reméljük, Margit néni kitüntetése
és a csoportban való jelenléte tovább lelkesíti a tagokat. Április óta próbálkozunk
megszervezni, hogy az Élelmiszerbankon
keresztül megmentsük a környékbeli boltok kidobásra ítélt élelmiszerét. Ehhez
még szükségünk lenne munkás kézre,
fôleg olyanokra, akik tudnák vállalni reggelenként az áru autóval történô elhozását. Körvonalazódik egy együttmûködés

Kérjük, szavazzon a Tesco áruházakban az EEDE ökotáborra!
Az Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület részt vesz a Tesco által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” címû
pályázaton, amellyel az áruház a helyi
közösségek számára fontos projektek megvalósulását támogatja.
Az EEDE programja egy természetvédelemmel foglalkozó tábor (ökotábor) gyerekeknek
Néhány mondat a táborról:
A Földet „unokáinktól kaptuk kölcsön”,
így vigyáznunk és óvnunk kell! Ezt a gondolatot szeretnénk elültetni az EEDE ökotáborában
résztvevô gyermekek fejében. Az egyhetes program
folyamán a kicsik megtanulják, miért fontos a környezetünk védelme, a
megszerzett ismereteket,
szemléletet tovább közvetítik szüleik, társaik felé.
Szeretnénk, ha egy olyan
generáció nevelôdne ki,
amelynek tagjai tesznek a
környezetük megóvásáért,
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aktív közösségépítô és a környezetvédelem iránt elkötelezett emberekké válnak.
Ha egyetért a program céljával, az
alábbi Tesco áruházakban adhatja le
szavazatát:
• Tahitótfalu, Szentendrei út 5-15.
• Esztergom, Mátyás király u. 30.
• Dorog, Eötvös József u. 39.
Szavazni 2017. október 3-a és 31-e között
lehet a fenti helyszíneken.
A szavazás az áruházakban elhelyezett
urnákba, zsetonok bedobásával lehetséges. A zsetonokat a vásárlást követôen, a pénztáraknál kell kérni. Egy személy
több alkalommal is voksolhat.
Köszönjük, ha szavazatával támogatja az Együtt
Egymásért Dunakanyar
Egyesület „Ökotábor gyermekeknek” címû programját!

egy helyi civil szervezettel, de másokkal
is szívesen dolgoznánk együtt. A ruhaosztásokat is felújítottuk, bár ez kevesek számára érdekes, inkább csak hozzák a ruhákat.
Én is Isten áldását kérem Margit néni
további életére, ô segítse, hogy a szegényekért még sokáig dolgozhasson!
Attila atya

Szigeti
tekergôk!
Két keréken a Szentendrei-szigeten, egy
kicsit másként.
A cél: kerékpárral körbejárni és felfedezni közösen a szigeti falvakat, megismerni lakóit, környezetüket, nevezetességeiket. Október minden hétvégéjén lesz egy
vendéglátó falu, ahová a többi falu lakója
„elteker”. A vendéglátó körbe vezeti, bemutatja saját faluját, településének különleges történeteit, az átlagos túrázó számára
meg nem ismerhetô érdekességeit a program résztvevôinek. Természetesen az egymás megvendégelése, a finom falatok, házi
finomságok sem maradhatnak el a tekergések során. A programokon való részvétel
díjmentes. A bringázások családbarát események, nem a tempó, hanem a közösségi
kikapcsolódás a cél, nagyit, unokát, nagybácsit is illik elhívni. Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt és mozogni vágyót!
Kalandra fel! Irány a sziget!
A programsorozat támogatói és szervezôi:
A Szentendrei-sziget Önkor m ányz atai,
Kék Hullám Egyesület, Szigeti Sárkányok,
Szigetmonostor Faluház, Tahitótfalu
Faluház, Szôcs Péter, Surányi Péter.

A Községi Tájékoztató 25 évvel ezelôtt, 1992. októberében elsô lapszámában ezzel a címlappal indult útjára.

25 éves a Községi tájékoztató
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Az Országos Mezôgazdasági Kiállítás
és Vásár látogatói voltunk
Idén 78. alkalommal rendezték meg
Budapesten a Hungexpo területén az
Országos Mezôgazdasági Kiállítást és
Vásárt. Tankerületi központunknak
köszönhetôen mindkét ötödik és hatodik osztályt el tudtuk vinni erre az iskolás csoportokra külön figyelmet fordító
rendezvényre. Egy ilyen kiállítás különleges lehetôség arra, hogy a gyerekek az
interaktív ismeretszerzés mellett gyakorolhassák a csapatmunkát is, ami az életben elengedhetetlenül szükséges minden
szakterületen.
Diákjaink 5-6 fôs csoportokban fedezték fel az egyes pavilonokban bemu-

tatott állatokat, növényeket, termékeket. Szorgalmasan töltögették az összeállított feladatlapot, és komolyan odafigyeltek egymásra. Aki elszakadt valami
miatt a csoportjától, egy másik csoporthoz csatlakozott, és úgy folytatta a munkát. Bátorítottuk ôket arra, hogy nyugodtan tegyenek föl kérdéseket a kiállítóknak
és láttuk, ahogy kis csapatokban magabiztosan kérdezgetik a szakembereket.
Lelkesen jöttek oda hozzánk, és mutatták
be nekünk az újonnan felfedezett látnivalókat a csoki szökôkúttól a kecske-és juhtej kóstoltatóig.
Az OMÉK vendége idén Japán volt.
A bátrabbaknak lehetôsége volt megismerkedni az eredeti japán konyhával is. Kóstolhattak japán csirkehúsés ráklevest, amit japán recept alapján
Kecskeméten gyárt egy cég, megízlelhették a helyszínen elkészített különleges marhasültet és a barátfüléhez hasonló húsos, zöldséges töltött tésztát.
Nagy örömmel láttuk, hogy megjelent

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Németh Ádám, családsegítô szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô kedd: 10-13 óra között,
csütörtök: 11-15 óra között
– Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
– Deim Éva pszichológus minden páros héten 13-18 óra között
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen
vehetôk igénybe.

A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat ruhaosztást tart a
tahitótfalui Faluházban 2017.
október 18-án, szerdán 10-12
óráig. Szeretettel várjuk az
érdeklôdôket.
Cím: Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
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a kiállításon a Gemenc Zrt is, aminek a
területén tavaly osztálykiránduláson jártunk. Még egy magaslest is építettek az
egyik pavilonban, amire föl lehetett mászni. Sajnos a nagy esô miatt nem tudtuk alaposan megnézni a szabadtéren bemutatott
mezôgazdasági gépeket, de a pavilonokban
is volt annyi látnivaló, hogy még hosszú
órákat tudtunk volna eltölteni ott.
Ezúton is köszönöm munkatársaimnak
az együttmûködést, hiszen részünkrôl
is kiváló csapatmunkát jelent, hogy egyszerre négy osztályt tudtunk felügyelni, segíteni egy ekkora területen megrendezett kiállításon. Nagyon hálás
vagyok Schubert Mihálynak és Diorgó
Ferencnek, akik népes csapatunkat szállították! Köszönöm szépen a sok türelmet
és a balesetmentes utat!
Sziváné Bergmann Henriett
Hon- és népismeret tanár

FIGYELEM, LÁNYOK,
ASSZONYOK!
Rákszûrés önkormányzati
támogatással!
Idôpontja:
2017.11.03. péntek 9-12 óra
Helye: Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés: Telefonon: 385873 a reggeli órákban a védônôknél
Védônôk

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás: H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h, Szombat: 8-13 h
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Hírek a TAHI SE életébôl

A Tahitótfalui Hagyományôrzô Íjász SE a nyár
végi-ôsz eleji versenyszezonban négy helyszínen
képviselte településünket.
Történelmi környezetben került sor a XXI.
Visegrádi Longbow Találkozóra. A találkozó
különlegessége, hogy kizárólag longbow típusú íjakkal (hosszú íj) lehetett versenyezni, és
ez az egyetlen olyan országos verseny, ahol
kötelezô valamiféle hagyományôrzô ruhában
megjelenni. Augusztus 26-án a Salamon torony
falainál, és az azt körülvevô erdôségben felállított céloknál kellett jól célozni. A 12 célt tartalmazó kört két alkalommal, egymás után kellett teljesíteni. A különbözô nehézségi fokú és

más-más távokra elhelyezett célokat eltalálva
5, 8, és 10 pontokat kaphattak a versenyzôk.
Papp Károly 505 ponttal elsô helyezést ért el,
ami a verseny huszonegy éves történetében
egyedülálló: ilyen sok ponttal még nem lett
senki bajnok ezen a találkozón. A fáradt íjászokat hûtött italok és bográcsban készült vaddisznópörkölt várta a verseny végén.
Visegrád adott otthont a Palotajátékoknak
is. A rendezvénysorozat keretében megrendezett távlövészeten Szalai Zsolt elsô, Papp Károly
második helyezést ért el.
Szeptember 9-én Lábatlan várta az íjászokat.
A Városi Kupán longbow kategóriában Papp
Károly elsô, Szalai Zsolt
második, Láng István
hetedik helyezést ért el.
Végezetü l - ahog y
Szeretettel várjuk új és régi ügyfeleinket az
tavaly
megígértük - vis�újra megnyílt autó- és gumiszerelô mûhelyünkbe.

szatértünk Szigligetre. Szeptember 16-17én kétnapos íjászversenyen vettünk részt a
„Balaton várában.” A fenyegetô esôfelhôk
ellenére a szombati napot kegyeibe fogadta az idôjárás, nem úgy a vasárnapi versenyt.
A Balaton-felvidék és maga a vár is ezer arcát
mutatta meg a folyton változó idôjárás hatására. A célokat a várban és az azt körülvevô
erdôben helyezték el, így elôfordult, hogy egy
nap alatt háromszor is megmásztuk a várat.
Papp Károly a versenyen második helyezést,
Szalai Zsolt negyedik helyezést ért el. A csapat
további tagjai: Papp Máté, Láng István, Vaczó
Julianna, Vaczó Zoltán. Örömhír, hogy a vár
felújítására pályázati pénzbôl jelentôs összeget
fordíthat a helyi önkormányzat. A következô
ôsszel induló beruházás módosíthatja a hagyományos szeptemberi versenyidôpontot, de
elhatároztuk, jövôre is ott leszünk.
Vaczó Zoltán

Autó- és Gumiszervíz

Szolgáltatásaink: • Mûszaki vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás, teljeskörû ügyintézés • Számítógépes diagnosztika (Autó,
kisteher) • Gumiszerelés, javítás és gumiabroncs értékesítés •
Gépjármû javítás és karbantartás.
NYITÁSI AKCIÓ! Amennyiben a szükséges olajat és szûrôket
nálunk vásárolja, az olajcsere munkadíját elengedjük!
Bejelentkezés a következô telefonszámokon lehetséges:
• 06-26-585-125 • 06-70-204-6123
Nyitva tartás: HÉTFÔ-PÉNTEK:8:00-17:00
(Gumiszezonban szombaton is)
2022 TAHI VISEGRÁDI ÚT 40.

ZÖLDHULLADÉK

Lerakóhely nyílt Dunabogdányban,
a benzinkúttal szemben.
Tel.: +36-20/933-3241, +36-20/235-0466

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 reklámtáblákat, 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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Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 15.000,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 16.5 00,- Ft/m3 (ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján lemérhetô és
ellenôrizhetô! 1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár tartalmazza
Tahitótfalu 10 km-es körzetében
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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III. Tahitótfalui Családi Sportnap
Immár harmadik alkalommal került
megrendezésre a Tahitótfalui Családi
Sportnap az Isten táborában.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több
család vesz részt az óvodák által szervezett
programokon.
Ez a rendezvény azzal a céllal jött létre,
hogy egy jó hangulatú, mozgással teli
napot töltsünk el együtt. Idén egy kalandos dzsungel túrára invitáltuk a kicsiket –
nagyokat egyaránt.
A rendezvény bevételét (206 000 Ft)
az óvoda alapítványa számára gyûjtöttük,
amelyet az óvodák mozgásfejlesztô és
udvari játékok bôvítésére fordítják.
Az elmúlt két sportnapon Tahi óvodában sófalat és árnyékolástechnikai
eszközt, míg a Tótfalu óvodában két
sófalat létesítettünk a középsô és kis
csoportos termekben.
A programot közös bemelegítéssel kezdtük, Lázár Patrícia óvó néni
vezetésével. Utána pedig az óvodai
csoportok zenés bemutatói következtek.
Figyelemre méltóan szép számmal
neveztek be a futóversenyre, amit
négy csoportban indítottunk: mini
és kis csoport, középsô csoport,
nagy csoport végül családi futam.
A futóverseny eredményei:
mini, kis csoportban:
1. helyezett: Karnevál Ádám
2. helyezett: Petróczy Ábel
3. helyezett: G. Szalai Gergô
középsô csoportban:
1. helyezett: Heves Dóra
2. helyezett: Kemechey Zalán
3. helyezett: Percze Zsombor
nagy csoportban:
1. helyezett: Schönberger Botond

2. helyezett: Novák András
3. helyezett: Bergmann Gábor
családi futamban:
1. helyezett: Kemechey család
2. helyezett: Bergmann család
3. helyezett: G. Szalai család
Minden csopor tban az elsô három
helyezettet éremmel jutalmaztuk. A futóverseny résztvevôit almával és frissítôvel
vártuk célba érés után.
Ezután kezdôdött a dzsu ngeltú r a,
melynek keretében 10 próbát teljesíthetett mindenki a tábor területén, és ha
összegyûjtötték a 10 pecsétet akkor átvehették a jól megérdemelt jutalmat.

A nap folyamán lehetett jelentkezni
sárkányhajózásra is. A hajót a váci Dunai
Sárkányok biztosították számunkra. A
hajóhoz való lejutást kisbusz segítségével
oldottuk meg.

Természetesen reggeltôl mûködött a
büfé, ahol finom ovis zsíros kenyér, palacsinta, fôtt kukorica és „bambuszlé” várta
a résztvevôket, valamint 12 óra után pótolni lehetett az elégetett kalóriákat az addigra elkészült finom dzsungel gulyással, aminek igen nagy sikere volt.
Tombolát is lehetett vásárolni, melynek fôdíja egy torta volt.
Kö sz önjü k a t á mo g at á s t: D r.
S a j t o s S á n d o r n a k , Ta h i t ó t f a l u
Önkormányz atának, képviselô testületének, Dunai Sárkányoknak,
Laki Cukrászdának, Heim pékségnek, Lala pékségnek, Dierta K ftnek, Fehé r B a l á z sn a k, Né met h
Dominikának, Szénási Tamásnak és
Bélteki Sándornak a kötélpálya biztosításáért, Kincses Ilonkának és Nagy
Lajosnak a fôzésben nyújtott segítségért, Seresné Erzsinek a kukoricáért, Princzné Bérczi Krisztinának
az ér mekér t, Heg yesi Eszter nek
és Bánáti Balázsnak a plakátokért,
Csörgi Istvánnak a fuvarozásért, a
kedves szülôknek a büfé és tombola
hozzájárulásért és az óvoda minden dolgozójának a teljesség igénye nélkül.

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

Bélteki Sándor
tûzoltó alezredes
70-334-8427
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a

bemutatja a

Noé bárkája
című mesét.

2017. október 28-án, szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatói jegy ára 500 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.
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Sárkányhajó verseny
Szeptember har madi k szombatján
Sukorón, a Velencei-tavon rendezték meg
a korosztályos sárkányhajó országos versenyt. Iskolánkat a tavaszi régiós versenyen elsô helyezést elért csapat képviselte. Az ország tíz legerôsebb csapata mérte össze erejét a hatodikos korcsoportban. Két futamban kellett indulniuk
és az összesítés után hirdették ki a végeredményt.
Iskolánk csapata az elôkelô harmadik
helyen végzett. Két másodperccel maradtak le a második helyrôl. A csapat tagjai
Kovács Karola, Csereklye Kata, Bánáti
Lilla, Vaczó Juli, Csereklye Dóra, Dombai
Kitti, Baffia Boglárka, Gyugos Lili, Percze
Patrik, Jenei Ákos, Steiner Dávid, Tóth
Gergô, Sápy Marci voltak.
Gratulálunk nekik!
A májusi verseny után nagyon vártuk
a szeptemberi országos döntôt.
A kora reggeli indulás sem vette el a
kedvünket. A verseny nagyon jó volt, mindent beleadtunk aminek meg is lett az
eredménye. Jövôre újra szeretnék menni.
Jenei Ákos 7.o.
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Tahitótfalu októberi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna.
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: Móra
Eszter 30/928 7898

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti:
Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit 20/569
7507

Csütörtök 10:00: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: Benyóné Ott Ildikó 70/330
8588

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak. Érd.:
Pakor Vilmos 30/383 4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek.
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244

Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kungfu edzés. Vezeti: Rácz
Gábor 20/521 1375

19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 30/215 4442
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek, 18:00-19:00: Gyerek
foci. Érd.: Vaczó Tamás 30/551 3366
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.
Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 6272
18:00-19:00: Baranta edzés 4 éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos Szövetség
elnöke. Érd.: 70/598 4345

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 színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu
egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Szeptemberi számunkban az
új Kis-Duna gát 0 km köve volt látható.
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek,
Cservenák Lászlónak.

16

