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Megkezdôdött az iskolabôvítési projekt
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelôs
államtitkár úr „A Budapesti Agglomerációhoz
tartozó Pest Megyei településeken mûködô
köznevelési intézmények in frastr u kturál is fejlesztésének elôkészítésérôl” szóló
1692/2019. (XII.10.) Korm. határozatában foglaltakról tartott egyeztetést, melyre Budapesten

2020. február 12-én az Emberi Erôforrások
Minisztériumában került sor. Az egyeztetésre meghívást kapott a Beruházási Mûszaki
Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt., aki egyben a projekt irányítója, továbbá az
érintett három tankerület igazgatója és 16 település polgármestere.
Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület 2019. február
13-án tartotta idei elsô ülését, melyen
a testületi tagok teljes létszámban részt
vettek.
A z el sô n api rend i pontba n a
Felsôhegy dûlô belterületbe vonására vonatkozó kérelmet tárgyalta a
képviselô-testület, azonban a kérdésben
döntés nem született.
Ezt követôen több rendeletet alkotott,
illetve módosított a képviselô-testület.
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Március 7. szombat 9:00-17:00 X. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és
Vásár. Helyszín: Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
Március 13. péntek 17:30 Koszorúzás a Hôsök terén.
18:00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére a Sportcsarnokban.
Március 21. szombat 10:00 Habakuk Bábszínház: A kecskegidák meg
a farkas. Szervezô: TETA. Helyszín: Népház. Részletek a plakátokon.
Március 28. szombat 10:00 Kulturális, sport- és harcmûvészeti

bemutató Rainer Gabriella emlékére. Szervezô: Kisoroszi Judo és
Kung-fu Klub. Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok, Szabadság út 1.
Belépés ingyenes.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00 RG az iskolásoknak. Érd.: Szathmári Loretta 70/429
4994, 17:00-17:45 RG az óvodásoknak
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.:
Folytatás a 20. oldalon
Varga Dániel 30/871 5713

Boldog nônapot kíván minden kedves
hölgy olvasójának az önkormányzat!
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
Az Államtitkár Úr megnyitója után a
BMFSK vezérigazgatója, Dr. Medvigy
Mihály Tahitótfalura vonatkozóan rövid
tájékoztatót tartott. Államtitkár Úrtól
a település vezetôi lehetôséget kaptak, hogy a saját településüket érintô

folyamatos beköltözés is jelentôs gyermek létszám növekedést mutat. Az épület
kialakításának jellemzôje, hogy a bôvítés
a meglévô étkezô épülethez csatlakozik
új önálló iskolaépületben. A szabványtól való eltérés indoka, hogy konyha és
étkezô megépítése nem, csak egy fél tor-

könyvtárraktár, általános szertár, szaktantermek a hozzájuk csatlakozó szertárakkal, nevelôtestületi szoba, teakonyha, a jogszabályban rögzített vizesblokkok, öltözôk, iskolaudvar, (szüneti tartózkodás, játék). A jelenleg meglévô sportcsarnokunk fél tornateremmel kibôvítve

fejlesztésekrôl és azok infrastrukturális elôkészítésérôl tájékoztatást adjanak.
A BMFSK vezérigazgatója Tahitótfalura
vonat kozóa n a Pol lack M i há ly
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézményben ter vezett 8 tantermes
bôvítésrôl számolt be, amely egy új épületben kerülne elhelyezésre. Az iskolafejlesztés indokoltsága okán rögzítette, hogy jelenleg öt osztály a Népházban
található ideiglenes osztálytantermekben
tanul, emelett a demográfiai adatok és a

naterem megépítése szükséges.
Elôzetes döntés alapján az egyeztetés
eredményeképpen elfogadásra került a
8 osztályos tanterem bôvítés önálló épületben, szabvány szerint fél tornateremmel, viszont nem szükséges étkezô, konyha és egyéb méretû tornaterem építése.
A szabvány szerinti épület bôvítése azt
jelenti, hogy a tantermeken kívül kialakításra kerül egy csoportterem, egyéni fejlesztôszoba (logopédiai foglalkoztató), könyvtár (adattár, stúdió, klub),

kerül kialakításra, ehhez kapcsolódik a
sportudvar, és egy fedett kerékpártároló.
2020. március 5-én egyeztettem Dr.
Medvigy Mihály vezérigazgató úrral, aki
elmondta, hogy jelen pillanatban a megvalósíthatósági tanulmány elôkészítésére
vonatkozó beszerzési eljárás elôkészítése
folyik. A hatástanulmány elkészítésének
határideje 2020. június 30. Az Emberi
Erôforrások Minisztériuma ennek alapján tesz javaslatot a Kormány irányába, majd ezt követôen születik döntés a projekt konkrét tartalmának elfogadására. Tahitótfalu megkönnyítette a projekt megvalósíthatóságát azáltal,
hogy az önkormányzat az elmúlt években a konyha étkezde megépítése során
a szükséges közmûfejlesztéseket elvégezte. A sportcsarnokon is több fejlesztést, korszerûsítést végeztünk. Megújult
a külsô homlokzat, felújításra került a
tetôhéjazat, és nagy hatásfokú kondenzációs fûtési rendszer lett beépítve. A
népházban lévô szükségtantermek az
új iskola építése után felszabadulnak,
annak további hasznosításáról Tahitótfalu
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Önkormányzatának Képviselô-testülete
fog dönteni. Elôzetesen az a hasznosítási lehetôség is felmerült, hogy hangszeres termeket alakítunk ki a megnövekedett zeneiskolai hallgatói létszám
miatt, természetesen a Váci tankerület-

Ö n k o r má n yza t

tel együttmûködve. A beruházás volumenére való tekintettel az elkövetkezendô
idôben is rendszeres tájékoztatást adok a
projekt elôrehaladásáról.

Anyakönyvi hírek

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Újszülöttek:
Alföldi Dominik 2020. 01. 30.
Osmanaj Inara 2020. 02. 03.
Dutka Csongor András 2020. 02. 13.
Vörös-Juhász Csongor 2020. 02. 07.
Elhunytak:
Bánhegyi László Csabáné – Visegrádi út, élt: 65 évet
Kemechey Attila – Szállások út, élt: 45 évet
Szabó Mihályné – Petôfi S. u., élt: 91 évet
Horváth István – Nefelejcs u., élt: 78 évet
Gyenes Béla – Pataksor, élt: 57 évet
Kelety Lászlóné – Villasor, élt: 98 évet
Házasságot kötöttek:
Koller Erik – Perczel-Kováts Orsolya

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.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
9.00-12.00
Csütörtök:
17.00-18.00
A könyvtár 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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Egyház, kultúra

Falusi
házaink

A múlt évben is önkormányzati pályázati kiírás alapján támogatásban részesültek
a település értékvédelmi területén lévô,
hagyományôrzô elemeket tartalmazó
házak tulajdonosai. A résztvevô igénylôk
többsége figyelmet érdemlô igényességgel valósította meg a homlokzati, utcaképi munkákat (kerítések, kapuk, nyílászárók és tagozati elemek) saját erôs beruházással. Lehet, hogy ezek a beavatkozások
nem feltûnôk, de az a jobbító szándékot
is tükrözô-igyekezet érvényesül és hat a
környezetünkre, az utca képekre és talán
a szomszédokra is, hogy ne elhanyagolt,
romos, lelakott portákkal kelljen találkoznunk. Ez a célja a támogatásnak, melyre
idén is lehet pályázni.
Sajnálatos, hogy több nyertes pályázó nem vette igénybe a támogatást, ezzel
hátrányos helyzetet teremtett, mert a
fenntartott összeg nem vihetô át az idei
évre. A képeken néhány tavaly felújított
homlokzat látható.
Benedetti Tibor

Falusi házaink felújítása –
pályázati kiírás
Ahogy 2013. óta minden évben,
2019-ben is kiírásra került a helyi
értékvédelem alá vont épületek, kerítések hagyomány tisztelô felújításának önkormányzati támogatása. A
tavalyi költségvetésbôl 3.000.000
Ft-ot különített el a képviselô–testület a felújításokra, melyekre 15 pályázat érkezett. A településfejlesztési bizottság elbírálása alapján mind
a 15 pályázat támogatást nyert. A
pályázókkal történt egyeztetés és
szerzôdéskötés után kezdôdhettek
el a felújítások. A pályázók eg y
része miután aláírta a szerzôdést,
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a kivitelezôkkel való egyeztetések
után szembesült avval, hogy a vállalt
önrészt nem tudja biztosítani, ezért
nem vállalta a felújítást, A rendelkezésre álló keret ezáltal nem került teljes mértékben felhasználásra. Sajnos
evvel a magatartással azok elôl vették el a támogatást, akik így is elvégezték a vállalt munkákat, jelentôs
önerôt biztosítva. Az elkészült homlokzat és kerítés felújítások igényesen, Tótfalu jellegzetességeit figyelembe véve valósultak meg, dicséret
illeti a tulajdonosok lelkesedését és a
falukép jobbítására tett erôfeszítését.

Az önkormányzat tovább folytatja idén is a már hagyománnyá vált
támogatási formát, ezért az alábbiakban kiírásra került a 2020-as értékvédelmi pályázat. További felvilágosítás
Körmendi Judit fôépítésztôl kérhetô.
2020. évi Pályázati kiírás
Tahitótfalu szigeti településrészén
lévô helyi védett épületek külsô utcai
homlokzatának, utcai kapujának,
kerítésének helyreállítására.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
településünk értékes faluképének
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megóvása, a helyi jelentôségû építészeti értékek védelme érdekében
pályázatot hirdet az értékmegôrzô
és teremtô felújításokra. A pályázat
lehetôséget biztosít utcai homlokzat
felújítása esetén: maximum 400.000
Ft, utcai kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maximum 100.000 forint
vissza nem térítendô pénzügyi támogatás igénybevételére. Tahitótfalu
Község Önkormányzat Képviselôtestü lete ér ték megôrzô felújítási
célokra a 2020-as költségvetésében
összességében 2.500.000 Ft. támogatást biztosít. A pályázathoz 10%
önrész hozzáadása szükséges, melyet
a pályázó a felújítás után visszakap.
Sikeres pályázat esetén az összeg
két részletben kerül kifizetésre, elsô
részlet a felújítás megkezdésekor, a
fennmaradó összeg a munka befejezésekor vehetô igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban a mellékelt formanyomtatványon. A pályázat
nyerteseit szakmai bizottság választja
ki, a pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 20. A nyerteseket írásban értesítjük.

K özössé g

A pályázat benyújtásának határ
ideje: 2020. április 15. 12 .00 óra.
A pályázat szabályai:
1. A pályázatra írásban a mellékelt
adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó által összeállított költségvetés és
a tervezett felújítás rövid ismertetésével és fotójával.
2. A felújítás csak egy tervezôi jogosultsággal rendelkezô építész-szakember felügyeletével és irányításával történhet, a szakmai vezetés
költségei a pályázót terhelik.
3. Az elsôdleges cél a hagyományos
homlokzati kép, anyaghasználat,
színezés helyreállítása.
4. A pályázaton csak a tömegükben, méreteikben, arányaikban hagyományokat ôrzô, a felsorolt utcák mentén elhelyezkedô
ún. parasztházak vehetnek részt,
melyek utcai homlokzata megfelel a kiírásban foglaltaknak: Hôsök
tere, Táncsics Mihály, Ady Endre,

Kis köz, Templom köz, József Attila,
I f júság, Petôf i Sá ndor, Há r sfa,
Kossuth Lajos, Á rpád, Somog yi
Béla, Béke, Dózsa György, Gábor
Á r on, R á kó cz i Fe r e nc, Z r í ny i
Miklós utcák.
5. A rendelkezésre álló összeg csak
utcai homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz vehetô igénybe. A munkálatokat elôre egyeztetett határidôre
be kell fejezni.
6. A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság elôírásait és az elôre
egyeztetett kivitelezési határidôt.
Ennek elmulasztása esetén a pályázat aláírásakor felvett elsô részletet
a visszafizetés idôpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.
A pályázati adatlap a Polgármesteri
Hivatalban, ügyfélfogadási idôben
átvehetô, vagy a www.tahitotfalu.hu
honlapról letölthetô.
A pályázat további részleteirôl a
06/30 253 -78 08 vag y foepitesz@
tahitotfalu.hu email címen lehet
érdeklôdni.

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Elsôként az önkormányzat 2020.
évi költségvetésérôl, majd a szociális
igazgatásról szóló rendelet tervezetét
fogadta el. Újraalkotta a helyi díjakról és a közterület-használatról szóló,
valamint a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló rendeletet, majd
módosította a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történô behajtáshoz szükséges
közútkezelôi hozzájárulás kiadásáról
szóló 15/2009. (X.05.) rendeletet.
A következô napirendi pontban
önkorm ányzati folyószámla – hitel
igénybevételérôl döntött a képviselôtestület, melynek során felhatalmazta
a polgármestert az OTP Bank Nyrt-vel
kötendô szerzôdés aláírására.
A polgármester szabadságának
jóváhagyását követôen elfogadta a
képviselô-testület a 2020. évi munkatervét, majd a 2020. évi önkormányzati rendezvénynaptárt.
D öntöt t a ké pv i s elô - t e s t ü le t
a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége Díj
kitüntetésrôl, így idei évben Baffia
Boglárka, a Pollack Mihály Általános

Iskola és AMI 8. a osztályos tanulójának adományozta a testület fenti díjat,
kiemelkedô tanulmányi-, és sporteredményeiért, valamint közösségi
munkájáért.
A következô napirend során a
képviselô-testület döntött a helyi
termelôi piac további üzemeltetésérôl,
majd tájékoztatót hallgatott meg a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint az elmúlt idôszakban
történt fontosabb eseményekrôl, majd
a Bizottságok tájékoztatója következett.
A Tu l ajdon i üg yek n api rend ben több döntés született. Elsôként
támogatta a képviselô-testület a
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros
Klub kérelmét, és engedélyezte számukra a 084 hrsz-ú önkormányzati
út igénybevételét a 2020. április 5-re
tervezett kerékpáros verseny indító és célállomásaként. Ezt követôen
a Danubia Televízió és a Szólabda
Stúdió támogatási kérelmét tárgyalta
a testület, majd több ingatlan vonatkozásában döntött elôvásárlási jogának gyakorlásáról. E döntés alapján a képviselô-testület a 061/3, a
061/6, valamint a 061/7 helyrajzi

számú ingatlanok vonatkozásában az
elôvásárlási jogával nem kívánt élni.
Nem támogatta a képviselô-testület a
szenior örömtánc szervezôinek kérelmét és március elsejétôl a megemelt
díjtétel alkalmazásával engedélyezi a
foglalkozás lebonyolítását a népházban.
Több utca elnevezésérôl döntött a
képviselô-testület, így a 118/9 helyrajzi
számú közterület a Platán köz, a 3305
helyrajzi számú közterület a Szajkó
köz, a 4137 helyrajzi számú közterület pedig a Szôlôhegy utca elnevezést
kapta. Támogatta a képviselô-testület
a Káty-Út Kft. megbízását a 2020.
évi burkolatjavítási, kátyúzási feladatok ellátására vonatkozóan, és felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés
aláírására. Módosította a képviselôtestület a 198/2019. (11.26.) számú
határozatát, így a 454 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa számára módosított feltételekkel engedélyezte kerítés építését
a telekhatárra. Következô döntésével
a képviselô-testület elutasította a 3638
hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását
(Csörgô Mihály tartózkodott), majd
támogatta a Kisoroszi Sport Egyesület
kérelmét egy Harcmûvészeti Bemu
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t p r o gr a m o k

tató szer vezésére vonatkozóan.
Jóváhagyta a Tahitótfalui Óvodák,
Mini Bölcsôde és Konyha beadványát
az óvodai létszám elfogadására vonatkozóan, jóváhagyta az óvodai beiratkozás, valamint az óvoda nyári zárásának idôpontjait. Engedélyezte a
Kardvirág utca helyreállítását egy ott
lakó ingatlantulajdonos részére, valamint az új 8 tantermes iskola építésére vonatkozóan nyilatkozott az önkormányzat tulajdonában lévô 2510 helyrajzi számú ingatlan biztosításáról.
A következô ülését a képviselôtestület február 17-én tartotta, Gaál
Sándorné, Schottner Jánosné, valamint Dr. Pálvölgyi Tamás képviselôk
az ülésen nem vettek részt, hiányzásukat mindhárman elôre jelezték.
A napirend elfogadását követôen a

képviselô-testület elfogadta a Fôvárosi
Vízmûvek Zrt-vel kötendô támogatási szerzôdés 1. számú mellékletét
-10 éves fejlesztési koncepció-, valamint ehhez kapcsolódóan a 2020.
évi támogatás felhasználásának tervét. Elfogadta a Dunakanyari Család
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás költségvetését.
A tulajdoni ügyek napirend során
jóváhagyta a 0177/2 helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonban lévô
ingatlan 1 évre történô haszonbérbe adását. Következô döntésével a
képviselô-testület úgy döntött, hogy
megvizsgálja annak a lehetôségét,
hogy a fenti 0177/2 helyrajzi számú
ingatlanon kialakítható-e inert hulladék lerakására alkalmas telephely.
Szolgalmi jogot biztosított a testület a

775, illetve 776 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon a 774/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának,
a módosított határozatban szereplô
feltételek alapján. Szintén szolgalmi
jogot biztosított 036/4 hrsz-ú ingatlan
javára az önkormányzati tulajdonban
lévô 034 hrsz-ú ingatlanon 4 méter
szélességben a már évtizedek óta
használt természetes átjáróra, a határozatban szereplô feltételek együttes
teljesítése esetén. Utolsó döntésével
engedélyezte a fogászati rendelô padlójának cseréjét a legkedvezôbb ajánlat elfogadásával.
Az üléseken hozott határozatok,
valamint rendeletek a település honlapján megtalálhatók.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

Tájékoztatás a 2020/2021-es nevelési évre
történô óvodai beiratkozás idôpontjáról,
valamint a Tahitótfalui Óvodák, Mini
Bölcsôde és Konyha nyári zárásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülôket, hogy a
Tahitótfalu Község Önkormányzata által
fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2020/2021-es nevelési évre
2020. május 4. napjától, 2020. május 8.
napjáig (8:00 és 16:00 óra között) lehet
beíratni.

A beiratkozás rendjérôl szóló közlemény,
valamint a beiratkozási adatlap letölthetô
a település hivatalos honlapjáról (www.
tahitotfalu.hu), valamint az Óvoda honlapjáról (www.tahitotfaluovodak.hu), illetve átvehetô az I. számú Óvodában (2021
Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 12.).

A Képviselô-testület döntött a Tahitót
falui Óvodák, Mini Bölcsôde és Konyha
nyári zárásáról is, mely szerint a Tahi
Óvoda 2020. június 15 - 2020. július 24-ig,
a Tótfalui Óvoda 2020. július 6 – 2020.
augusztus 14-ig zárva tart.
Polgármesteri Hivatal

Iskolába hívogató leendô elsôsöknek
- Nyílt nap MÁRCIUS 2-án
- Szülôknek óralátogatási lehetôség 8.00-10.00-ig
Utána az egyházak tájékoztatója a 8. a termében
10.45-tôl az iskolában körülvezetés lehetôsége
intézményvezetôvel
- Pollack napon április 8-án – leendô 1. osztályosok
találkozhatnak a leendô tanítókkal
11.00-tôl a Népház nagytermében – kézmûveskedés, népi játékok
- Tanítók látogatása az óvodában március 16-i héten
- Óvodások látogatása az iskolában az 1. osztályokban május végén
- Óvodai hangszerbemutató május 18 és 19-én
Iskolavezetés (30-715-4391)
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Európai polgári kezdeményezés
a nemzeti régiók védelmében

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a
„Székelyföldért megmozgatjuk Európát”
jelszóval indított polgári kezdeményezést, amelyben jogi és anyagi keretet kér
az Európai Uniótól az ôshonos nemzeti
kisebbségek számára.
Az aláírásgyûjtés célja, hogy a nemzeti

régiók több önállósággal rendelkezzenek,
hogy meg tudják ôrizni történelmi hagyományaikat és mindeközben ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat.

Korábban az SZNT sikerrel vitte végig
a Minority Safepack elnevezésû kisebbségvédelmi kezdeményezést, amirôl így
az Európai Parlamentnek tárgyalnia kell.

A polgári kezdeményezés célja tehát,
hogy ezeknek a területeknek maradjon
meg a regionális identitása.
„Maradjanak meg magyarnak, maradjon meg Székelyföld székelynek, de ugyanez érvényes Kalotaszegre, Érmellékre,
Partiumra, a Felvidék magyar többségû
területeire”– fogalmazott Izsák Balázs, az
SZNT elnöke, aki jelezte, céljuk eléréséhez a magyar társadalom támogatására is
szükségük van.
2020. május 7-ig egymillió aláírást kell
összegyûjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai
Parlament foglalkozzon a kérdéssel.

Nagyon sajnálom, hogy Délvidék és
Kárpátalja még nem az Európai Unió
részei, ezért ottani barátaink nem vehetnek részt ebben a kezdeményezésben.
Trianon után 100 évvel a nemzeti összetartozás évében úgy érzem, támogathatjuk egy aláírással a kezdeményezést.
Ha Ön, kedves olvasó úgy gondolja,
hogy támogatná ezt a kezdeményezést,
akkor ezt ezen a linken teheti meg: http://
www.nemzetiregiok.eu
Köszönettel,
Kubanek István képviselô

1% hirdetések

A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára programok szervezésére jött létre. Az
adózók által felajánlott 2018. évi 1%-ból az
Alapítvány 123 927 Ft támogatáshoz jutott.
Az elôzô években felajánlott és rendezvényeinken gyûjtött adományokból az óvodák
udvari játékainak szabványosításához tudtunk hozzájárulni, valamint új játék - egy
hálós mászóalagút - vásárlására és telepítésére került sor játszóudvarunkon.
Megköszönve eddigi támogatásukat, kérjük, hogy adójuk 1%-ával idén is támogassák óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui
Gyerkôc Alapítványt!
Adószámunk: 18032293-1-13
Bankszámlaszámunk:
Takarékbank Zrt., Tahitótfalu
64700021-30100457

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer
mekeiért Alapítvány
Az alapítvány céljai: A Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános és Zeneiskolába járó tanulók neveléséhez és oktatásához anyagi segítség nyújtása, különös tekintettel az alábbiakra: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; az idegen nyelv tanulásának elôsegítése;
iskolai szabadidôs programok támogatása

(hozzájárulás osztálykirándulások, táborok,
szabadidôs rendezvények költségeihez); hátrányos körülmények között élô, jól tanuló diákok társadalmi esélyegyenlôségének
megteremtése; tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedôk, pályázatok
lebonyolításának elôsegítése (nevezési díjak
kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési
költségek átvállalása).
Az Alapítvány céljainak eléréséhez
kérjük, idén is támogassanak bennünket adójuk 1%-ával!
Adószám: 18681952-1-13
Köszönjük!

Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓT
FALUÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA) 2003.
május óta bejegyzett szervezet, ezért 2006tól elfogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Az alapítvány 2019-ben végzett munkájának rövid ismertetése:
Az óvodások, kisiskolások részére havi
rendszeres bábszínházi elôadások szervezése, farsangi felvonulásban való részvétel,
nemzeti ünnepeinken való részvétel, március 15-én az általunk alapított „Ifjúsági
díj” átadása az arra érdemes fiatal diákok részére (falucímer kitûzô, könyv utal-

vány), Vasárnapi Vásárnapon való segítô
részvétel, Eperfesztiválon elmaradhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden második évben, így 2019-ben a Diákalkotók
Országos Tûzzománc Pályázatának, júliusban a szabadidôparkban lebonyolított nagy
sikerû ingyenes és tartalmas nyári gyermekheteknek az Önkormányzattal közös
szervezése, decemberben az „Adventi hét”
megrendezése, valamint a rászorultak részére adománygyûjtésben való részvételünk és
a begyûjtött adományok elosztásában való
részvétel. Hagyományôrzô Körünk 2019ben a részben elkészült kiállítóhelyen az
adományozott tárgyakat bemutathattuk az
önkormányzat által kialakított kiállítóhelyen a Faluházban. Ebben az évben szeretnénk folytatni a munkát, hogy a kapott adományokat teljes egészében bemutathassuk.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az alapítvány munkájában részt
vett Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi
segítségét, amivel falunk közösségi életét
fejleszthettük és elômozdíthattuk.
Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon
teheti meg, melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk: 64700021-10009237,
Takarékbank Zrt. 2021 Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 27.
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Tahitótfalu Önkormányzata és a református gyülekezet székelyföldi, marosszéki testvértelepülésének,
Nyárádmagyarósnak jobb megismeréséért… 2. rész
(A 2019. decemberi rész folytatása)

Bizonyára községünk számos lakója elôtt
ismert, hogy a fenti kapcsolatok a közelmúltban nem csak létre jöttek, de hivatalos
rangra is emelkedtek. Ezért, bár már korábban írtam a község történetérôl- ezúttal természeti, történelmi környezetérôl, s az ott
élôkrôl adnék ismertetést, a leghitelesebb
forrásokból táplálkozva abból a meggondolásból, hogy községünk-közösségeink minél
több tagja közelebb kerülhessen megismerésük által hozzájuk, hogy vágyódást érezzenek látni a volt „Tündérországot”, átélni
fájdalmasan szép múltját, s reményt érezni az ott élôkkel együtt a megmaradásra. És
még annál is többre…
Gaali Zoltán: -„ A székely ôsvárak II”.,
„- Marosszék: … a Székelyföld nagy zömének leginkább északra esô részét alkotja…
keleti felsô végével egészen a Gyergyó-széli
havasokig hatol fel, míg északon és délen a
Mezôség területére messze beszögellik…
Marosszék is nem egyszer volt küzdôtere
a szabadságnak, fedezve a Székelyföldet…
Nevét a Maros folyótól kapta… a folyó terjedelme alapján inkább Nyárád- széknek kellett volna nevezni….E vidék kevésbé termékeny, talajának sovány termékeivel táplálja az életerôs székely népet… csak a
vastermészetû, hangyaszorgalmú székely
tudott itt megélni, szabadságát annyi századokon át, annyi hódító vágyak ellenére
fenntartani és a hazának reá bízott határát
folytonos küzdelmeknek nagyszerû véráldozataival megoltalmazni. Amilyen szívós
és életerôs e nép, éppen olyan nagyszerû az
annak lakhelyét nyújtó havas táj… három
folyó, a Maros, a Nyárád és a Kis-Küküllô
szeli át… ezen havas táj legmagasabb csúcsa
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a két Nyárád közé ékelt Bekecs… amit úgy
tekinthetünk, mint a Marosszéket minden
irányban behálózó hegyláncolatok gyöke.
- Ami a marosszéki nép testalkatát illeti, a havasaljaiak és a Kis-Küküllô mentiek szálas, magas, másutt inkább izmos
középtermetûek, erôsek, kitartók, fáradhatatlan szorgalmúak, mindenben tisztaság kedvelôk. Arcuk nyílt, megnyerô,
a hôsies bátorságnak nemes kifejezésével… A marosszékiek öltözete hasonlít az
udvarhelyszékiek népviseletéhez, azzal
a különbséggel, hogy míg az udvarhelyszéki férfiak öltönygalléra és szegélyzete
inkább zöld, a marosszékieké világoskék,
különben ez a régi hadi öltözék és zászló emlékét tartja fenn. A nôk öltözete teljesen azonos az udvarhelyszékiek viseletével… szabadságharcunk dicsôségébôl
az ôket illetô részt ki kell emelnünk…
Marosszék 1848/49-ben a hôsiességükrôl
nevezetes 12-ik és a 87-ik honvéd zászlóaljat, és a Kossuth huszárok második osztályát állította ki… Maros-Vásárhely városa…
400 polgár nemzetôrt állított ki… a Bem
által szervezett mozgó nemzetôrség két
zászlóalját is nagyrészben Marosszék állítá
ki… kitûnik, hogy Marosszék több ezerre menô lándzsás nemzetôre mellett, 5-6
ezer hôs harcost adott a haza szent jogainak
és szabadságának védelmére… Ez a vidék,
mely ily hôsöket adott, csak hôsök hazája lehet! „ Állapítja meg helyesen a szerzô.
(Nyárádmagyarós két világháborús férfijainak listáját, háborús történeteikkel együtt
korábban már az önkormányzat, és mások
bizalmába helyeztem, közöttük, a szabadságharcban résztvevôkre történô utalásokkal együtt.)

- „A székely ôsvárak” I. kötete foglalkozik a
székelység eredetével, a Székelyföld leírásával,
melynek mellôzése mellett én inkább a székely néprôl írottak lényegét emelném ki abban
a reményben, hogy Nyárádmagyarós aprajanagyja még közelebbrôl, részletesebben megismerje „Székelyországot”, s azt a székelységet,
aminek maga is része. Bölcs dolog megismerni eleinket, hogy hozzájuk mérhessük önmagunkat: „ A keleti Kárpátok tövében, égretörô
bércek alján él egy maroknyi tôsgyökeres
magyar nép: szorgalmas, ügyes, utánozhatatlan mûvészi tehetség, századokon keresztül
bástyája volt Magyarországnak, mentôvára
az erdélyi magyarságnak. Ezen nép a székely és földje a Székelyföld… Középtermetû,
erôscsontú, izmos, karcsu nép. Szorgalmas,
értelmes, ügyes, emellett erôs, mint az a sziklaláncolat, mely festôi szép völgyeit, aranykalászos rónáit körülveszi. Annak, aki a határvidéken áll, a nemzeti ügy szolgálatában edzettebbnek és fegyverképesebbnek is kell lennie a többinél… Míg egyik kezével harcolt,
a másikkal épített, arasznyi földjén küzdött,
verejtékes munkával a mindennapi kenyérért. Az életküzdelem a székelynél már abban
a korban kezdetét veszi, melyben másutt csak
örömet kínál az élet. A Székelyföld áldott
föld, de erôs munka nélkül nem ad egy darab
kenyeret sem… a székelynek küzdelemteljes
élete van: meredek hegyoldalon, elképzelhetetlen fáradtsággal szántja silány földjét, versenyt dolgozva barmaival. Távol övéitôl,…
házától, falujától havasi erdôk útvesztôiben
legelteti állatait, nyughelye a zöld pázsit,
takarója az égboltozat. Ez a szakadatlan küzdelem, bérces hazájának szélsôséges klímája, a létért való küzdelemre megacélozták,
az élet harcaira edzettebbé, kitartóbbá, szívóssá, munkássá tették a székelyt. A sok akadály, amivel megküzdeni kénytelen, testi és
lelki tehetségét nagy mértékben kifejlesztette, élénk felfogásúvá, éleseszûvé és okossá tette. Ezeknek tudható be, hogy a maroknyi nép, mely a létért való küzdelem kereszttüzében annyiszor vérzett, sokszor majdnem
elvérzett, annyi veszteséget szenvedett, többször majdnem kiírtatott, nemcsak mindan�nyiszor feltámadt, de megerôsödött és néhány
ezerbôl félmilliónyira szaporodott… A székely senkitôl sem fél, csak az Istentôl, senkiben sem bízik, csak az Istenben és önmagában. Érdekeinek ô maga az ôrizôje, gondozója, jussának ô maga a védelmezôje… De nemcsak saját jogainak volt hû védelmezôje. Hol
a haza és szabadság érdekében helyt kellett
állni, a székelyt mindig ott találjuk a szabadság
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és a nemzeti jog lobogója alatt. A harcok tüzében az erôs kar, a szív bátorsága, a faji önérzet voltak szövetségesei, a történelmi öntudat
volt talizmánja… Törökverô Hunyadi hadaiban sok volt a székely. Mátyás fekete seregének zömét a székelyekbôl toborozta össze. A
„szabadságlevél”, mit Mátyástól, azon idôk legnagyobb hadvezérétôl kaptak, a székely vitézség dicsérete. Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi
György székelyekkel harcoltak a szabadságért,
hazáért, vallásért… Bem legkedvesebb katonái a székelyek voltak. A világháború összes
hadszínterei székely dicsôségekrôl beszél-

nek. A magyar királyság keleti fellegvárának
ôrállomásán a magyarság támadó és védô
harcaiban a több, mint 1000 éve dúló csaták fergetegeiben ezrivel vérzett el a székely,
és mégis él. Él ôsi szabadságának, földjének,
erényeinek és történelmi, nemzeti küldetését
hordozza megizmosodott vállain.
Vajon mi tarthatta fenn másfélezer
esztendôn keresztül e maroknyi népet? Mi
óvta az elmerüléstôl, a sötét századok hullámverésében? Mi védte meg az elpusztulástól? Fajának nemes tulajdonságai, ôsi erényei… családalkotó hajlama, a földnek, a

bûbájos Székelyföldnek természeti fekvése, csodás varázsa, vagy talán a Hadak útján
megjelenô ôsök segítsége?... A Székelyföld
egy küzdelmekben megedzett magyar fajt
táplál keblén, mely nehéz küzdelmekben
tartotta meg magának a földet, a földnek
pedig magát. Kevés népnek van annyi tájszépsége, annyi érdekes ôserejû eredetisége… annyi kincse a természetnek, mint
a Székelyföldön. Ott áll bájainak, gyógyító
erôinek, kincseinek minden csodáival, de
ismeretlenül szegényen és elhagyatottan.
„ „ … a szülôföld… olyan szép, hogy párja
sincs az egész világon… nehezen termô
föld, mely annyi fáradságot és verejtéket
kíván… honpolgári kötelessége mindenkinek, hogy a szülôföldjét és a hazáját szeresse…, drága szülôföld, melyen születtünk…
szeretjük, amíg élünk…” (Tamási Gáspár:
Vadon nôtt gyöngyvirág) Engedtessék
meg, hogy egy, már korábban említett idézetet szépsége, értéke miatt újra ismételjek:” Ragyogja be e drága földet a boldogság napja, aranyozza meg kedves népét a
jólét öröme, sarjadjon barázdáin új élet, és
amerre csak székely szót ringat szárnyain a
szellô, az öröm és szabadság víg dala zengjen.”
G. Szalai István, Tahitótfalu,
2020. március

Tavaszi gondolatok
Február közepén gyerekkoromban még
kemény hidegek és jó sok hó volt, a legnagyobb örömünkre. Ma február közepén
erôtôl duzzadó rügyek vannak már szinte
minden fán, bokron, sôt egyes fákon már
kibomlottak a levelek. Feleségemmel már
napok óta a kertben dolgozunk és a tavas�szal esedékes munkákat végezzük. Nem
tudom, hogy ez jó-e? Egyre inkább a saját
tapasztalataink is megerôsítik, hogy a klímánk érezhetôen változik. Most már évek
óta iszonyatosan elszaporodtak azok a
kártévôk, melyek eddig alig vagy egyáltalában nem voltak jelen a kertjeinkben.
Itt van például az ázsiai márványos poloska. Miután egy olyan behurcolt fajról van
szó, amelynek nincs Magyarországon természetes ellensége, és még a rovarevô
madarak sem fogyasztják, az elszaporodásuknak nincs sok akadálya. Az ázsiai
márványospoloska szélsôségesen polifág
faj. Eddig több mint 100 különbözô növényfajon figyelték meg táplálkozását, melyek
között számos, gazdaságilag jelentôs termesztett növény. Mi elsôsorban a málnán,
goy bogyón, paradicsomon, az uborkán és a
ribizlin figyeltük meg. Rendkívül kártékony
faj. (Az USA közép-atlanti almatermesztési
régiójában 2010-ben például több mint 37
millió dolláros (mai árfolyamon kb. 10 mil-

liárd Ft!) veszteséget okozott.)
A harlekinkaticát sajnos teljesen tudatosan telepítették be Európába elsôsorban a
levéltetvek elleni biológiai harc jegyében.
A harlekinkatica elterjesztése, korábbi életteréhez képest új élôhelyekre történô betelepítése az elhibázott biológiai védekezési módszerek iskolapéldája lett. A nálunk
ôshonos hétpettyes katicabogarakat lassan kiszorítja. Legnagyobb károkat a bortermelésben okozza, mert a szôlôszemek
közé bújva, elkerülhetetlenül részévé válik
a borkészítésnek. A must préselésekor a
katicák keserû testnedvei, ezek közül is a
2-izopropil-3-metoxipirazin (IPMP) nevû
vegyület a mustba kerülve földimogyoróra,
csípôs-paprikára és spárgára emlékeztetô ízés illatanyagokkal rontják a bor minôségét.
Az amerikai lepkekabóca is kezdi magát
nagyon jól érezni Magyarországon. Ezek a
kis lények májusban bújnak ki tojásaikból,
és lárvaként kezdik el gyengíteni a növényeket. Mégpedig úgy, hogy kiszívják azok nedveit, vattaszerû váladékot hagyva maguk
után, elsôsorban a levelek hátoldalán és a
fiatal hajtásokon.
Szomszédok buxus sövényeit a selyem
fényû puszpángmoly pusztította ki teljes egészében. Mire hozzánk ért, szerencsére már
fel voltunk vértezve ellenanyagokkal. Pár év

alatt azonban végigtarolták az országot, és
már a keleti határvidékeinket sem kímélik,
nagy bosszúságot és keserûséget okozva a lassan növô növénybôl évtizedek alatt szép bokrokat, sövényeket nevelô kertészeknek.
Sajnos hosszasan sorolhatnám a nálunk
megtelepedett, behurcolt fajokat, de egy
biztos, a klímaváltozás ezeknek a kis gonosz
kártévôknek a malmára hajtja a vizet. Ezt a
cikket igazából azért írtam, mert azt tapasztaljuk, hogy a jó idô beálltával nagyon sokan
elsô feladatuknak a száraz falevelek eltüzelését látják. Az Önkormányzat rendkívül
hasznos és bölcs kezdeményezésére hallgatva, mi már évek óta a falevelektôl a lenyírt
füvön keresztül a mindennapi konyhai
zöld hulladékig mindent komposztálunk.
Két komposzt ládával dolgozunk. Tavasszal
bontjuk, szitáljuk át ôket, s a levegô szen�nyezése helyett fantasztikus komposzttal
tudjuk minden évben visszaforgatni a szerves anyagokat a kertünkbe.
Úgy gondolom, ha egyre többen az orrfacsaró, csípôs, és a környezetünkre káros
füsttel járó égetés helyett a környezetkímélô,
s rendkívül hasznos komposztálást választjuk, akkor mi itt Tahitótfaluban is már sokat
tettünk a klímaválság enyhítése érdekében.
Kindzierszky Emil
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Ötórai Tea

2020. január 31-én délután 17 órakor tartottuk elsô elôadásunkat, és az
azt követô kötetlen beszélgetést, melyet
„Ötórai Tea” néven hirdettünk meg a
szülôk és az érdeklôdôk részére.
Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan,
több alkalomból álló rendezvénysorozatot, mellyel támogatni tudjuk a szülôket
azokban a témákban, amelyek az óvodáskorú gyermekek nevelésében segítségükre lehetnek.
Óvodapedagógusokként úgy gondoltuk, jó alkalom egy-egy elôadás, egy
kötetlen beszélgetés arra, hogy az óvoda
és a szülôk közös célját — a gyermekek
személyiségének fejlesztését- az óvodán
kívül is megerôsíthessük, a közös célokat kevésbé hivatalos formában megbeszélhessük. A szülôi értekezletek vagy
a fogadó órák alkalmával sajnos nagyon
kevés idô jut olyan kérdések megvitatására, melyek — bár fontosak a gyermek
fejlôdésére nézve —mégsem kapcsolódnak közvetlenül az óvodai élethez.
Felelôs szülôként mindenkinek fontos gyermeke jövôje, de sokszor nehéz
olyan fórumot találni, ahol megfelelô,
hiteles információkhoz juthatnak, ahol
kérdéseikre választ kaphatnak hozzáértô
szakembertôl. Az internetes fórumok
nem bizonyulnak mindig megfelelônek
ahhoz, hogy egyértelmû válaszokat adjanak a felmerült kérdésekre, viszont egy
személyes beszélgetés lehetôséget biztosít mindenkinek arra, hogy a számára fontos és hasznos információkat megbeszéljék, kérdéseit megválaszolják.
Mivel az óvoda elsôdleges célja a gyermekek megfelelô nevelése, igyekez-
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tünk egy újabb lehetôséget biztosítani
a szülôk számára, ahol segíteni tudjuk
ôket ebben.
Interaktív elôadásaink célja tehát
az, hogy mindenki, aki érdeklôdik a
téma iránt, akiben kérdések merültek fel a témával kapcsolatban, ismerôs
és hiteles, szakértelemmel rendelkezô
személyektôl szerezzenek be információkat a gyermeknevelés egy-egy területéhez.
Ennek a rendezvénysorozatnak tehát
nemcsak a szülôkkel való kapcsolattartás
kibôvítése a célja, hanem olyan elôadók
bemutatása, meghívása, akik az adott
témában szakértônek számítanak.
Elsô elôadónk Forgács Györgyi pszichológus volt, aki jelenleg a leányfalui
óvodában dolgozik óvodapszichológusként, így napi szinten találkozik az óvodás korosztállyal. Ismeri nehézségeiket,
szorongásaikat, vágyaikat, és tanulmányainak köszönhetôen azt is elmondhatjuk, hogy ezek oldásában is tud segítséget nyújtani.
Mindemellett ötgyermekes édesanya,
aki saját maga is átélte, megtapasztalta azokat az eseményeket, történéseket, melyeken mindannyian szülôként
átesünk.
Elôadásának címét egy olyan téma
adta, mely nagyon aktuális napjainkban,
talán nincs is olyan család, akit ne érintene ilyen vagy olyan formában.
„Kütyühasználat gyermekkorban” —
címmel láthattunk egy nagyjából fél órás
elôadást, melyet érdekes ráhangolódó
kérdések megválaszolásával indítottunk.
Már itt érezhetô volt a téma jelentôsége,

hiszen mindannyiunk életében jelen van
valamilyen formában a mobiltelefon, a
világháló. Elôadása során láthattunk statisztikát az „okoseszközök” használatának arányáról gyermekkorban, megtudhattuk milyen káros hatásai lehetnek a
hosszantartó használatnak (elhízás, szociális fejlôdés elmaradásai, alacsony
kommunikációs szint), azt, hogy már
gyermekkorban kialakulhat függôség az
eszközök felé, még akkor is, ha ezek nem
azonosak a felnôtt függôségekkel.
Szembenézhettünk önmagunkkal is,
hiszen a legfontosabb óvodáskorban a
megfelelô minta, tehát amit mi mutatunk a gyermeknek, akaratlanul is ezt
fogják követni. Megtudhattuk, hogy a
szülô — gyermek kapcsolat alakulását
mennyire befolyásolja egy-egy eszköz,
hogy elvonja a figyelmet a gyermekrôl,
és ezzel szülôi minôségünket gyengíti,
hiszen egyik legfontosabb meghatározója szülôi minôségünknek a válaszkészség, amivel a gyermekek jelzéseire reagálunk.
M i ndezek mel lett persze ar ról
is szó volt, men nyi elônye va n az
„okoseszközöknek” manapság, hogy rengeteg információt megtudhatunk általa, hogy a gyermekek — sokszor nem
is olyan könnyû kérdéseit — sokkal
egyszerûbben megválaszolhatjuk.
Összegzésként pedig megállapíthattuk, hogy mai világunkban ezek az eszközök elkerülhetetlenek, és természetesen nem is kell, hogy gyermekeinket
teljesen eltiltsuk tôlük akár óvodáskorban is, de mindenképpen a legfontosabb
szülôi felelôsségünk a megfelelô idô és
tartalom megválasztása, megfelelô helyzet, alkalom figyelembevételével.
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy jól
sikerült a teadélután, hiszen az elôadás
után még egy órán keresztül beszélgettünk a témával kapcsolatban. Akik eljöttek, tényleg aktívan vettek részt, kérdéseikre megfelelô választ kaptak, tapasztalatot cseréltek, tanácsokat adtak és
kaptak egymástól.
Köszönjük mindenkinek, aki részt
vett abban, hogy ez az esemény létrejöhessen, reméljük a következô alkalmak
is hasonlóan eredményesek lesznek.
„Ötórai tea” alkalmainkat meghirdetjük az óvodákban, plakátokon, az óvoda
közösségi oldalán, weboldalán.
Molnár Gergelyné – tagóvoda vezetô
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Elsô bálozók
2020. február 22. különleges nap volt
falunkban. A tahitótfalui óvoda Gyerkôc
alapítványa elsô báljára készült.
A több hónapnyi szervezés, várakozást
felülmúló támogatást élvezett, és szuperül sikerült!
Ismét bebizonyosodott, hogy ha akarjuk, képesek vagyunk összefogni egy
nemes cél érdekében. A helyi önkormányzat, az óvoda dolgozói, szülôk, barátok, vállalkozások munkája és felajánlása
kellett ehhez. Külön köszönet nekik!
Voltak meglepetés fellépôk, tombola, nagyon finom vacsora és büfé. Persze
zene nélkül nem bál a bál, éjfél utánig
roptuk a táncot.
Nagyon jó úton haladunk afelé, hogy
gyermekeink színvonalas, biztonságos
és örömteli módon tudjanak fejlôdni,
köszönhetôen a tenni akarásnak és a sok
támogatónak.
Remélem, hog y jövôre lega lább
ennyien leszünk, és a kellemest a hasznossal összekötve támogatni tudjuk óvodánkat.
Köszönettel: 2 óvodás gyermek
anyukája

Szerencsémre eg y nag yon k reatív
és elhivatott nevelôtestület tagja lehetek, akikkel álmodni és tervezni nagyon
tudunk. A bál sikeres megrendezése egy
lépés volt ahhoz, hogy azt a sok elképzelést el tudjuk kezdeni megvalósítani. Óvodáink udvarait és kertjeit érintô

elképzeléseink segítenek abban, hogy a
hozzánk járó gyermekeket minél több
tapasztalatszerzési lehetôséghez, játékos,
élményszerû tanulási helyzethez jutassuk. Terveink között szerepel mezítlábas
ösvény, KRESZ pálya, madárbarát kert,
gyerekekkel mûvelhetô veteményes megvalósítása is.
Nagyon sokaknak szeretnék köszönetet mondani elsô bálunk sikeres megrendezéséért:
- Köszönjük, hogy a Polgármester Úr rendelkezésünkre bocsátotta az ebédlôt és
konyhát.
- Szeretném megköszönni a Polgár
mesteri Hivatal dolgozóinak a megrendezésben nyújtott segítségét, különösen a Falugondnokság és a Pénzügy dolgozóit kiemelve.
- Óvodáink Szülôi Munkaközösségének
a munkáját nagyon köszönöm, hiszen
velük kezdtük el
az ötletelést még
a z ô s sz el, é s a
szer vezésben is
folyamatosan segítettek!
- Minden szülônek
ór iási köszönet,
hiszen mindenki
segített, ahogyan
tudott, vagy azzal,
hogy velünk bálozott, vagy támogatói jegy vásárlásával, rengetegen
hoztak tombo la felajánlásokat,
illetve finomságokat a büfébe.
- Nagyon nagy köszönet az óvodák dolgozóinak, hiszen ôk adják az összetartó, biztos alapot minden rendezvényünk szervezésénél és lebonyolításánál.
- Külön kiemelném a kollégák közül
a konyha dolgozóit, élü kön Loós

-

-

Ágnes dietetikusunkkal, akiknek a
keze munkáját dicsérte a finom vacsora.
Fellépô vendégeink a felkérésünket
örömmel fogadták és nagyon köszönjük, hogy produkcióikkal támogattak
minket.
Köszönet az italválasztékért Kövesdiné
Angelmayer Évának, Kövesdi Oszkár
nak és Ferenczi Attilának.
A szép v i r ágcsok rok at B od ná r né
Németh Mariannak köszönjük.
Az asztaldíszek Piszkátor Ildikó kolléga

nônk keze munkáját dicsérték.
- A friss kenyeret a Lola pékségnek
köszönhettük.
- Köszönet a plakát design megtervezéséért Ábrahám Annának.
Bánáti Anita
intézményvezetô
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Konténer rendelés

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

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

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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Szenior Örömtánc
a Népházban
Péntek délutánonként a Népházban 17:0018:30-ig szeretettel várunk minden kedves
hölgyet és urat 50–100 éves korig. A szenior
tánc jó zenékre csoportos örömtáncolás,
ahol az ízületeinken kívül megmozgatjuk az
agyunkat is! Nem kell elôzetes tánctudás,
sem partner! Az elsô alkalom mindenki
számára ingyenes.
A szenior örömtánc mottója:
MOZGÁS – ÖRÖM – AGYTORNA
Bôvebb információk megismerésére
javasoljuk a www.szeniortanc.hu
mozgalmunk honlapját.
Rózsa Imréné szeniortánc oktató
(06-30/651 0253)
Lukács Tiborné szeniortánc oktató
(06-20/914 0606)
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Harcmûvészeti
találkozó
A Kisoroszi Judo és Kungfu Klub Rainer Gabriella emlékére március 28-án 10 órától harcmûvészeti találkozót szervez a
tahitótfalui Sportcsarnokban.
Chambrené Rainer Gabriella a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány alapító tagjaként két évtizeden át szervezte, segítette a közösségi programokat, ünnepeket, gyerektáborokat.
Tahitótfalu Önkormányzata Kulturális Bizottságának 2002tôl állandó tagja volt. Áldozatos munkáját Tahitótfalu Község
Önkormányzata 2005-ben Tahitótfaluért Emlékéremmel ismerte el, és 2011-ben Díszpolgárrá választotta.
Rainer Gabriella ott segített, ahol csak tudott, fôleg ha
gyermekekrôl volt szó. Mindig csak adott és adott, szerényen,
szó nélkül, alázattal. Tettrekészségével, segítôkészségével, végtelen energiájával utat mutatott, lelkesített mindenkit. Munkájával
közel két évtizeden át segítette a Kisoroszi Judo és Kungfu Klub
munkáját, emléke elôtt kíván tisztelegni a klub márciusi rendezvényével. Mindenki szeretettel várunk az eseményre, melyre a
belépés ingyenes.
A bemutató során fellép a Visegrádi Szent György Lovagrend,
a tokodi Csillagfény Mazsorett csoport, az esztergomi Spartacus,
a budapesti Déli Sáska Kung-fu, a Ritmikus Sportgimnasztika
Tahi EG, a Légtorna Szentendre, budapesti egykerekû biciklisek, kisoroszi nôi tornászok, kisoroszi Western Tánccsoport, a
szigetmonostori Zöld Sziget Táncegyüttes, a váci karatésok és a
kisoroszi Judo és Kung-fu Klub.
Béres Gabriella

A Községi Tájékoztató
lapban közzétett
hirdetések díjai 2020-ban
az alábbiak:
Fekete-fehér

Színes

apróhirdetés 20 szóig

3120,- Ft

3640,- Ft

1/16 oldal

3960,- Ft

4620,- Ft

1/8 oldal

5760,- Ft

6720,- Ft

¼ oldal

11.280,- Ft 13.160,- Ft

A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db
¼ oldalas felület áll rendelkezésre, melyeket
a beérkezés sorrendjében tudunk biztosítani.
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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. Februári számunkban a
Bartók Béla u. sarkán lévô Rackmann ház (régi kisbolt) lépcsôje volt látható. Gratulálunk
szerencsés megfejtônknek, Kálmán Istvánnénak.

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!

Állásajánlat!
Tahitótfalui építôanyag
telepünkre árukiadót,
targoncást keresünk
azonnali kezdéssel.
Jelentkezni lehet
személyesen Tahitótfalu,
Béke út 2167 hrsz.
telefonon:
06209425016

FIGYELEM LÁNYOK, ASSZONYOK!
Méhnyakszûrés
önkormányzati támogatással!
Idôpontja:
2020.04.21. Kedd 8.30-tól
Helye: Tahitótfalu, Kossuth L.u.30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés telefonon: 385-873
a reggeli órákban a védônôknél

Végkiárusítás
a TOPÁN Cipôboltban
nôi, férfi, gyerek cipôk
2500 Ft-tól
Tahitótfalu, Hôsök tere
14
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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

NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK
Kiváló minőségben, gyors szállítási határidővel, 5 év garanciával

GAZDASÁGOS FŰTÉSMEGOLDÁSOK
NOBO norvég elektromos fűtőpanel, a világ leggazdaságosabb megoldása: 75 watt/nm,
99,5 % hatásfok, okostelefon-vezérlés, stb.
JOTUL kályhák, kandallók – drágább van, jobb nincs (szerintem – Frey Attila)
THERMOROSSI kazánok: fa, faelgázosítás, pellet, intelligens puffer, puffer, stb.
Napelemes rendszerek tervezése és kiépítése. 0 %-os, EU-s támogatású hitel ügyintézése.

Frey Attila

NEO 80 / PASSIVE

NOBO

JOTUL

THERMOROSSI

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

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 18.500,- 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.
AKÁCOSZLOP

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

AUTÓKULCS ÉS
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

Lakossági
Klímák:
- Telepítése
- Tisztítása
- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor,
klímaszerelô
+36-30/729-9315

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Dr. Flaskár-Nagy Melinda családsegítô
   kedd, szerda: 8:00-12:00 óra között,
– Furka Ágnes családsegítô, csütörtök: 12-16 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
Helyszín: Faluház, Szabadság út 1/a.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
15
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Iskola, sport

Téli komplex tanulmányi kirándulás az alsó tagozaton
2020. február 12-én az alsó tagozatos tanítók osztályonként
szervezték meg a téli komplex tanulmányi kirándulásokat. A
repertoár nagyon sokszínû és érdekes volt.
Az 1. 2. évfolyam Szentendrén a P’Art Moziban a Jégvarázs
2. címû filmet, míg a 4. a osztály Budapesten az Újszínházban
Országjáró Mátyás király darabot nézték meg.
A 3. a osztály a helyi biogazdaságba látogatott el. Elôtte a tanteremben vetítés keretében beszélgettek a ház körül élô állatokról, majd a biogazdaságba vették útjukat. Elsôként a gyerekek
versenyfutást rendeztek a major végéig, és vissza, késôbb a gazdaság vezetôjével a fóliasátorba vették az irányt. Csodálkozva
tapasztalták, hogy télen is van élet az ilyen helyeken. Kóstolással
találták ki, milyen növények vannak a sátor belsejében. A baromfiudvar lakóit is testközelbôl láthatták, a mangalicákat is megetethették. A játék szalmabálákon folytatódott, ahol még bunkert is építhettek. A gazdaság dolgozói forró teával és házi süteménnyel kínálták a gyerekeket búcsúzóul.
A 3. b osztály évrôl-évre korcsolyázni megy ezen a napon. Ez
most is így volt. A visegrádi korcsolyapályát vehették birtokba.
Ha már nálunk nincs hó, akkor a film, amit nézünk, bôvelkedjen
benne. Így esett a választás a Sarkvidéki akció címû mesefilmre, amit a korcsolyázás után a visegrádi moziban néztünk meg.

A 4. b osztály elsôként az Országházba látogatott. Majd a
Magyar Nemzeti Galériában gyönyörködhetett a kiállított képekben. Utána a „Királyok, hôsök, csaták” címû múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettek részt. Nagyon jól sikerült a nap, a gyerekek
nagyon élvezték. Mindenhol nagyon megdicsérték az osztályt:
az érdeklôdésüket, aktivitásukat és viselkedésüket. Rendkívül
büszke volt tanítójuk.
Osztályközösséget építô, tartalmas kirándulás részese lehetett
ezen a napon mindenki.
Csereklyéné Szente Ildikó
alsós munkaközösség-vezetô

10. Puzder János emléktorna
A Tahitótfalu S.E. 2020. február 1-jén
immár 10. alkalommal rendezte meg ezt
a futballtornát.
Jani az NB. I.-et is megjárta, kiváló
kapus és nagyszerû ember volt.
Nagyon nagy szerepe volt abban, hogy
a tahitótfalui futball a járási bajnokság
utolsó helyétôl egészen a megye I. osztályig jutott.
A tornán 8 csapat vett részt, sportszerû
és jórészt színvonalas mérkôzések voltak.
A végsô sorrend:
Szentendre öregfiúk
I.
II.
Dunabogdány
III.
Pomáz
IV.
Leányfalu
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V.
VI.
VII.
VIII.

Szentendre Kinizsi
Tahitótfalu I.
Tahitótfalu II.
Troll futball

Legjobb góllövô:
Dalkó Soma (Leányfalu 9 gól)
Legjobb kapus:
Rudolf Gábor (Dunabogdány)
Legjobb mezônyjátékos:
Horváth Csaba (Szentendre öregfiúk)
A tor na közepére megérkezett az
özvegy, Erika és fiuk, Marci is. Jelen volt a
Danubia TV is.

Kö szönet tel t a r toz u n k ,,ör ökö s”
játékvezetônknek Gráfel László úrnak,
aki – mint mindig – most is felajánlásból
vezette a mérkôzéseket.
A torna támogatói voltak:
Tahitótfalu Önkormányzata
Tahitótfalu S.E.
Italdiszkont
Plascsevics János
Vass János
Szijj László
Turóczi Csaba
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.

2020. MÁRCIUS

I sk ola

Ismét kamarazenétôl volt hangos Tahitótfalu
Február 22-én immár 14. alkalommal került a Pollack Mihály Általános
Iskola és AMI szervezésében megrendezésre az Ifjú Muzsikusok Kamarazenei
Találkozója a Népházban. Idén is 6 zeneiskola: a budakalászi, a pomázi, a szentendrei, a dunabogdányi, a visegrádi és
a tahitótfalui növendékeit hallhatta a
közönség. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Sajtos Sándor polgármester úr és Verebélyi Ákos, a Váci
Tankerületi Központ vezetôje is.
Az esemény Mákó Miklós zenei igazgatóhelyettes köszöntôjével kezdôdött.
A közönség az idei találkozón 27 produkciót hallhatott, melyet 3 fôs szakmai zsûri értékelt. A zsûri tagjai Lakos
Ágnes zongoratanárnô, Rónaszéki Tamás
a Zeneakadémia tanára és Bokor György a
Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák
Szövetsége elnökhelyettese voltak.
Idén a zsûri 11 csoportot és 2 tanári
különdíjat osztott ki:
- ütô együttes, tagjai: Ma lom sok y
D á n i e l K e i t a , L e n g ye l G e r g e l y,
Csíkszentmihályi Csaba, Nag y
Benjámin
- szentendrei duó, tagjai: Dalos Margit,
Király Ágnes
- pomázi vonós kvartett, tagjai: Sipos
Il ka, Molnár Petra, Fetter Zsóf ia,
Pásztos Csilla
- szentendrei furulyaegyüttes: Nagy
Dóra Hanna, Molnár-Karsa Bernadett,

Bohnert Flóra, Németh Dóra, Ujszászi
Eszter, Baján Rita Ágota, Bükkös Márk,
Kaszap Sámuel
- budakalászi zongora négykezes, tagjai: Máli Dorka Sára, Szabó Zsófia
Hanna
- pomázi gitárkvartett, tagjai: Cheek
Julianna, Gujka Vivien, Herpai Kata,
Vincze Máté
- visegrádi kamaracsoport, tagjai:
Gencsi Hanna, Pataki Hanna, Fél
egyházi Hajnalka, Csepregi Dóra, Zeller
Róza, Petôcz Emese, Szabó Regô, Sziva
Hanna, Izsáki Vendel, Gencsi Debóra,
Bosnyák Vanda, Izsák Eszter
- budakalászi zongora négykezes, tagjai: Hegyi Bálint, Mihályi Barnabás
- trió Szentendre-Pomáz, tagjai: Daru
Veron i k a, K lem m E m m a, Rudol f
Csenge Mária
- szentendrei duó, tagjai: Baján Rita
Ágota, Berki Orsolya
- tahitótfalui zongora duók, tagjai:
Kékesi Márton, Hor váth Zétény és
Dénes Manka, Kolozsi Adél
- H. Kürtösi Mónika - Budakalász
- Domoszlai Orsolya - Szentendre
Köszönjük a színvonalas produkciókat,
a felkészítô tanárok munkáját.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tahitótfalu Önkormányzatának, akik
a Népházat a rendelkezésünkre bocsátották, a Váci Tankerületnek, az iskola alapítványának, illetve a Laki Cukrászdának a

támogatásért.
Külön köszönettel tartozunk még az
iskola vezetôségének, a kollégáknak, a
szülôknek, diákoknak, akik hozzásegítettek minket a rendezvény gördülékeny
lebonyolításához.
Az iskola zenei munkaközössége
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Iskola

Korcsolyázás a Városligetben
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola felsô tagozata február 12-én a
városligeti mûjégpályára látogatott. A
nyolc osztály három busszal reggel 8 órakor indult Budapestre, az immár hagyományosnak nevezhetô téli komplex kirándulásra. Az idôjárás kegyes volt hozzánk,
kis szélben, de szép napsütésben tölthettük el a délelôttöt a korcsolyapályán.
Nagyon jó volt látni, hogy milyen sok
tanulónk tud biztonsággal korizni. Kicsit
elfáradva, de a szabadban, gyönyörû környezetben eltöltött néhány óra után újabb
közösen eltöltött nap élményével térhettünk haza. Köszönet a szervezô és kísérô
osztályfônökök, kollégák munkájáért.
Vaczó Zoltán
osztályfônöki munkaközösség-vezetô

Sárkányhajó verseny Szarvason
Február 15-én Szarvason rendezték
meg az országos medencés sárkányhajó
versenyt. A tahitótfalui Szigeti Sárkányok
csapatát két általános iskolai csapat képviselte: egy fiú és egy vegyes csapat a
Pollack Mihály Általános Iskolából. A
városi gyógyfürdôben rendezték meg
a versenyt már ötödik alkalommal. Sok
felnôtt csapat mellett az általános és a
középiskolások is lehetôséget kaptak a
versenyzésre. A Kôrös-Dragon Egyesület
kitett magáért. Mindenki pólót és egyéb
ajándékokat kapott. Külföldi résztvevôk
is voltak Szerbiából és Erdélybôl. Fiú csapatunk második helyezést ért el, a vegyes
csapatunk negyedik lett. A felkészülést
télen csak a tanmedencében gyakorolt
evezéssel lehetett megoldani, valamint
erônléti edzésekkel. Köszönjük a felkészítést Szabó Gábor vezetôedzônek.
Fábián Csaba

Vendégünk volt Nyulász Péter író
Február 18-án, a Magyar Széppróza
Napján író-olvasó találkozón vettek részt
alsó tagozatos tanulóink, amelyen Nyulász
Péter íróval és könyveivel ismerkedtek
meg.
Az író felidézte, hogyan születtek elsô
kötetei, amikor lényegében csak játszott
a szavakkal, és végül létrejött a Zsubatta!
címû beszédfejlesztô mondókáskönyve.
Aztán, mivel nem szerette a találós kérdéseket, megírta a sajátját, a Miazami címû
kitalálós versikékkel tömött kötetét. Ennek
folytatása is napvilágot látott a Miazmég ,
majd a Kiazaki.
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Ezután egy balatoni nyaralás emlékeit idézte, ahol megismerte a tavi tündér legendáját, amit újra-, illetve inkább
továbbírt Helka-trilógia címmel.
A vidám hangulatú elôadás leginkább a BerGer Szimat Szolgálat detektív
tör ténetrôl szólt, a nyomozói rodáról, amelyben kilenc magyar kutyafaj a
szereplô. A sorozat a 6-10 éves korosztálynak íródott. Benne a kalandok valóságos
helyszíneken játszódnak, a cselekményt,
valamint a szereplôket diavetítéssel ismerték meg a gyerekek
A találkozó végén a 3.b osztályosoknak

dedikálta az író az elhozott könyveket, sôt
fényképezkedni is volt lehetôség egy ,,fejbedugós” roll-upban.
Kubanekné Bencze Hajnal
tanítónô
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Hirde té s

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a

bemutatja

A kecskegidák
meg a farkas
című mesét.

2020. március 21. szombat 10 órakor
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Szentendre Város Eü. Intézményei
2000 Szentendre Kanonok u. 1.
tel.: 06 (20) 234-5452

2020. március

A Tahitótfalun lakó, 45-65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.
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P r og r a m o k

Tahitótfalu márciusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
meg
ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Perlaki Andrea
20/258 1760
Péntek 17.00-18:30 Szenior Örömtánc.
Érd.: 30/6510253
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
Március 12. csütörtök 16:00-20:00:
Kosárfonó Kör Horváth Kata vezetésével.
Bejelentkezés szükséges: 30/337 5527.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina
30/9727084
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: CsicskárMiátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30.
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Angol játszócsoport: 3 éven aluli gyerekek részére csütörtök 9:00-9:30. Érd.:
Dienes Petra 30/8891938
Fitness workout: csütörtök 19:00-20:00.
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Várandós torna: bejelentkezés esetén.

Érd.: Szûcs Kata 30/3220584
Judo: kedd, csütörtök 17:00-18:30, péntek 17:00-18:00. Érd.: Batári Csongor
70/9318670.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô
kézilabda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos
30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda felsôsöknek. Érd.:
Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00 Judo-kungfu edzés.
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:00 Dreambody training. Vezeti:
Csörgô Adrienn
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak.
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu
edzés.
15:00-16:30
Kézilabda
P éntek
felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.

Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni az alábbi elérhetôségeken
lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146,
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527,
Sportszár: Batári Csongor 70/9318670.
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.

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, 06-309370-863, 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. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig,
kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola
fogászat • 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: 26/312331 • 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: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök 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.: 26/386010 • GYÓGYSZERTÁRI 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 foglalkozás: 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 • KÉMÉNYSEPRÔ – 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 7-17,
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Duna
kor
zó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK
– tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI 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
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, 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 – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, 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, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., Telefonszám:
06-1-459-6722, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353
353 (06 80 FKF FKF), Nyitvatartási rend: hétfô: 8:00 - 20:00,
kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – 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 • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
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 hibabejelentés 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
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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