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Koronavírus helyzet alakulása Tahitótfaluban
A Kormány által meghirdetett veszélyhelyzet nyolcadik hetébe léptünk. Az elmúlt idôszakról, illetve a jelenlegi járványügyi helyzetrôl
szeretnék tájékoztatást adni. Az orvosi ügyelet vezetôjével Dr. Magyar
Zsomborral áttekintettük a Tahitótfaluban lévô hét települést ellátó
sürgôsségi egészségügyi ellátás helyzetét. A tájékoztatás szerint az
elmúlt idôszakban Tahitótfalu esetében egyetlen pozitív koronavírussal fertôzött van nyilvántartva, aki felgyógyult a betegségbôl. A település lélekszámához viszonyítva az átlagosnál lényegesen kevesebb
a koronavírus gyanús betegek száma, akiket az ügyelet szakrendelésre irányított. Ez a szám csökkenô tendenciát mutat. Az orvosi ügyelet létszáma megfelelô, mivel a 65 év feletti orvosok, technikai dolgozók újra részt vehetnek a sürgôsségi ellátásban. Fontos tudni, hogy

légúti megbetegedésben szenvedôket továbbra sem fogad az ügyeleti rendszer. Összegezve elmondható, hogy a hét település tekintetében (Szigetmonostor, Kisoroszi, Pócsmegyer, Visegrád, Dunabogdány
Leányfalu, Tahitótfalu) csökkent a napi sürgôsségi ellátást igénylô
betegek száma. 2020. május 5-én 9 fôrôl tudunk, akik hatósági házi
karantén alatt állnak.
Az óvodai ellátás vonatkozásában a napokban megjelent kormányrendeletnek megfelelôen újra mûködik az ügyeleti rendszer. A rendelet szerint egy csoportszobában maximum 5 gyermek helyezhetô
el, fokozott higiéniai rendszabályok betartása mellett. Az óvodai ellátásért az önkormányzat díjat nem számol fel, ezt Tahitótfalu
költségvetésébôl kell finanszírozni. Pillanatnyilag összesen 17 gyermek veszi igénybe az ügyeleti rendszert.
Kihasználva a jelenlegi kényszerhelyzetet, a nyári szünetre terve-

Tahitótfalu programjai
Tahitótfalu májusi és júniusi programjai a koronavírus járvány
idején nem kerülnek megrendezésre.
A járvány levonulása utáni idôszakra vonatkozó terembérlési lehetôségek

rôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146,
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527,
Sportszár: Batári Csongor 70/9318670.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

zett tisztasági festést és egyéb karbantartási munkálatokat elkezdtük és a napokban be is fejeztük a Petôfi Sándor utcai
óvodában. Így felkészültünk arra, hogy
amikor feloldásra kerülnek a szigorítások, mindkét óvodánk teljes kapacitással álljon a gyermekek és szülôk szolgálatára. Jelenleg 44 óvodás gyermek részére az étkezést házhoz szállítással oldjuk
meg. A konyha pillanatnyilag 123 fô étkezését biztosítja, ebbôl 5 fô pedagógus, 7
fô dolgozó, 24 fô 65 év feletti felnôtt, 2 fô
szociálisan rászorult felnôtt, 10 fô szociálisan rászorult iskolás, 9 fô étkezést igénybe vevô iskolás. Mai tudásunk és terveink
alapján a gyermekek részére május végéig
tartjuk fenn az ételek házhozszállítását. A
hivatal mûködési rendje az elmúlt beszámolóm óta nem változott.
A 143/2020. (IV.22.) Korm. rendelet a
veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi,
valamint közigazgatási hatósági eljárási
szabályok eltérô alkalmazásáról rendelkezik. Egyes feladatkörök a kormányrendelet alapján polgármesteri hatáskörbe
kerültek, úgymint építési engedélyhez,
egyszerû bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmények meglétének és rendeltetésének
igazolása, ha az épület 2012. december
31. után épült, továbbá örökségvédelmi

vagy rendeletmódosítási hatósági engedélyhez nem kötött építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása és társasház alapítása. E szakmai munka elvégzését az

önkormányzattal keretszerzôdésben lévô
Körmendi Judit fôépítész asszony látja
el. Elérhetôsége településünk honlapján
megtalálható.
A Tahitótfaluban tervezett 8 tantermes iskola megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése megkezdôdött.
Jelenleg a hivatal munkatársai a tervezôk
által kiadott adatszolgáltatást készítik
elô. A szükséges anyag összeállítására a
falugondnokot, a pályázati referenst, a
konyhavezetôt, a fôépítész asszonyt és
az iskola igazgatóját vontam be, illetve
kértem fel. Megnyugtató volt számomra, hogy a járványügyi helyzet ellenére
az iskola megvalósítására vonatkozó program nem került felfüggesztésre.
Az ideiglenes helyszínen mûködô
termelôi piac folyamatos fenntartása a járvány ellenére jó döntésnek bizonyult. A
saját termékeiket értékesítô kistermelôk
fegyelmezetten betartják a piac szigorított mûködési rendjét, ami elmondható
az oda látogató vásárlókról is. Minden változásról, esetleges további szigorításról
az önkormányzat, mint piac üzemeltetôje
rendszeresen tájékoztatást nyújt a település honlapján, illetve a helyszínen.
Sikeresnek bizonyult az óvoda dolgozói
által készített több ezer maszk kiosztása a
piac látogatói és a falu lakói között.
A leendô termelôi piac kivitelezési
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munkái tovább folytatódnak. Nyár közepére tervezzük az átadását. A közmûvek,
illetve egyéb gépészeti elemek kiépültek,
jelenleg a támfalak, illetve az új kerítések
kiépítése van folyamatban.
Az eddig eltelt hétvégék alkalmával
nem éltem azzal a lehetôséggel, hogy a
Kormány által meghatározott kijárási korlátozástól eltérô, szigorúbb rendszabályokat vezessek be a településre vonatkozóan. Azt tapasztaltam, hogy a lakosság
betartja, tudomásul veszi a kormányzati

rendeleteket. Ehhez mindenképpen szükség volt és van a lakosság együttmûködô
és egységes magatartására a járvány megfékezésében.
Végezet ü l szeretném meg köszönni minden intézményünk dolgozójának
eddigi erôfeszítését a különleges helyzet
kezelésében. Ismételten szeretném megköszönni a lakosság együttmûködô támogatását.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu Község
Önkormányzata polgármesterének
11/2020. (V.04.) számú
határozata
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve
katasztrófavédelemrôl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetésérôl szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelôzése, illetve következményeinek felszámolása, az élet és testi épség megóvása érdekében az alábbi döntést hozom:
A Tahitótfalu Község Önkormányzata polgármesterének 10/2020. (IV.30.) számú határozatát visszavonom.
2020. május 4. napjától 2020. június 15. napjáig

Újszülöttek:
Elsik Nándor Zsombor 2020. 04.08.
Bán Andrea 2020.04.14.
Nógrády-Surányi Zsombor Gábor20.04.15.
Juhász Vince Mihály 2020.04.07.
Rédai Dávid 2020.04.08.
Abonyi-Tóth Benedek 2020.04.16.
Orsós Bálint János 2020.04.21.
Szulimán Rozália 2020.04.23.
Elhunytak:

Tahitótfalu Község közigazgatási területén az alábbi általános tûzgyújtási és égetési
szabályok lépnek életbe:
- a szabadban és tüzelôberendezésben avart és egyéb növényi maradványt (lehullott lomb, fû növényi szármaradvány, levél, kaszálék, tûlevelû fák-bokrok részei) égetni
TILOS!
- égethetô kerti hulladék: lombos fák száraz metszési hulladéka (gally, nyesedék)
- égetni - megfelelô légköri viszonyok esetén - hétfôi és pénteki napokon 0700 és 1800 óra,
illetve szombaton 0700 és 1200 óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.
- az égetés a tûzvédelmi elôírások szigorú betartása mellett, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1
talicskányi) adagokban történhet.
- tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyezô, bûzös vagy tûzveszélyes
segédanyag (pl.: benzin, hígító, gázolaj) használata
A tûzgyújtási és égetési szabályok megszegôjével szemben természetes személyek esetén
150.000,- forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek esetén
1.500.000,- forintig terjedô közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A határozat betartását az önkormányzat munkatársai hatóságilag ellenôrzik.

Borbély Pálné, Szentendrei út, élt: 76 évet
Mrázek József, Nagy Imre út, élt: 58 évet

Képviselôi
fogadóóra
Dr. Pálvölg yi Tamás önkormányzati képviselô fogadóórája a veszélyhelyzet
ideje alatt szünetel.
Telefonos elérhetôség: 0036 30/9601-230.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!

Határidô: azonnal
Felelôs: polgármester

A könyvtár a járvány miatt bizonytalan
ideig zárva tart.

Tahitótfalu, 2020. május 4.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Tavaszi forgatag a X. Dunakanyar
Kézmûves Kiállítás és Vásáron
A tahitótfalui Sportcsarnokban idén
is jó hangulatban, bár a járványhelyzet
fokozódásának hatására kevesebb látogatót vonzva zajlott a március 7-én megrendezett Dunakanyarban élô és alkotó kézmûvesek, iparmûvészek és gazdák tavaszköszöntô kiállítása és vására. A
Görömbô Kompánia, a Szigeti Muzsikusok,
a Pollack Mihály Általános Iskola, a szigetmonostori Zöldsziget Általános Iskola és az
esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola növendékei színesítették az egész napos prog-
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ramot. A szakmai zsûri Kósa Klára keramikus iparmûvész, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja elnökletével 9 kategóriában értékelte a kiállításra benevezett alkotásokat. A kategóriák I. helyezettjei: kerámia
- Ágnecz Mónika (Pomáz), ékszer – Martin
Balázs (Nagybörzsöny), fa – Székely Csilla
(Göd), nemez – Mátyás Zsuzsa (Göd), bôr –
Nyers Csaba (Budakalász), kép – Jeszenszky
Margit (Dunakeszi), horgolt-varrott termék
– Dunakanyar Foltvarró Kör (Szentendre),
ital – Hidegkuti Gergely Kôhegy bora (Pilis

Helyi Termék Szövetkezet), egyéb – Figyelj
Rám Alapítvány (Dunabogdány). A közönségdíjat Kállai Andrea (Tokod) Tündérkert
c. alkotása nyerte el. Gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevônek. Jövôre várjuk az alkotókat és a közönséget a szigetmonostori Faluházban március elején, egy
szép tavaszi szombaton!
Tahitótfalu Faluház és
Szigetmonostor Faluház

2020. MÁJUS

Ö n k o r má n yza t

Sikeres Föld Napja Tahitótfalun
A járványhelyzet ellenére úgy döntöttünk, hogy idén is szervezünk szemét
gyûjtési akciót a Föld Napja kampányhoz
kapcsolódva.
A szabályokat betartva kizárólag csalá
di csoportok jelentkezését vártuk, a
gyûjtéshez a védôeszközöket és fertôt
lenítôt kiszállítottuk az aktivistáknak.
Örömmel tölt el, hogy 16 családi csoport
jelentkezett és érezte úgy, hogy tesz valamit
településünk tisztaságáért.
Köszönet tehát mindenkinek, aki részt
vett az akcióban!
Külön köszönet a felajánlott konténerért
és a hivatal munkájáért.
Nagyházu Miklós
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Trianon

A magyarság 1100 év alatti legnagyobb
tragédiájának 100. évfordulójára … (I.)
(Fekete gyászszalagos, félárbocra engedett magyar zászló, emlékharangszó,
bánatos szív, s ökölbe szorított kéz mellett ajánlom olvasásra.)
Tisztelettel köszöntöm e lap olvasóit, akik közül bizonyára sokan, remélem, engesztelhetetlen - fájdalmat éreznek hosszú idôk óta az éppen 100 éve történt trianoni tragédiánk okán. Az alábbiakban szeretném még jobban felmutatni,- messze nem a teljesség igényével,hiszen annak ez esetben is számos oka
van - mik vezettek ehhez a tragédiához.
Azzal a céllal, hogy még tisztábban lássuk
a magyarság ebbéli szerepét, s az ellenségeinkét is.(Megelôzte ezt az írást az e lapban a 2008. júniusától 2019.júliusáig általam megjelentett tizenegy írás Trianonról.)
Ha azokból egészen véletlenül olyan is
kicsengene, hogy fenntartásaim lennének az e tragédiát elôidézô nyugati, és az
1918-19-es hazai kalandorpolitika, valamint az 1000 éves Magyarországot prédának tekintôkkel szemben, jó szívvel ajánlom a tények tárgyilagos „összegzését”.
Mélyenszántó tanulságul önmagunknak,
a magasabb politikai szférában lévô döntéshozóknak (ha olvasnák), a nemzetpolitika jövôbeni irányait megszabóknak. ( A
nagy magyar hazából „javadalmazottaknak” – miként az elmúlt 100 év igazolja –
felesleges üzenni, hiszen „Az ellenség szívéig semmi könyörgés nem ér föl.” – mondotta Publilius Syrus, római szónok, úgy
2000 évvel ez elôtt. A románok eszményképe, a költô – aki a zilahi gimnáziumban
Ady iskolatársa, hamis „barátja”, Octavian
Goga, imígyen vélekedett: …”a magyar és
a román törekvések ki nem békíthetôk.”
– Bratianu miniszterelnök:”Nem nyughatunk addig, amíg Magyarországot gazdaságilag és katonailag tönkre nem tesszük,
amíg Mo. életképességének csak egy szikrája is megvan.”)
Számtalan tudományos, tárgyilagos és
érzelem gazdag /netán túlfûtött/ elemzés
született legnagyobb nemzeti tragédiánk
okairól, megtörténtérôl, következmé
nyeirôl. Felbecsülhetetlen értéknek tekintem Nyírô József: „Néma küzdelem” c.
regényének alábbi részleteit, amelyeket
egy erdélyi gróf – nagy erdélyi fejedelmek
sarja - könnyen áttekinthetôen, sok tekintetben szinte hihetetlennek tûnô tárgyilagossággal összegzett: „ … A kezdeti állapot: Erdély területén egységes, tömör
mag ya r néptömeg a la k u lt k i, … a
honfoglaláskori állapot kizárólagossá teszi
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a magyarság történelmi jogát Erdélyre…
Az elváltozás elsô fázisa, amikor az egységes tömbben pusztulások, veszteségek
folytán ritkulások keletkeztek…Történel
mi tényekben kifejezve, a magyarság a
18.szd.-ig, majd kisebb mértékben az után
is, szüntelenül pusztult. Tatár, török dúlások szakadtak rá, császári zsoldoshadak
égették, öldösték, martalócok tizedelték,
testvérharcok néptelenítették. Az 1241.
évi nagy tatárbeütéstôl számított 700 év
alatt több, mint 12 nag y hábor ú, 5
nagymértékû feldúlás, ugyan ennyi véres
forradalom viharzott át Erdély földjén.
Tetézte az ijesztô népveszteséget a sok
szörnyû erejû pestis, kolerajárvány, a külföldi hadjáratokban elesett magyarok
tömege, a rabságba hurcoltak tízezrei, az
éhínségekben, a nyomorúságban elpusztultak százezrei, és a felbecsülhetetlen
nemzetvagyon megsemmisülése … így
keletkeztek légüres terek … ahova benyomultak a románok/oláhok/, kezdetben
szórványosan, meg nem szakítva a magyar
összefüggôséget … A románok/oláhok
elsô említése 1200 után történt, amikor is
1293-ban számuk egy királyi parancsra
végzett becslés szerint 15 ezer körül lehetett. Hegyi pásztorokként szivárogtak fel a
Balkánról, két évszázaddal késôbb északról, követve a hegyek vonulatát Moldvából
és Bukovinából a Máramaros-Beszterce
vonalon, majd dél felé terjeszkedtek. Csak
ott bírtak megtelepedni, ahol a magyarság
kipusztult. Ha ôslakó román tömeg lett
volna Erdélyben, (Mint ahogy hazudják…)
akkor a székelység nem maradhatott volna
fenn zárt szigetként. A századokon át egyre
erôsödô oláh bevándorlás számszerû arányait fokozta a tudatos betelepítés is: kezdetben határvédelmi, késôbb gazdasági
meggondolások alapján. A magyarság
kipusztulása miatt a nagyobb birtokokon
munkaerôhiány lépett föl, ez szivattyúzta
a több ezres tömegek beáramlását… Az
anyakönyvileg nyomon követhetô asszimilációs eseteket, az elpusztult vallásfelekezeteket nézve megállapítható, hogy ÉszakErdély románságának legkevesebb 34-35%a elrománosodott magyar. 1910-ben ez 350
ezer eloláhosodott magyart jelent. Ha ezt
az arányt kivetítjük egész Erdélyre, hozzászámítva a Bukarestben, és a Regátban élô
közel 100 ezer magyart, a 125 ezernél több
moldvai magyart, így megtaláljuk az elidegenített több milliós magyarságot. Nem
tragikus-e, hogy a románság saját fajunk és
vérünk igénybevételével táplál magyarel-

lenességet, támaszt titkos igényeket erre
az ôsi magyar földre, amelyen mindig csak
vendég volt annak otthonában, és asztalánál, … de arra sem állam-, nemzetalkotó
tényekkel, sem önálló kultúrájával és szellemiségével, vagy történelmileg jogot
sohase szerzett? (Idézem Wass Albertet:”…
ma dúlt honában magára hagyatva vívódik
a magyar, társtalanul kallódik Nyugat
országútjain, s nyomorult sorsát részvétlenül bámulja a kalmár csôcselék … , vajha
Magyarország nem lett volna, ha nem áll
karddal a kezében ôrt gyepûjén a magyar?
Hol lenne az a híres nyugati kultúra, … s
hol lenne Róma keresztje,… vajh milyen
nyelven dicsérnék az Urat a nyugati tengerek partján, s Róma keresztjének lenne-e
még nyoma valahol? Így vérzett el a
magyar Úr Jézus, a Te szent nevedért,
Európa gyepûjén, egy évezred során.
Örökségül adtuk utódainknak a nyugat
védelmezését s a Te szent tanításodat, s
utódaink hûséggel tartották azt, mind a
mai napig. Ha harcolni kellett, vérüket
adták, s a békesség idején befogadtak a
magyar tetô alá minden jött-ment idegent,
ki a Te nevedben védelmet keresett. Így
fogyott a magyar, s így hízott kövérre
országunk földjén a kegyesen befogadott
koldusok hada, akik megsokasodván odáig
vetemedtek, hogy maguknak követelték
azt, ami a mienk, s Szent Koronád országát
darabokra vagdalták arcátlan kapzsiságukban…” Valaki tévedett”) Miért történhetett meg mind ez? … az egyházi gondozás
hiánya számos helyen okozta a szórványok
kialakulását, pusztulását… A református
és katolikus paphiány hatalmas tömegeket
sodort a román papság karjaiba, az elrománosodás útjára. (Ahonnan már nem volt
visszatérés semmiképp.) A magyarság
másik része gyakran évtizedekig pap, plébánia, egyházközség nélkül elôbb leányegyházi, majd szórványi sorsra jutott.
Mindehhez hozzájárult az állami gondoskodás teljes hiánya… az állam, miként a
Habsburgok sem, törôdött a szórványmagyarsággal, semmi komoly telepítési politika, szórványvédelem nem volt a 19. és a
20. szd.-ban. (A „Polisz” c. lap 2007.feb.
száma könnyfakasztó módon írja le a
Mezôség és az ottani, 670 körül a Kárpátmedencébe betelepült magyarság pusztuló életét, sorsát!) A magyar földet fölvásárló román bankok és idegenszellemû társaik a legteljesebb román állami támogatást
élvezték, addig csak egyetlen egy elvetélt
erdélyi mentôkísérlet volt tapasztalható …

2020. MÁJUS

Megdermed az emberben a lélek, ha az
elrománosodás mélységeibe beletekint:
Kolozs, Szolnok-Doboka, BeszterceNaszód, Szilágy, Marostorda, Szatmár, és
Bihar vármegyék területén 600 olyan község van, ahol a magyarok aránya 15%-on
aluli, 200 községben már senki sem vallja
magát magyarnak, … a nagytöbbségû és
színmagyar falvak százai változtak át, ahol
egykor erôs, szép magyar élet, virágzó egyházközségek voltak … egy részük elnéptelenedett, megszûntek, magyar temetôkké
váltak. (Végtelen felsorolás követi az
elôbbieket az ilyen falvak, gyülekezetek
pusztulásáról…) Természetesen, az erôre
kapott románná vált térségekben a „hivatalos” nyelvként a román váltotta fel a
magyart. Ki kéri számon, és kinek fáj,
hogy 2 millió magyar bizonyíthatólag beolvadt a románságba, és adott faji képességeinél, kiválóságainál fogva veszedelmesebb
románná lett, mint maguk a románok?
Kinek jut eszébe öntudatra ébreszteni
ôket, hazavezetni, és beilleszteni a nemzettestbe, mikor a meglévôk megtartására
sem teszünk egyetlen lépést se?” (Az
elbeszélô szerint egyetlen román nô megjelenése a magyar családban elég, hogy
eltûnjön a magyar jelleg a családban.) „A
nyelvi hatás rendkívüli… nem lebecsülen
dô ok, és eszköz a sok beolvadási forma:
közös tánc, fonók, kocsmák, oláh cigányok… Vallási szempontból a magyar lel-
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kek üressé válnak, és nem bírnak ellenállni a lelkükre nehezedô látványos ortodox
szertatásoknak. (Számtalanszor elôfordult,
hogy a maroknyi magyar hívô, a 700 éves
romos templomból istentisztelet után a
kertek alatt osont a csillogó ortodox templomba.) A magyarok lelke eltorzul, a
semmibôl lett román gazda megnyomorítja, kizsákmányolja, megalázza ôket, így
azok lezüllenek a piszokba, a nincstelenségbe. Alantas sorsukban a románnak
könyörögnek egy falat kenyérért. A magyar
állam- nehogy megszólja a világ- megadott
nekik minden lehetôt nyelvük, kultúrájuk
fejlesztésére, miközben mind ezt megtagadta a magyartól! (Lásd: lejjebb.) A regáti százezer székelymagyar Erdélybôl vándorolt ki, s
tízezrek Amerikába. A Moldvába telepedett
120 ezer magyart Mohács után a moldvai
oláh fejedelmek kegyetlenül irtották, lerombolták templomaikat. Városok, falvak néptelenedtek el, miközben Magyarországon
nagyon sok román nyelvû falu létezik. Az
Erdélybôl kifutottak száma másfél százezerre tehetô. Egy egész vármegyényi, akiket itthon kellett volna tartani Erdély földjén! „
Mind ezek mellett, vagy ellenére, egy
önleleplezô levél vázlata, melyet dr.
Moldován György ( Magát románnak valló
kolozsvári tanár, az 1848-49-es oláh vezérek
egyike.) írt a románok jogairól, múltjáról a
hírhedt Bukaresti Kultúr Liga elnökének: …
” mintegy 1000 esztendôvel ez elôtt egy ázsi-

ai nép ezt az országot saját karjával, vérével
meghódította s elnevezte a maga nevérôl
Magyarországnak, mely állam egy percre
sem szûnt meg, mint magyar, és nemzet …
mi románok abban az idôben a Balkánon
éltünk, az albán, görög és bolgár nép között
szétszóródva, kiktôl nyelvünket, vallásunkat, szokásainkat, hitvilágunkat kölcsönöztük,… az ezekkel a népekkel való együttélés
világosan bizonyítja, hogy semmi sincs a gótból, avarból, hún népek befolyásából,
melyek a magyarok bejövetele elôtt
Dáciában éltek, uralkodtak. Ami a mellett
bizonyít, hogy a románság ezekkel a népekkel nem is érintkezett … Ön sem, mint
histórikus, nem tudja felmutatni a románság
egyetlen fegyvertényét Dáciában, Krisztus
után, amikor a román uralom Dáciában
megszûnt, … a bizánci görög írók munkájában egyetlen sort, a régiségkutatásban egyetlen követ, mely arra vallana, hogy a magyarok bejövetele elôtt ez a föld a románságé
volna… a Dácia eredetet egyetlen elfogadható dokumentum sem igazolja… egészen világos tehát, hogy mi ebben az államban a
magyarok bejövetel elôtt nem voltunk urak,
a magyarok alatt mint államalkotó tényezôk
nem szerepeltünk, de szerepeltünk mint
jövevények balkáni szokásainkkal, mint faj,
de nemzetiség, de nemzet gyanánt soha. Ez
az igazság!”
G. Szalai István, 2020. május

Viseljünk gondot magunkra!
“Viseljetek gondot magatokra” - szólít fel
bennünket a Szentírás. Igen, tudom, hogy
mi a hivatkozott igevers kontextusa: Pál
apostol szól ezekkel a szavakkal az efézusi
gyülekezet véneihez, és folytatja is: “viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett
titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”
(ApCsel 20,28.).
Fontos megértenünk, hogy nem csak
gyülekezeti elöljáróknak ad útmutatást ez
a gondolat, hanem minden egyesünkre
vonatkozik.
Viseljünk gondot magunkra! Törôdjünk
testi-lelki egészségünkkel, szellemi állapotunkkal! János apostol is csatlakozik
Pálhoz ez ügyben: “szeretett barátom,
kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó
dolga van lelkednek.” (3Jn 1,2.).
Ezekben a hetekben különleges helyzetben vagyunk a világméretû járvány és
az annak terjedését fékezni kívánó korlátozó rendelkezések miatt. Megváltozott
az élet- és munkarendünk. Alapvetôen
két eset lehetséges, h ivatásu n k tól,
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munkakörünktôl függôen. Vagy több
idôd keletkezett, mert csökkentették
munkaidôdet (fizetéseddel együtt), vagy
szabadságra küldtek, vagy az otthoni munkavégzés nem tölti ki a teljes idôdet és hát
utazni sem kell naponta. Az is lehet, hogy
a másik végletben vagy: ha egészségügyi,
szociális vagy oktatásban tevékenykedô
dolgozó vagy, vagy másképpen szolgálod a lakosságot, akkor lehet, hogy olyan
mértékû túlterhelésben dolgozol, hogy
ez okozza eddigi életviteled felborulását.
Ekkor még az eddiginél is jóval kevesebb
idôd és energiád marad önmagadra.
Ma arra szeretnélek biztatni, hogy “viselj
gondot önmagadra”, és így “legyél egészséges” - életed minden területén.
Különösen is fontos ez mostanság, amikor azok, akik más idôkben vigyázni szoktak ránk, most nincsenek körülöttünk.
Néha a képernyôn látjuk ôket, de ez nem
ugyanaz. A tanárok, lelkipásztoraink, mentoraink, munkatársaink csak az internet és a telefonok közvetítésén át tehetnek értünk bármit is. És bár az információ, a tartalom átmegy ezeken az eszközökön keresztül is, a hatásuk sokkal gyengébb lehet - különösen is, ha ezek mellett
nem törôdünk mi is magunkkal és egészségünkkel.
Három területet szeretnék eléd tárni,
amelyeken érdemes odafigyelni magunkra.
Az elsô lényünk fizikai oldala. A karantén idôszak elsô napjaitól sokan ajánlják
számunkra a mozgás fenntartását, mert
ha hetekig csak a lakásunk területén belül
tesszük meg a minimális távokat egyik szobából a másikba, akkor leépülnek izmaink, gyengül állóképességünk. Fontos a
táplálkozás is, mert könnyû lenne otthon
az egész napot “átnasizni”: egy kis cukorka, csoki, és a többi… Napokon belül
jelentôs súlygyarapodásunk lehet ettôl a
lecsökkent fizikai aktivitás miatt is.
Természetesen, ha munkád miatt sokkal
többet dolgozol fizikai értelemben is ezekben a hetekben, akkor feléd ezen tanács
másik vége érvényes: figyelj oda a pihenésre, értékes tápanyagokat tartalmazó ételek fogyasztására és a megfelelô minôségû
alvásra.
Ha otthon vagy, és ki sem mozdulsz, hajlamos lehetsz arra, hogy leépülj megjelenésedben is. Tudatosulnia kellene bennünk annak, hogy ez az idôszak nem egy
hosszúra nyúlt szombat, vagy nyaralás.
Néhány javaslat:
Ne maradj egész nap pizsamában! Egy
szabad szombaton, nyaralás alatt ezzel
nem is lenne semmi gond. Most azonban
tartsd be a napi rutinodat! Moss fogat reggel, borotválkozz meg! A gyermekeid ne
egy leépülô külsejû, borostás, kócos szülôt
lássanak!
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Bizonyára sokak számára ismert Majid
Asfour hírolvasó példája, aki vaslat fehér
ingben, nyakkendôvel, zakóban tudósított
otthonról számítógépén keresztül, azonban egyszer csak kilátszott, hogy alsónadrágban, mezítelen lábakkal ült kanapéján
mindeközben… Óh, az online világ furcsaságai!
Szóval vigyázz, ne épülj le! Öltözz fel
reggelenként. Amikor online istentiszteleten vagy együtt másokkal, ne a kinyúlt
melegítônadrágodat viseld! Férfiak, maradjatok családfôk, példák fiaitok elôtt, ne
borostás, fürdôköpenyes „házi macik”!
Kedves lányok, nôk, asszonyok! Lehet,
hogy nem tudtok eljutni fodrászhoz ezekben a napokban, de ettôl még ne szûnjetek
meg szépek és vonzóak maradni férjetek
számára! Sok praktika van erre a tarsolyaitokban, tudom… Osszátok meg egymással, és használjátok ôket!
Szellemi életünket se hanyagoljuk el! A
hétköznapi szóhasználatban nagyon sokféle képpen használt fogalom a “szellem” kifejezésünk. Néha az ember Istentôl kapott (a
Mindenhatótól az emberbe lehelt), örökkévaló összetevôjét jelenti, máskor éppen
a lelki dolgoktól elválasztott, agyi, kognitív mûködést jelzi. Jelen írásban nem feladatom ezt tárgyalni, így ezért most a szellemi kifejezést abban az értelemben használom, mint az emberi elme, értelem területének leírását. A szellemi foglalkozást
végzôk a fejükkel, elméjükkel dolgoznak,
szellemi termékeket hoznak létre. A lelki
tevékenység között említem hamarosan a
lelkiség kérdéseit, például a lelkészek, lelkipásztorok, lélekmentô tevékenységét,
akik az ember Istennel kapcsolatos, lelki
kérdéseiben segítenek.
Nos, hogyan gondoskodjunk a szellemi
életünkrôl? Szellemünk pallérozása, fejlesztése nem csak a karantén idôszakában
fontos, hanem minden idôben. Máskor
lehetséges színházba, koncertre járni,
de ezek most nincsenek a szellemi eszköztárunkban. Olvassunk hát sokat! Sôt,
tanuljunk! A fizikai korlátok között töltött napok, hetek rendkívüli módon
alkalmasak olyan ismeretek elsajátítására, amely naponta akár több órát is igényelhetnek. Tanulhatunk nyelvet, vagy
tovább fejleszthetjük meglévô nyelvismeretünket. Oktatófilmek segítségével új
készségeket sajátíthatunk el. Nézhetünk
igényes filmmûveket, és hallgathatunk
zenét. Most talán a szokottnál igényesebb
zenemûveket is, amelyeket aktívan érdemes hallgatni. A lényeg, hogy tudatosan
tervezzük be ezeket, és akkor nem folynak
szét a napjaink.
Gondoskodjunk lelkünk jólétérôl is!
Örömteli dolog, hogy olyan korban élünk,
amikor a világháló lehetôséget ad nekünk
arra, hogy lelki vezetôink üzeneteit meg-

hallgassuk, megtekintsük. Ugyanakkor
ezt nagy veszélynek is látom. Nézheti valaki reggeltôl estig az általa ismert hazai és
külföldi élô közvetítéseket, nagyszerû
tanításokat és dicsôítô csoportokat… Az
Istenben való létezésünk nem merülhet
ki üzenetek hallgatásában és nézésében!
A lelki életnek ez fontos eleme, hiszen “a
hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus
beszéde által” (Rm 10,17.).
Ugyanakkor nagyon fontos megválogatni, hogy mit, kiket hallgatunk. 1Tim 4,16ban ezt olvassuk: “Vigyázz magadra és a
tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt
teszed, magadat is, és hallgatóidat is megmented.” Szóval, hallgassunk Szentíráscentrikus, meghízható igehirdetôket.
De ugye nem csak ennyi történik? Mi
lesz a folytatással? Jakab apostol figyelmeztet, hogy “az igének pedig cselekvôi
legyetek ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat” (Jk 1,22.). Mi lesz a misszióval? Megtaláljuk a módját, hogy a Missziói
pa r a ncs ér tel mében ta n ít vá nyok ká
tegyünk másokat? Mi lesz a rengeteg gyülekezeti szolgálattal? Az igehirdetôk, lelkészek tovább szolgálnak bibliai üzenetekkel.
De mi lesz a lelkigondozással? A mélységi
bibliatanulmányokkal? Az egymással való
törôdéssel? A gyermekek hitben történô
nevelésével? A Baptista Szeretetszolgálat
missziói lelkész-igazgatójaként azt tapasztalom a számos, ránk bízott nevelési-oktatási intézményben, hogy oktatni még csak
lehet online… de mi lesz a neveléssel?
Ima, böjt, misszió - ezek nem mennek
online. Ezeket nekünk lehet - és szükséges
is végeznünk.
Önmagunk lelki értelemben történô
karbantartásának két módja ez, hogy egyrészt minôségi tartalmat engedünk be az
életünkbe lelki értelemben is, másrészt
megtaláljuk annak módját, hogy magunk
is tudjunk adni másoknak.
Istentiszteleteink a világhálóra költöztek, de a gyülekezet nem annyiból áll,
hogy a sugárzásokat megtekintjük. A gyülekezetet nem lehet feltölteni az internetre
és a kábeltelevíziók hálózatába.
Értékesek vagyunk mindannyian Isten
kezében, és ezen értékeinket érdemes
megosztanunk lelki testvéreinkkel és
a keresô lelkekkel is. Sôt, ma erre még
nagyobb szükség van.
Tartsuk hát meg életünk egyensúlyát
ezekben az idôkben is!
Munka, tanulás, kikapcsolódás, családi
élet, alvás. Test, szellem, lélek.
Viseljünk gondot magunkra! Három
okból is. Jobban fogjuk érezni magunkat, örömet okozunk szeretteinknek általa, Isten pedig még inkább gyönyörködik
bennünk.
Dr. Steiner József
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Egészség és biztonság:
válasszátok a helyi termelôket!
sara/), vagy emailt a szigetkosara@gmail.
com címre. Továbbá mindenkit arra biztatunk, hogy amikor csak lehetséges, válas�sza a helyi termelôt - mert ez most nemcsak fontos és egészséges, de biztonságosabb is, mint egy szupermarket. Emellett
azon is törjük a fejünket, hogyan lehetne
a helyi szolgáltatókat is helyzetbe hozni
úgy, hogy ôk minél kisebb veszteséggel
vészeljék át ezt az idôszakot, mi pedig biztonságos keretek között tudjuk igénybe
venni a szolgáltatásaikat. Sôt, vajon van-e
igény egy békeidôben is mûködô, afféle
Szívességbank létrehozására itt, a Szigeten
…?

A hûtôben házi tej, joghurt és többféle,
tehén- és kecsketejbôl készült, natúr és ízesített sajt, füstölt szalonnák és kolbászok,
savanyú káposzta; a kamrában burgonya,
sárgarépa, saláta és újhagyma; a polcon
többféle méz; a pulton illatos alma; a konyhaasztalon ropogós héjú, friss kovászos
kenyér, péksütemény: ez egy átlagos háztartás nagyjából átlagos élelmiszerkészlete
- gondolhatnánk. Csakhogy a felsorolt ételekben egyvalami közös: mind helyi termék, sôt, mind szentendrei-szigeti termék.
Lényegében ugyanis alig kell kimozdulni
a szigetünkrôl ahhoz, hogy jó minôségû,
finom élelmiszerhez juthassunk.
Alig kell kimozdulni … igen, mostanában ez elég fontos szemponttá vált. A járványhelyzet felborította a szokásos mindennapjainkat, kénytelenek vagyunk
bezárkózni, másoktól távolságot tartani, lehetôleg otthon maradni. Enni persze kell, amihez meg be kell vásárolni de talán nem vagyok egyedül azzal, hogy
nem szívesen teszem ezt most zsúfolt szupermarketekben. Amúgy is szívesebben
választom a helyi termelôket - most még
inkább így vagyok ezzel.
A helyi gazdaság erôsítése minden
idôben fontos - mi, a Sziget Kosara ezt a
célt tûztük ki maguk elé, és azon kezdtünk dolgozni néhány hónapja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a termelôk

és a vásárlók között, lerövidítve az ellátási
láncot, és így juttatva a fogyasztókat egészséges, helyi élelmiszerhez, a termelôket
pedig egy biztos piachoz. Mindezt egy
elôrendeléseket kezelô webshop, és egy
heti átadónap segítségével tennénk - illetve tesszük is majd a veszély elmúltával.
Most azonban egyelôre nem tudjuk mindenki számára elfogadhatóan, biztonságosan megoldani az átadást, az összekötô
szerepünket viszont be szeretnénk tölteni
- így ezt egyelôre online módon tesszük.
Azt vállaljuk, hogy a Facebook oldalunkon - természetesen elôzetes megbeszélés után - rendszeresen bemutatjuk a környék helyi termelôit. Ebben a termékeik ismertetése mellett kitérünk az átadási lehetôségekre, és a higiéniai szabályokra is - mellesleg, akikkel eddig beszéltünk, mindannyian használnak maszkot
és kesztyût is. Arra is igyekszünk felhívni a figyelmüket, hogy amennyire tudják,
a készpénz helyett más fizetési módokat
is tegyenek lehetôvé. Bemutatkozott már
nálunk több, kecske- és tehéntej termékeket, sajtokat elôállító termelô; zöldségesek;
feldolgozott, füstölt húsárukat készítôk;
pékek és méztermelôk is. A sort folytatjuk,
és ezúton is arra kérünk minden környékbeli termelôt, hogy jelezze nekünk, ha szeretné igénybe venni a segítségünket. Írhat
üzenetet a Sziget Kosara Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/szigetko-

Mindannyiunknak nehéz ez az idôszak.
Úgy tehetjük jobbá, ha nem adjuk át magunkat a szorongásnak, depressziónak, rossz
érzéseknek, hanem arra figyelünk, mit lehet
építeni, teremteni, létrehozni ebben a helyzetben is. Például egy jó, összetartó közösséget, és egy erôs helyi gazdaságot, amelyekkel mindannyian nyerhetünk. Ha a helyi
termelôknél költjük el a pénzünket, megmentjük ôket a csôdtôl, és még sokáig termeszthetnek nekünk finomabbnál finomabb terményeket, a pénzünk helyben
marad, és közvetett módon településeinket,
tehát minket gazdagít. Mi, vásárlók pedig
egészségesebb, táplálóbb és biztonságosabb
élelmiszerhez jutunk. Egy most kialakuló
erôs, helyi közösség pedig minden helyzetben, jóban és rosszban is segít és megtart
minket, együtt és egymásért, a boldogulásunkért.
Kellhet most ennél több?
Forrai Mária Melinda

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Faápolást.
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását,
akár emelôkosárral is.

Bélteki Sándor
tûzoltó alezredes,
minôsített faápoló
+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu
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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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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

Ö n ko r m án y zat ,1 p
%,r ohgra
irde
mok
té s

zoldhulladekdunakanyar.hu
Zöldhulladék lerakó Dunabogdányban
Nyitva tartás: H-P: 8-17 és Sz: 8-12
• Lerakási díj: 2.000 Ft/m3
• Rostált termôföld eladás: 6.000,- Ft/m3
(szállítás igény szerint)
Árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
Tel.: +36209333241 és +36202350466

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 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 TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA)
2003. május óta bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól 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
utalvány), 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 2019-ben 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.

A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:
apróhirdetés 20 szóig
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal

Fekete-fehér
3120 Ft
3960 Ft
5760 Ft
11.280 Ft

Színes
3640 Ft
4620 Ft
6720 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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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!

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:

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

Furka Ágnes családsegítô, Dr. Tóth Mária jogász és Deim Éva pszichológus elérhetô az alábbi telefonszámokon: 06 20/278 3734, 06 20/295
8195, 06 26/ 312-605, 06 26/ 400-172

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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A járványügyi helyzetre való tekintettel
a veszélyhelyzet ideje alatt a személyes
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Csendes az óvoda
Télen még azt hittük, hogy ez minket
nem érint. Messze van, különben is jön a
tavasz, az majd elfújja. Napról-napra szép
lassan mégis csak bekúszott az életünkbe,
jelentôsen megváltoztatva azt. Megrémült
mindenki az ismeretlentôl, a bizonytalanságtól. Úgy köszöntött be a jó idô, hogy
a vészjósló hírek, sorozatos intézkedések mellett szinte észre se vettük. Virágba
borultak az óvodák udvarai, ahol a gyerek
zsivaj helyett, most csak a madarak énekét
és a méhek zümmögését hallhatjuk. Szép,
de mégis szomorú, nem jó ez így. Minden
kollégám arról panaszkodik, hogy hiányoznak, még ha egyébként nem egyszerû
és gondtalan velük az élet a mindennapokban, de szeretjük ôket egytôl-egyig.

Tesszük, amit tudunk, a pedagógusok
kreativitására és elhivatottságára építve.
Nem engedtük el a kezüket, nem engedjük, hogy elfelejtsenek minket. Az elsô
pillanattól kezdve küldjük az üzeneteket,
javaslatokat minden családnak, hogy segítsünk értékesen eltölteni ezt a kényszerû
szünetet. Természetesen megértjük, ahol
az iskolás testvérek mellett most háttérbe szorul az óvodás, mi nem házi feladatot
küldünk, hanem lehetôséget. Nagy öröm
számunkra a rengeteg visszajelzés, fénykép, üzenet, videó felvétel és rajz, így érezzük, hogy munkánk nem hiábavaló ebben
a formában sem. Digitális kompetenciánk
ugrásszerû fejlôdésnek indult, hogy fenntartsuk a kapcsolatot a családokkal, kollé-

gákkal, a külvilággal, kicselezve ezt a koronás szörnyeteget. Az élet nem állhat meg,
csak most máshogy éljük. Online mesélünk és tornázunk a gyerekekkel, így tartunk szülôi értekezletet és fogadóórát. A
felszabadult idônket és energiánkat pedig
szakmai fejlôdésünkre, maszkok varrására,
óvodáink szépítésére és a következô nevelési év elôkészítésére fordítjuk. Reméljük,
hogy lesz lehetôségünk, ha rendhagyó
módon is, elbúcsúzni a szeptemberben
iskolát kezdô gyermekeinktôl, miközben
ugyanolyan izgalommal készülünk az új
kis óvodásaink fogadására, mint máskor.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk és
bízunk a mielôbbi viszontlátásban!
Bánáti Anita óvodavezetô

Idegennyelvi kompetencia fejlesztése
Tahitótfalun
Mintegy 30 évvel ezelôtt kezdôdött
az az innováció, amelynek akkoriban
Magyarországon semmilyen követhetô
mintája nem volt. Célul tûztük ki ugyanis,
hogy kiemelten fogunk foglalkozni a tehetséges tanulókkal, és bevezetjük az angol
nyelv emelt szintû oktatását, kezdetben
a kötelezô német mellett választott nyelvként heti 5 órában. Néhány évvel késôbb
további elôrelépés történt. Elismerve a
jogos szülôi igényeket, tantestületi érte-

kezleten szavaztunk arról, hogy az angol
lesz a kötelezô idegen nyelv, amelyet haladó és középhaladó csoportokban oktatunk
heti 3, illetve heti 5 órában. A német nyelv
a választható tárgy kategóriába került,
hiszen a Dunakanyar fontos turisztikai
régió, így az idegennyelvtudás ezen a környéken különösen fontos.
A kezdetektôl hangsúlyt tettünk arra,
hogy a gyerekeink sikeres nyelvhasználók legyenek, szerezzenek ismereteket

más népek kultúrájáról, legyenek nyitottak más országokban élôk felé, és a megszerzett ismereteket tudják igényes, eredeti formában tálalni. Ez a szemlélet folyamatosan jelen van a pedagógiai gyakorlatunkban. Idôrôl idôre vendégül látunk külföldieket, akik részt vesznek az angolórákon,
beszélgetnek a diákokkal, elôadást tartanak nekik, és a saját életükrôl mesélnek.
Ezek azok az alkalmak, amelyek egész életre szóló élményt jelentenek tanárnak, tanu-
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lónak egyaránt.
A kezdetektôl arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy induljanak versenyeken, szerezzenek nyelvvizsgát, és a továbbtanulási terveikben kiemelten szerepeljen a megszerzett idegen nyelv ismerete. A visszajelzések alapján bátran állíthatjuk, hogy a környék iskolái között szereztünk némi hírnevet ezen a területen. Az elmúlt 15 évben
101 tanulónk tett sikeres, államilag elismert ’C’ típusú nyelvvizsgát angol nyelvbôl
alap-, illetve középfokon. Ez a megmérettetés különbözik azoktól a kihívásoktól, amelyekkel napi szinten kell megküzdeniük. Iskolán kívüli közegben, zömmel
felnôttek közt kell véleményt nyilvánítaniuk olyan témákban, amelyek szokatlanok
a számukra. Ezért a sikeres vizsgázók személyisége sokat érik, gazdagodik ebben az
idôszakban. Számtalan versenyen is indulunk, és hozunk el szép eredményt országos versenyen is.
Változatos tanulói munkaformákban
zajlanak az órák, amikor egyéni, páros és
csoportos munkában dolgoznak, gyakran
végeznek projektmunkát, és differenciáltan foglalkozunk velük. Elsôdleges célunk,
hogy nyugodt, kiszámítható, kiegyensúlyozott, oldott atmoszférát teremtsünk a
tanórán, ahol lehet hibázni is, és lehet az
embernek rossz napja is. Ezzel a pedagógiai hozzáállással diákjaink kreatív képességei ki tudnak bontakozni.
Ez a tanév is úgy indult, mint az elôzôek,
de az már látszik, hogy nem úgy fog

végzôdni. 2019 szeptemberétôl két tanuló középfokú nyelvvizsgára készült, hatan
pedig alapfokúra. Elindultak a differenciált felkészítô órák, de a vizsga elôtt 3 héttel a felkészülés félbeszakadt. Sajnos a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet
miatt a vizsgákat törölték, illetve bizonytalan idôre halasztották. Rendkívüli megoldásokat tett szükségessé a digitális tanrend. Videós órák készültek, hogy a tananyag átadása tovább tudjon folytatódni,
ha nem is olyan hatékonyan, mint tanórai
keretben.
Az országos, minden tárgyból évente
megrendezésre kerülô TITOK 6 fordulós
levelezôs versenyt sikerült megmenteni
egyedül. A 6. osztály haladó angolos csoportja 2. helyezést ért el 99,8%-kal, a hetedikes haladó csoport 3. lett 99,6 %-kal, a
nyolcadikosok pedig 6. helyezést szereztek
98,4 %-kal az országos nyelvi levelezô versenyen. A nyelvvizsga megszerzése diákjaink számára nagy valószínûséggel életük
egy késôbbi szakában fog megtörténni.
Lintner Andrea
a tahitótfalui általános iskola
nyelvtanára
A korábban készített képek illusztrációk,
melyeken az idegennyelvi kompetencia
fejlesztése látható, mely iskolánkban csoportbontással, emelt óraszámmal, külföldi vendégekkel speciális órák szervezésével, versenyekre, nyelvvizsgára készüléssel valósul meg. (iskolavezetés)

Programozás szakkör a Pollack iskolában
12+ éves gyerekeknek
A 2020-21-es tanév szeptemberétôl a terveink szerint programozás szakkör indul a
Pollack iskolában.
Kikre számítunk? Elsôsorban környékbeli, 12 évesnél idôsebb gyerekekre, leginkább Pollackos diákokra. Teljesen
kezdôket is várunk, akik még sohasem
programoztak, de azok sem fognak unatkozni, akiknek esetleg már van ilyen irányú tapasztalata. Nem csak jó matekosokat
hívunk a programozó szakkörre, ez (most
még) nem tehetséggondozó óra, de azért
nem is játszóház. Az elôadások/gyakorlatok egymásra épülnek, így akkor van értelme, ha a gyerek hétrôl hétre folyamatosan
jár, minél kevesebb alkalmat hagy ki, és
komolyan veszi.
Mit fogunk tanulni? A szakkör bevezetés a számítógép-programozás világába, korszerû eszközökkel, interaktívan,
játékosan, sok gyakorlással, önálló prog-
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ramozással és remélhetôleg sikerélmén�nyel. Leginkább a Python nyelven keresztül ismerkedünk meg majd az imperatív
programozás fogalmaival, de más nyelvekre/paradigmákra is kitekintéssel: érintjük az objektum-orientált és a funkcionális programozást is, a Python mellett esetleg megjelenik a C, Java, Haskell nyelv is.
Csiszoljuk a problémamegoldó képességünket, gyakoroljuk az algoritmikus gondolkodást, az absztrakciót, az analitikus
szemléletet. A modern programozó eszköztárának áttekintése, esetleg egy géptermi látogatás zárhatja a szakköri évadot, ha
lesz érdeklôdés és belefér az idônkbe.
Mélyebb algoritmusok, bonyolultabb
adatszerkezetek, egyéni és csapatversenyre felkészítés most még nem célunk. Lassú,
alapozó munkát szeretnénk végezni.
A szakkör tematikája nagyrészt a 2017
tavaszi szemeszterben megtartott programozás szakkör anyaga lesz, de azok sem
fognak unatkozni, akik esetleg azt már

végigcsinálták.
Az akkori tematika, ajánlott irodalom,
példakód, és minden egyéb ingyenesen
letölthetôen megtalálható itt, ilyesmire
lehet számítani:
https://gitlab.com/princzp/prog_szakkor
Mit kell hozni? Számítógépet nem, a
tervek szerint a szakkör a Pollack Mihály
Általános Iskola jól felszerelt számítástechnika termében zajlik majd. Füzet és írószer
kellhet.
A szakkörért kell-e fizetni? Kizárólag
az informatikaterem használatáért az iskola alapítványának egy jelképes összeget, a
szakkör máskülönben ingyenes.
Ki a szakkörvezetô? Princz Péter,
programtervezô informatikus, aki a 2017es szakkört is vezette.
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Elsôs beiratkozás ügyintézése
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskolába az elsôs tanulók beíratására
2020. április 28-tól május 15-ig van mód
• Tahitótfalui lakcímkártyával rendelkezô
KÖRZETES leendô elsôs tanulót online
módon is be tudja íratni elsô osztályba a kedves Szülô! A tudnivalókat megtalálja az iskola honlapján http://www.
pollackmihalyiskola.hu/cikk?id=217
Ehhez informatikai segítséget kérhet
Éliás-Szalay István tanár úrtól hétköznap
9.00 és 13.00 óra között a +36303287084es telefonszámon.
Amennyiben a megadott idôpont nem
megfelelô, abban az esetben az elias.
szalay.istvan@gmail.com e-mail címen tud
Neki írni.
• Ha online módon semmiképpen nem
tudja intézni gyermeke beíratását, akkor
intézheti személyesen is a Kossuth Lajos
utca 26. szám alatt az iskolai titkárságon.
A járványhelyzetre tekintettel a személyes beiratkozás ügyintézését iskolánkban igyekeztünk a legkörültekintôbben
kialakítani.
• Személyes bei ratkozás lehetséges
idôpontjai: 2020. április 28., 30., május
5., 7., 12., 14, 15-én 8.00-15.00-ig

Elôzetesen telefonon a 26-385-741 telefonszámon tud idôpontot egyeztetni az
iskolai titkársággal a beiratkozáshoz.
A bejáratnál fertôtlenítô kéztörlés történik, kérjük, viseljen maszkot, és hozza
magával saját tollát!
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat hozza, kérjük magával:
• A gyermek személyazonosságát igazoló
hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

• Nyilatkozat az életvitelszerû ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülôi felügyeleti jog
gyakorlására vonatkozóan
Megértésüket, együttmûködésüket
köszönjük! Tahitótfalu, 2020. 04. 24.
Vigyázzunk egymásra!
Zakar Ágnes
intézményvezetô
Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.
06/20-9676820
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Vedd észre!

Közhasznú adatok

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. Áprilisi számunkban
Tahiban a hegyen a Hétvályús forrás felé vezetô sárga jelzésû turistaúton a nagy réten lévô
vadles maradvány volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Juhász Csillának.

A halál angyala
Az Úr felemelte jobbját
Döbbenten, értetlenül
Meghôkölt a világ
Élet és Halál
Merre, meddig, hová
Lesz-e még tovább?
A Halál angyala zár körbe
Fáj minden szárny suhintás
Kelettôl nyugatig végtelen a jajkiáltás
Ki vagyok én
Uram Istenem, miért lettem

A földi érték romhalom
Rajta épül a lélek tiszta temploma
Ahol nincs gôg, nincs vita
Hazatalál a tékozló
Alázattal átöleli a Keresztet
Amelyen Jézus értünk
Kínhalált szenvedett
„Királyi zászló jár elöl
Keresztfa titka tündököl.”
Karnevál Margit

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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