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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatódik az iskola bôvítésének tervezése
A 1692/2019. Kormány határozat alapján fog
megvalósulni a Pollack Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola infrastrukturális
bôvítése. Az ehhez szükséges megvalósíthatósági
tanulmányt a Beruházási, Mûszaki, Sportfejlesztési
és Közbeszerzési Zrt. készítette el, és terjesztet-

te a Kormány elé. A 2021. február 15-én megjelent Kormányhatározat intézkedik a fejlesztések
további elôkészítésérôl. E feladat megszervezésével a nemzeti vagyonkezelésért felelôs tárca nélküli minisztert jelölték ki, akit felkértek arra is,
hogy az Emberi Erôforrások miniszterével egyeztessen. A beruházás megvalósításának koordinálására a Beruházási Ügynökséget bízták meg.
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Tahitótfalu áprilisi programjai
április 11.-május 2. A magyar költészet napja: VERSengô – kültéri
verskeresô vetélkedô. Részletek a oldalon, Faluház Tahitótfalu fb
oldalán.
április 30. 16:30: Pollack-gála. Online közvetítés a Danubia TV-n, fb
oldalán. Részletek a plakáton.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Faluház (Szabadság út 1/a):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken
lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, Faluház:
Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián 30/535 7322,
tahitotfaluse@gmail.com.
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Ö nk o r m á n y z a t

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Az ügynökség az érintett 16 település
tervdokumentációjának elkészítéséhez
szükséges költséget 4,4 milliárd forintban
határozta meg, amelyet a Kormány elfogadott, egyben intézkedett arról, hogy ez a
2021 és a 2022-es központi költségvetésben biztosításra kerüljön.
A Kormány fenti határozata rögzíti azt
is, hogy a fejlesztésekben érintett iskolákban az oktatási tevékenység zavartalan biztosítását meg kell oldani, ezért 2,1 milliárd
forintot biztosít ideiglenes tantermek kialakítására.
Településünkön az ideiglenes konténer iskola helyét az Ifjúsági tábor területén
javasoltuk kiépíteni, amit a Váci Tankerület
elfogadott. Azért került erre a területre a
választás, mert ez volt az egyetlen olyan
ingatlan, mely méreténél fogva alkalmas
az öt konténer tanterem kiépítésére. Az
is fontos szempont volt, hogy a fôépület
étkezdéje, konyhája és vizesblokkja a közelmúltban lett felújítva. Ezek a közösségi terek így alkalmassá váltak a gyermekek közétkeztetési feladatainak biztosítására is. Terveink szerint a felújított kis épületek szolgálnak majd a zenei oktatás helyszínéül a teljes tanév során a beszerelendô
elektromos fûtésnek köszönhetôen. A Váci
Tankerülettel megvizsgáljuk a szabadtéri testnevelési foglalkozásokhoz szükséges
fejlesztéseket. A tankerület szakembereivel
több alkalommal tartottunk helyszíni szemlét. A visegrádi konténer iskola tanulmányozása alapján tett javaslatommal egyetértve a
Váci Tankerület Mûszaki Osztályának munkatársai az öt tantermet a fôépülettel egy
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központi zárt folyosóval tervezik összekötni. Így nem szükséges az étkezde és a vizesblokk megközelítéséhez váltócipôt venni.
A tantermek hûtô-fûtô klíma rendszerrel,
illetve elektromos fûtôpanelekkel lesznek
felszerelve, így minden évszakban biztosított lesz az ideális hômérséklet. A megnövekedett vízigény biztosítása érdekében a
DMRV Zrt. nagyobb teljesítményû szivat�tyút fog beépíteni.
A részletes tervezés a napokban
kezdôdik, mivel a Váci Tankerület sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le.

Jelen ismereteink szerint a tábor tantermeinek építése 2021 szeptemberében indul.
Miután az iskolabôvítés várhatóan 2 évet
vesz igénybe, legfontosabb feladatunk,
hogy a közel 140 gyermek számára zavartalan és a lehetôségek szerint komfortos
oktatást tudjunk biztosítani. Ezért nagyon
fontosnak tartom a tervezés fázisában a
logisztikai rendszerek optimális kiépítését. Talán sokak számára elsô hallásra furcsán hangzik a konténeriskola, de szeretném Önöket megnyugtatni, az öt tanteremben zajló oktatás lényegesen komfortosabb
körülmények között fog zajlani, mint jelenleg a Népház emeletén kialakított szükségtantermekben. A gyermekek a jelenlegihez hasonló, kulturált körülmények között
étkezhetnek, és a mostaninál lényegesen
nagyobb, biztonságosan elzárt zöldfelületen játszhatnak. Amikor a tervezés abba a
stádiumba kerül, hogy a terveket be tudjuk
mutatni Önöknek, a dokumentációt átadjuk az iskola vezetésének, hogy a tantestület érintett tagjai, a szülôi munkaközösség
és a szülôk megismerhessék az elképzeléseket.
Tervezett ütemben halad a bölcsôde
építése
Ahogy korábban már tájékoztattam
Önöket, 2020. novemberében kezdôdött
az épület alapozása, 2021. februárjában
már álltak a fôfalak is. A jelenlegi helyzet: megépült a tetôszerkezet, elkészült
a födém, folyamatban van a belsô vakolás, helyére kerültek a nyílászárók, kiépí-
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tésre került a csapadékvíz elvezetô rendszer, megtörtént a terület csatorna-, víz-,
gázhálózatra való rákötése, folyamatban van a külsô hôszigetelés felhelyezése, és a terasz födémszerkezetének kiépítése. A kivitelezôvel, tervezôvel, mûszaki
ellenôrrel heti szinten tartunk kooperációt az építkezés helyszínén, illetve az önkormányzat helyiségében, figyelemmel a jár-

Településtisztítás!
Tahitótfalu Önkormányzata a „Föld
Napja” alkalmából ismét meghirdeti az
önkéntes közterületi hulladékgyûjtést.
Az akcióra 2021 április 24-én szombaton
kerül sor. A szükséges eszközöket biztosítjuk.
Jelentkezés és további információ:
0630/384-9659-es telefonszámon vagy a
nagyhazu.miklos@tahitotfalu.hu e-mail
címen.
Fogjunk össze településünk tisztaságáért!
Nagyházu Miklós
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Ö n k o r má n yza t

ványügyi helyzetre. A bölcsôde szakértô és
a belsôépítész bevonásával kollégáim pontosították a beszerzésre kerülô eszközöket, amelyek a csoportszobák, fogadóhelyiségek és a melegítôkonyha mûködéséhez
szükségesek. A beruházás helyzetérôl a
jövôben is rendszeres tájékoztatást adok.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Újszülöttek:
Botos Nimród 2021. 03. 05.
Horváth Maja Norina 2021. 03. 05.
Fodor Noel    2021. 03. 21.
Bódi Attila 2021. 03. 22.
Elhunytak:
Fodor József – Ifjúság út – élt: 46 évet
Farádi-Szabó Istvánné – Szentendrei út – élt: 95 évet
Losonczi István Béla – Petôfi Sándor utca – élt 63 évet
Vancsó Géza Béla – Tordák dûlô – élt 57 évet
Mok József – Ady Endre utca – élt 78 évet
Fehér Józsefné – Visegrádi utca – élt 85 évet
Liptai István József – Szabadság utca – élt: 68 évet

Képviselôi
fogadóóra
A jár vány üg yi helyzetre fig yelemmel dr.Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselônek a Polgármesteri Hivatalban
tartott személyes fogadóórája szünetel. A
fogadóóra helyett a 0036/30-960-1230 telefonszámon elérhetô.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A járványhelyzetre való tekintettel a könyvtár zárva tart.
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Közösség

Csendes megemlékezés az 1848-as hôsök tiszteletére

Tavaszra fel!
Végre itt a tavasz, de ha végigsétálunk az
utcáinkon, bizony látható, hogy a tavaszi
nagytakarítás a kertjeink elôtti utcasávokban bizony sok helyen nem történt meg.
Rengeteg a téli lomb, eldobált szemét (sörös- és egyéb italos doboz,
mûanyagdarabok stb.), elburjánzott bokrok folyondárok, az utcára kilógó nyíratlan
bokrok a kerítések oldalán. Ezek sokszor a
közlekedést is akadályozzák, megtépik az
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autók elôl elhúzódó gyalogosok ruháját.
Kérünk minden háztulajdonost – hiszen
itt lesz a gyönyörû Húsvét, a várva várt
tavasz – hogy tisztítsa meg az utcákat a saját
tulajdona elôtt. Tegyük meg, minél hamarább.
Aki beteg, idôs, forduljon a kedves szomszédjához segítségért, és együtt biztosan
meg tudják oldani a takarítást. Az emberek
segítôkészségében eddig még nem csalódtunk.

Készüljünk a tavaszra, és tegyük meg
még a meghirdetett április 26-i szemétszedési akció elôtt, egyénileg a saját tulajdonunk megszépítéséért. Legyen gyönyörû a
falunk!
Tisztelettel és szeretettel:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
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I sk ola

Víz világnapja
az iskolában
Tanulóink közül többen készítettek a
„Víz világnapjára” pályamunkát Szûcs Kata
és Wegroszta Gyula tanárok felhívására.
Kubus Dömötör 5.b osztályos tanuló videót, Susán Anna, Németh-Kokas Viktória 5. a
osztályos tanulók és Tordai Tamara 7.a osztályos tanuló képeket készítettek, melyek
az iskola honlapján is megtekinthetôk.
Az anyagból az aulában kiállítást készített Princzné Bérczi Krisztina, az iskolai
„aula kiállítások” rendezôje, Fábián Csaba
tanár úr pedig egy írással hívja fel mindenki figyelmét a VÍZ fontosságára és nélkülözhetetlenségére.
Zakar Ágnes

Víz Világnapja - Március 22.
A víz! Akinek van, annak természetes,
akinek nincs, az mindent megadna érte.
Sok szempontból nézhetjük a vizet. Az
élet alapvetô feltétele, mégis az emberiség elpazarolja. A Föld vízkészletének csak
egy töredéke édesvíz, annak is nagy része
fagyott formában van. Sajnos az értelmetlen használat beszennyezte vízkészletünk
nagy részét. Fontos, hogy ne pazaroljuk, és
óvjuk a környezetünkben lévô természetes
tiszta vizeket.
Lakóhelyünk, a Szentendrei-sziget
jelentôs részén a Fôvárosi Vízmûvek kútjai
kiváló minôségû vizet vonnak ki a földalatti
rétegekbôl. Majdnem egész Budapest lakos-

sága innen kapja ivóvizét, közel két millió
ember. A Duna vize sokféle kikapcsolódási
lehetôséget is nyújt a vízisportokat, a horgászatot és a természetet kedvelôknek. A
Duna vize élteti a mezôgazdaság növényeit,
a vidék állatvilágát, emellett kilenc európai
országot köt össze és több száz patak vizét
szállítja a Fekete-tengerig.
Szerencsések vagyunk, hogy
Magyarország egyik legszebb részén, a
legjobb minôségû vizet ihatjuk naponta.
Kincsünk a víz, vigyázzunk rá!
Fábián Csaba, az iskola tanára

Németh Márk 8. osztály

Iskolai beiratkozás
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola beiratkozási rendje a központi elvárásokhoz igazodik.
Iskolánk beiskolázási körzete Tahitótfalu,
körzeten kívülieket csak az esetlegesen
fennmaradó szabad helyekre tudunk fogadni az intézményvezetô döntése alapján.
Információkat az iskola honlapján és telefonon kaphatnak április 7-tôl, a tavaszi szünet után http://www.pollackmihalyiskola.
hu/ és a 06 26 385 741 telefonszámon.
Tisztelt Szülôk!
A leendô elsô osztályosok beíratásának
idôpontja 2021. április 15-16. a nagyiskolá-

ban Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 26-ban.
Kérjük, tekintsék át a Váci Tankerületi
Központnak ezzel kapcsolatos tájékoztatóját!

Szeretettel várjuk a kedves elsôsöket!
Iskolavezetés
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Iskola

sága még februárban a mûvészeti munkaközösség volt egy óralátogatás kapcsán.
A szigetmonostori néptánc tagozatunk
munkájáról egy videó készült, mely a honlapunkon népszerûsíti a mûvészeti iskola
néptánc csoportját, munkáját.
Reméljük, hamarosan újra együtt táncolhatnak a gyerekek Füzesséryné Bogár Szilvia
és Urbán Márton szakmai irányításával.
http://www.pollackmihalyiskola.hu/
cikk?id=279
Készül az újabb videó iskolánk tanárával,
Oravecz György zongoramûvésszel.
Chopin darabját fogja játszani, amit a
honlapunkon lehet majd megtekinteni.
http://www.pollackmihalyiskola.hu/
zeneiskola
Az iskolavezetés nevében Mákó Miklós
és Zakar Ágnes

Mûvészeti
Iskolánk
Az online oktatás mellett különbözô
sikerekrôl, eredményekrôl tudunk beszámolni a mûvészeti oktatásunkkal kapcsolatban.
Kökény Zétény az Alapfokú Mûvészeti
Iskolánk rézfúvós diákja felvételt nyert
Zenemûvészeti Szakközépiskolába!
Mind a négy beadott helyre felvették, sôt
a Bartók konziba a 2. legjobb rézfúvósként
kerülhet be a felvételi vizsgája alapján.
Gratulálunk, Zétény! Köszönjük Rebe
Attila kollégánk felkészítô munkáját. Tircsi
Zsuzsának köszönjük, hogy Zétény felkészítését szolfézsból elvállalta. A sikerhez a
tanárnô munkája is hozzájárult.
Zétény felvételi darabjainak elsô hallgató-

Március 15-e az iskolában
Iskola gyerekek nélkül, március 15-e
ünnepség nélkül... szomorúan telt így az
ünnep, de mi, iskolai dolgozók emlékeztünk, szavaltunk, kokárdát tûztünk ki,
ünnepi díszbe öltöztettük az aulát, és nem
feledtük Petôfi Sándor szavait:
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...”
Kiss Kata Zenekar videójával kívántunk
szép nemzeti ünnepet, akik Monokról,
Kossuth szülôfalujából köszöntötték az
ünnepet.
Az ünnepi video az alábbi linken érhetô el:
https://www.youtube.com/
watch?v=64mt79cy95s
Iskolavezetés
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A 4. a osztály
sikeres
rajzpályázata

I s ko l a, p r o g ra mok

Az Auchan áruház rajzpályázatára a 4. a
osztályos tanulók a busózást, mint népszokást dolgozták fel,majd a tanultak és
látottak alapján rajzoltak és ragasztottak
maszkot tanítóik, Kecskés Tímea és Futó
Józsefné Andi segítségével.
A képek olyan jól sikerültek, hogy a februári iskolai-aula kiállítás központi elemei
voltak, most pedig az áruház pályázatára
küldtük el a gyerekek munkáit.
Az Auchan rajzpályázatán ismét csodás eredménnyel szerepeltek a tanulóink.
Oklevelet és ajándékokat kaptak.
Köszönjük Futó Józsefné Andi felkészítôés Kecskés Tímea és Princzné Bérczi
Krisztina segítô munkáját!
Gratulálunk a közös munkához a 4. a osztályos tanulóknak és tanítóinak!
Iskolavezetés

Köszönetnyilvánítás
A Kisoroszi út és Jóság dûlô lakosaiként 2020 ôszén kértük a Polgármester
Úr segítségét , A Kisoroszi út autós forgalma az utóbbi idôben nagyon megnôtt,
több baleset is történt ezen a szakaszon. A
Polgármesteri Hivatal segítségével sebességkorlátozó 60-as táblák kerültek kihelyezésre. Most már csak a közlekedési szabályokat kell betartani és betartatni! Reméljük, ezentúl biztonságosabban
tudunk közlekedni. Köszönjük!
Elterné Szabó Éva

VERSengô

Költészet-napi
verskeresô játék
Tahitótfaluban
József Attila születésének 116. évfordulóján, április 11-én, a Magyar Költészet
Napján verskeresô játékra hívjuk a játékos kedvû versbarátokat, akik Tahitótfalu
különbözô pontjain olvashatják a költô
verseit. Emlékmûvek, középületek mellett vagy ismert tereken lévô fák törzsei
adnak otthont három hétig a verseknek.
Segítségül eláruljuk, hogy Tahiban három,
Tótfalun 4 verset találhatnak a VERSengôk.
Aki mind a hét verset meglelte, küldje el
a verscímeket a faluhaz@tahitotfalu.hu
e-mail címre vagy a Faluház Tahitótfalu
facebook oldalra üzenetben. Minden
helyes választ beküldô ajándékot kap.
Figyeld a fákat, és VERSengj velünk április 11-tôl május 2-ig!
Faluház Tahitótfalu

Tahitótfalu évei
Egy ötletes kezdeményezés indult útjára
néhány évvel ezelôtt: a környék települései
kulturális programsorozattal emlékeznek
meg irányítószámukról annak évében.
Mivel településünkön két postahivatal is
mûködik, a 2021-es és a 2022-es évben is
szeretnénk ezt a kezdeményezést folytatni, hogy 2023-ban tovább adhassuk a stafétabotot Dunabogdánynak. A kialakult
járványhelyzet miatt azonban tervezett
programjainkat nem tudjuk megvalósítani,
azokat halasztani kényszerülünk. Döntôen
a 2021-es szám köré szervezôdôen terveztünk vetélkedôket, versenyeket a már
meglévô, eseménynaptárunkban szereplô

rendezvényekhez kapcsolódóan. Elsôként
egy „kulturális tanösvényt” szeretnénk
megvalósítani áprilisban, ennek indulásáról
híradással leszünk.
Az eseménynaptárunkban szereplô
áprilisi programok közül a Pollack Gála
átköltözik az online térbe, a Danubia
Televízió felvételrôl közvetíti a mûsort április 30-án 16:30-tól. A Föld Napja alkalmából
rendezett szemétszedést április 24-én megtartjuk, a Vasárnapi Vásárnap forgataga
idén tavasszal elmarad.
Régi adóssága a településnek egy, a falu
történelmét bemutató könyv kiadása. Gróf
Péter régészt, történészt, fômuzeológust, a

visegrádi Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeum munkatársát kértük fel a
könyv megírására, összeállítására. Az anyaggyûjtés hamarosan elkezdôdik. Ebbe szeretnénk bevonni mindazokat, akik falunk
múltját bemutató érdekes írott anyag vagy
kép tulajdonosai, és azt szívesen felajánlják
lemásolásra vagy megôrzésre. A felhívásról
elsôként a Danubia Televízióban fogunk
beszámolni. A könyv kiadását 2022 végére
tervezzük.
Vaczó Zoltán
Kulturális Bizottság elnöke
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Menzai tapasztalatok
A gyermekek táplálkozásában a
szülôknek nagyon nagy szerepe és
felelôssége van, hiszen a gyermekek olyan étkezési mintával érkeznek a közintézménybe, amit otthon
látnak, illetve amilyen ízû és változatos ételeket kapnak, vagy nem
kapnak. A gyerekeket tanítani kell
az egészséges táplálkozásra. Ha otthon egyoldalúan, kevésbé változatosan étkeznek, a közétkeztetésben
felszolgált ételeket nem feltétlenül
fogják megkóstolni, ha nem tudják
valamirôl, hogy micsoda, nem fogják megenni.
Tudjuk, hogy minden otthonban
napi téma, hogy a gyerekek vagy
dícsérik, vagy éppen szidják az iskolai ételeket.
Higgyék el, azon munkálkodunk,
hogy az óvodába, iskolába járó gyerekek minél elégedettebbek legyenek
a menzával, minél kevesebb kerüljön
a moslékba, egészségtudatosságra neveljük ôket.
Intézményünkben változatos, tápláló, sok zöldséget, gyümölcsöt és
minôségi alapanyagot tartalmazó ételt adunk, melyek biztos nincsenek
elsózva, nincs „mócsing“!
Az étkezések során sokat beszélgetünk a gyerekekkel, számunkra fontos a visszajelzés, hiszen a gyerekek sokszor azonnal visszautasítanak
bizonyos ételeket, amit aztán többszöri megkóstolás után végül megszeretnek.
Nagy öröm számunkra, hogy az iskolás „diétás“, speciális táplálkozási
igénnyel rendelkezô gyerekek tökéletesen tisztában vannak a diétájukkal, melyben nagy szerepe van a családoknak is, hiszen a dietetikai ajánlások betartása a családok feladata is.

Hogy milyen érdekesek a gyermekeink:
• a frankfurti levest, kelkáposztafôzeléket megeszik, de a kelbimbó
fôzeléket kevésbé (nem ismerik)
• tízórai mellé imádják a savanyúkáposztát, de székelykáposztának, töltött káposztának, rakott savanyúkáposztának kevésbé (nem ismerik)
• a párolt zöldségek önmagukban nem kedveltek, de különbözô köretekbe belecsempészve már szívesen eszik
• érdekes tapasztalat az is, hogy a teljesörlésû kenyér kevésbé közkedvelt, míg ezt zsemle, kifli formában roppant kedvelik, tehát megeszik,
nem éhesen ülnek az órákon
Tapasztalat alapján a legkedveltebbek:
• levesek: zöldségleves, húsleves, gulyásleves, paradicsomleves, zöldborsóleves, csurgatott tojásleves, krémlevesek
• feltétek: rántott hús, vagdalt, pörkölt, ragu-, tokány féleségek, sült
húsok, húsgombóc, „húst hússal“ nagyon menne
•fôzelékek, köretek: rizs minden formában, burgonyapüre, serpenyôs
burgonya, burgonya-, lencse-, sárgaborsó-, zöldborsófôzelék, paradicsom-, gyümölcs mártások
• tészták: az összes változatban
• rakott ételek: rakott burgonya
• savanyúságok: cékla, ecetes-, kovászos uborka, savanyúkáposzta
• tej-, tejtermékek: gyümölcsjoghurt, tejbedara, tejberizs, sajt féleségek, kakaó, tejeskávé, körözött
• krémek: tojás
• tízórai-, uzsonna ételek: felvágottak, kenômájas
• gyümölcsök: narancs
• zöldségfélék: lila-, póréhagyma, zöldpaprika, kígyóuborka.
Repeta mindig, mindenbôl van!
Ami észrevétel, tapasztalat: ma már megnézik a gyerekek a kitett
étlapot, érdekli ôket, hogy mit fognak enni az adott héten.
Ami elgondolkodtató: beszélgetések alkalmálval derült ki, hogy az
otthon tanulás (online) során 3-8 kg-ot híztak a gyerekek. Az oka az otthoni túl sok szénhidrát, „nasik“ fogyasztása, illetve a megfelelô táplálkozás, mozgás hiánya.
Loós Ágnes élelmezésvezetô-dietetikus
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Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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6
tavaszi zöldségleves,
pörkölt,
sárgaborsófőzelék
gyümölcs

7
alföldi gulyásleves,
darásmetélt,
gyümölcs

8
rizsleves,
stefánia vagdalt,
zöldborsófőzelék,
müzli szelet

9
szilvaleves,
Brassói aprópecsenye,
csalamádé,
gyümölcs

12
karalábéleves,
milánói makaróni,
gyümölcs

13
színes zöldségleves,
majorannás ragu,
burgonyafőzelék,
turó rudi

14
hagymakrémleves,
mexikói sertésragu,
párolt rizs, gyümölcs

15
tarhonyaleves,
sült hús,
zöldbabfőzelék,
gyümölcs

16
lebbencsleves,
székelykáposzta,
gyümölcs

19
paradicsomleves,
tarhonyás hús,
cékla, gyümölcs

20
csontleves,
sült virsli,
lencsefőzelék,
gyümölcs

21
frankfurti leves,
mákos guba,
vanília öntet,
gyümölcs

22
kertészleves,
húsgombóc,
kapormártás,
főtt burgonya,
gyümölcs

23
karfiolleves,
rántott hal,
petrezselymes rizs,
csem.uborka,
gyümölcs

26
gombakrémleves,
tavaszi rizseshús,
csem.uborka,
gyümölcs

27
rántott leves,
csirkepörkölt,
kelkáposztafőz.,
gyümölcs

28
babgulyás,
nudli,
gyümölcs

29
magyaros burgonyaleves, vagdalt pogácsa,
karalábéfőzelék,
müzli szelet

30
sertésraguleves,
káposztás kocka,
gyümölcs

Rendelés: +36-30-257-7451
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ÁTVEHETŐ: TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI
BÖLCSŐDE ÉS KONYHA, BAJCSY ZSILINSZKI UTCAI
EBÉDLŐ UDVARÁN ELHELYEZETT ÁTADÓ PONTON,
AZ NNK, NÉBIH, EMMI RENDELET
A KÖZÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ
TÁPLÁLKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐ SZABÁLYOK SZERINT!
RENDELÉSÉT, LEMONDÁSÁT ELŐZŐ NAPON 10 ÓRÁIG
VESSZÜK FEL! VÁLASSZON MINKET!
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Tahitótfalui
Gyerkôc
Alapítvány
A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára programok szervezésére jött létre. Az
adózók által felajánlott 2019. évi 1%-ból az
Alapítvány 208.329 Ft támogatáshoz jutott.
Az elôzô években felajánlott és alapítványi rendezvényen gyûjtött adományokból az óvodák játszóudvarán egy új homokozót létesítettünk. Négy homokozónk
kapott egészségügyileg biztonságos és tartós fedést. Az elhasználódás miatt egy napvitorlát cseréltünk újra.
Kerékpártároló létesítésével ösztönözzük a gyermekek biciklivel történô óvodába érkezését.
Megköszönve eddigi támogatásukat, kérjük, hogy adójuk 1%-ával idén is támogassák óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui
Gyerkôc Alapítványt!
Adószámunk: 18032293-1-13
Bankszámlaszámunk:
Takarékbank Zrt., 2097 Petôfi
64700021-3010045

1%

Kedves Adózók!

Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó
Alapítvány részére rendelkezzen adójának 1%-áról. Alapítványunk a felajánlásból
összegyûlt összegeket Kárpát-medencei
magyar célokra fordítja, a határon túli,
elsûsorban az erdélyi magyarság érdekében végzi tevékenységét.
Az 1%-ból befolyt összegek jelentûs
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb
források mellett ezeknek a felhasználásával magyar síremléket (gidófalvi Jancsó
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza
Kolozsváron a Házsongárdi temetûben, felállítottuk a székely tudós, Jancsó Benedek
szobrát a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnáziumban, egyetemi kutatást támogattunk, ötödik éve szervezzük Erdélyben
– több mint 1500 iskolát megszólítva – a
Jancsó Benedek történelmi emlékversenyt,
illetve egyéb közérdekû célokat támogattunk.
Kérjük ezért, hogy az 20EGYSZA
nyomtatványt a mi adószámunkat megjelölve töltse ki,
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13
A rendelkezû nyilatkozatot önállóan 2021. május 20-ig, illetve a bevallással
együtt nyújtható be.

Tahitótfalu, 2021. március 24.
Tisztelettel:
dr. Jancsó Antal
kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány
Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13
Számlaszáma CIB: 10700581-4937850851100005
weboldal: HYPERLINK „http://www.
jancsoalapitvany.hu/” \t „_blank” www.
jancsoalapitvany.hu
E-mail: HYPERLINK „javascript:void();”
info@jancsoalapitvany.hu
Tel.: +36-30-221-9617
2021 Tahitótfalu, Béke út 33. Tel: +36
(30) 627-89-72
Honlap: HYPERLINK „http://
www.jancsoalapitvany.hu” www.
jancsoalapitvany.hu; e-mail: HYPERLINK
„mailto:info@jancsoalapitvany.hu”
info@jancsoalapitvany.hu
JANCSÓ ALAPÍTVÁNY
2021 Tahitótfalu, Béke út 33. Tel: +36
(30) 221-9617
Honlap: HYPERLINK „http://
www.jancsoalapitvany.hu” www.
jancsoalapitvany.hu; e-mail: HYPERLINK
„mailto:info@jancsoalapitvany.hu”
info@jancsoalapitvany.hu

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 2020-ben végzett munkájának rövid ismertetése:
Az elmúlt évben a programjaink a járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon
kerültek megrendezésre. Az év elején még
a farsangi felvonulásban személyesen is

részt vehettünk. A nemzeti ünnepünkön,
március 15-én az általunk alapított „Ifjúsági
díj” átadása az arra érdemes fiatal diákok
részére (falucímer kitûzô, könyv utalvány)
sajnos egy késôbbi idôpontra esett, az
augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön került
átadásra. 2020 júliusában a Faluházban
az Önkormányzattal közösen szervezett
Ingyenes Nyári Gyermekheteket meg tudtuk tartani, mely 100 gyermeknek nyújtott tartalmas elfoglaltságot. került megrendezésre az ingyenesen látogatható és
tartalmas elfoglaltságot. Decemberben
az „Adventi hét” a kialakult helyzetben
online formában került megrendezésre. Mindkét kiállítás anyagát sokan látták
a televízióban, Ebben az évben is szeretnénk folytatni a munkát, hogy a kapott
hagyományôrzô adományokat teljes egészében bemutathassuk. Az idén esedékes
Országos Tûzzománc biennálét meghirdettük, melyet szintén online formában ter-

vezzük megrendezni. Reményeink szerint
a július havi „Nyári gyermekheteken” már
személyesen is találkozhatunk. Az Adventi
hét programjai között idén is tervezünk
élô kiállítást, ha ez nem lehetséges, akkor
online megjelenítéssel.
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:1 8 6 9 9 6 3 6- 1- 1 3
Számlaszámunk: 64700021-10009237,
Takarékbank Zrt. 2021 Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 27.
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Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre
Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy
Tahitótfalu Község Önkormányzata által
fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre
2021. május 3. napjától 2021. május 7.
napjáig, 8:00-16:00 között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Epreskert Óvoda,
Petôfi Sándor u. 12.
Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó
gyermekek felvétele
A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdô napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2021/2022es nevelési évre kötelezô azon gyermekek
beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3.
életévüket betöltik.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
• óvodai felvételi kérelmet (letölthetô
www.tahitotfaluovodak.hu oldalról),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülô személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát,
• ha van szakértôi véleményt, igazolást
ételallergiáról.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába
kell felvenni, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülôje dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.
Amennyiben a gyermek nem magyar
állampolgár kérjük bemutatni az állandó
tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai
csoportba való beosztásáról a szülôk és az

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetô dönt.
Ha a jelentkezôk száma meghaladja a
felvehetô gyermekek számát, az óvoda
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntés közlésének határnapja, legkésôbb
a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot
követô huszonegyedik munkanap. Az
óvodavezetô az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntésérôl írásban értesíti a
szülôt. A döntésrôl, amennyiben a szülô,
az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetôségének megadásával- kérte,
az óvoda vezetôje elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezetô a gyermek óvodai
felvételérôl hozott döntése ellen a szülô a
közléstôl számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem
tekintetében a fenntartó nevében a jegyzô
jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétôl számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,
a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezô hároméves
és annál idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022.
augusztus 31. között töltik a 3. életévüket,
óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az
intézményben és férôhely függvényében
elôfelvételt nyernek.
A kötelezô óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthetô.
Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében
2020. január 1-jétôl abban az esetben, ha
az óvodaköteles gyermek családjával éppen
külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal
részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható ûrlap
elérhetô az Oktatási Hivatal honlapján

(www.oktatas.hu), a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentôlap elektronikus kitöltését követôen, a kérelmet aláírva a
következô postacímre kell megküldeni:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási
Fôosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
Felmentési kérelem
A szülô – tárgyév május 25. napjáig
benyújtott – kérelme alapján, a gyermek
jogos érdekét szem elôtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
sajátos helyzete indokolja. A kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.
tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon,
melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal
Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út
8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@
pest.gov.hu e-mail címre.
Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki
a szülôi felügyelete vagy gyámsága alatt álló
óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellô idôben az óvodába
nem íratja be, a szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II.
törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
A koronavírus járványra való tekintettel lehetôség van online, illetve személyes megjelenéssel történô beiratkozásra
is. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a
www.tahitotfaluovodak.hu oldalt, ahol a
pandémia aktuális helyzetét szem elôtt tartva még pontosítjuk a beiratkozás részleteit.
Bánáti Anita óvodavezetô

Áprilisban újraindul a zöldhulladék-gyûjtés
Az FKF Nonprofit Zrt. településünkön 2019-ben bôvítette ki a szolgáltatási portfólióját a zöldhulladék-gyûjtéssel.
A zöldhulladék gyûjtést az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv
elôírásai alapján, havonta egy alkalommal, áprilistól novemberig végzik, valamint januárban 2 alkalommal a karácsonyfát viszik el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirôl szóló
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385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képzôdés helyén, a
zöldhulladék elkülönített gyûjtésének céljára gyártott gyûjtôedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyûjtô zsákban kell
gyûjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házi
vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.
Ezzel a szolgáltatási elemmel teljessé vált településünkön a hulladékgyûjtés.

Minden hulladékfajta (kommunális, szelektív, veszélyes, lom, zöld, építési) gyûjtése
és elszállítása megoldott. A zöldhulladék
gyûjtés elsô napja idén április 7. (szerda),
majd ezt követôen novemberig minden
hónap elsô szerdája.
Településünk egy átlagos lakója évente körülbelül 280 kg hulladékot termel,
melynek jelentôs hányada, kb. 25-35%-a
komposztálható szerves anyag. Ezek az
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anyagok mind-mind értékesek számunkra, s rendelkezésünkre áll az a módszer is,
amellyel megoldhatjuk a hasznosításukat.
Ez a komposztálás, melynek során a komposztálható anyagok visszakerülnek a természetes körforgásba. Az FKF Nonprofit
Zrt. a begyûjtött zöldhulladékból komposztálási technológiával minôsített, engedél�lyel rendelkezô talajjavító anyagot készít
a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelô
Központ komposztáló üzemében.
!!!FIGYELEM!!!
A gyûjtés, elszállítás feltételei:
• kizárólag a lakosságnál keletkezô, nem
mezôgazdasági, vagy egyéb tevékenységbôl
származó zöldhulladék kerül elszállításra
(pl. falevél, fû, gally),
• a levágott füvet és egyéb lágy szárú
növényeket, falevelet csak és kizárólag az
FKF és „AGGLOMERÁCIÓ” feliratú biológiailag lebomló zsákban (a zsák összetétele újrahasznosított LD-PE, biológiai lebomló adalékanyaggal) szállítják el,
• a zöldhulladék-gyûjtô zsákokat márciustól a Tahi, Szentendrei út 73. szám alatti éjjel-nappali boltban tudják megvásárolni, vagy az FKF Nonprofit Zrt. Központi
Ügyfélszolgálatán: IX. ker Budapest, Ecseri
út 8-12.,
• a zsákok szavatossági ideje anyagukból
adódóan rövid, így javasolt a megvásárlás
után mielôbb felhasználni,
• a lombot, a lágyszárú növényeket, a
levágott füvet zöldhulladék-gyûjtô zsákban gyûjtve, lezárva helyezzék ki az ingatlanaik elé, hogy megelôzzék az úttesten
való szétszóródást,
• biztonsági okokból a hosszú faágakat
nem tudják elszállítani, ezért a max. 15 cm
átmérôjû faágakat vágják max. 1 m hos�szú darabokra és kössék össze max. 40
cm átmérôjû kötegekbe,
• kötegelt ágakból az alkalmanként kirakható mennyiség 1 m3/ingatlan, tehát ezt az ingyenes szolgáltatást ne használják telektisztításra,
ebben az esetben szállíttassák el a zöldhulladékot egy erre jogosult vállalkozóval,
• a kihelyezést a gyûjtést megelôzô napra
kell idôzíteni, úgy, hogy a szállítási nap
elôtti napon 17 órától, legkésôbb a megjelölt napon reggel 6 óráig, hogy a kirakott
zöldhulladék a forgalmat ne akadályozza.
Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha:
• kommunális (pl. salak, vegyes háztartási stb.) jellegû hulladékkal, ill. állati ürülékkel szennyezett, kevert a zöldhulladék,
mivel a kevert hulladék alkalmatlanná válik
a komposztálásra,
• azt ömlesztve helyezik ki;
• a fenti paramétereknek nem megfelelô
(nem kötegelt, nem darabolt, és súlyt és
méretet meghaladó) a kihelyezett zöldhulladék.
A meghatározott idôszakon kívül közterületre kihelyezett zöldhulladék engedély
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nélküli közterület-használatnak, valamint
illegális hulladékelhelyezésnek minôsül, így
szabálysértési eljárást von maga után.
Az FKF Nonprofit Zrt. kizárólag az „FKF”
és „Agglomeráció” feliratú zsákokból viszi
el a zöldhulladékot, ugyanis a zsák árába be
van építve a szolgáltatási díj (a zöldhulladék összegyûjtése, szállítása, komposztálása
stb.) is. (A nagyobb barkácsáruházakban kapható zöldhulladék-gyûjtô zsákok kizárólag
Budapest területén használatosak.) A zsák ára
a szolgáltatási díjon felül - többek között - tartalmaz gyártási, szállítási, árusítási, raktározási, adminisztrációs, üzemanyag stb. költségeket, munkadíjat, járulékokat és ÁFA-t is.
Minden településen más és más árképzés érvényesül, ezért egy adott szolgáltatást csak teljes komplexitásában érdemes
összehasonlítani, hogy reális képet kapjunk az adott közszolgáltatás ár/érték arányáról. Vannak települések, ahol a kommunális adó egy részét/egészét fordítják
a hulladékgazdálkodásra a lakosság által
befizetett díjon felül, van, ahol a település költségvetésébôl egészítik ki a közszolgáltatás díját. A közösségi oldalakon néhányan hajlamosak a településünk szolgáltatási (ezen belül is leggyakrabban a zöldhulladék zsák) árait a Budapestivel összehasonlítani.
Jöjjön néhány adat:
Fenti adatokból nem azt a következtetést kell levonni, hogy Budapesten drága
a hulladékszállítás, hanem azt, hogy minden település hulladékgazdálkodása és
annak ára eltérô, egymással nehezen
összehasonlítható, még akkor is, ha a valóságban az igények és feladatok nem állnak
messze egymástól.
Önkormányzatunk a zöldhulladék-gyûjtés
megszervezése mellett évek óta következetesen a házi komposztálásra bíztatja az
ingatlantulajdonosokat. Ennek legfôbb oka
a zöldhulladék kedvezôbb ártalmatlanítási
költsége mellett, hogy maga a zöldhulladék
begyûjtése során is szennyezzük a környezetet. Gondoljunk itt a hulladék begyûjtése
és elszállítása során elégetett üzemanyagra.
Önkormányzatunk várhatóan 2021 májusától ismét biztosít az ingatlantulajdonosok
részére kedvezményes árú komposztládát.
Komposztálhatunk otthon is?
Természetesen.
A komposztálás nem a modern kor talál

mánya, hanem az emberiség legôsibb
hulladékhasznosító eljárása.
• 4000 éve Kínában törvény született,
mely elôírta a hulladék alkalmazását a talaj
termékenység fenntartásában,
• 2000 éve Columella, római író, politikus mezôgazdasági tankönyvében
„receptet” adott meg a jó komposzt elkészítéséhez,
• a X-XI. században már részletesen
ismerték a komposzt készítés technikáját,
• a XIII. században angol apátságok szabályzatban írták elô a kötelezô komposztálást,
• Magyarországon Herke Sándor és
Zucker Ferenc voltak a komposztálás
úttörôi.
A rossz szokásokról
Tapasztaltuk, hogy néhányan az ingatlanukon keletkezett zöldhulladékuktól külterületi ingatlanukon (szántóföld) égetéssel próbáltak megszabadulni, illetve
különbözô, hulladékgazdálkodási engedél�lyel nem rendelkezô vállalkozókkal szállíttatják el a zöldhulladékukat. Sok esetben ezekkel a hulladékokkal találkozunk a
Duna-parton, külterületen, az árkok partján és a patakmedrekben. Néhány jó tanács
ezzel kapcsolatban:
• mai tudomásunk szerint a közelben a Dunakanyar Hulladékhasznosító
Kft. (Tahitótfaluban a Pócsmegyeri úton)
és a Dunabogdányi Zöldhulladéklerakó
(Dunabogdány, benzinkúttal szemben) rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel
és fogadhat be zöldhulladékot térítés ellenében,
• a hulladéktörvény szerint, ha a hulladék
birtokosa (ingatlantulajdonos) a hulladékot
másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történô átadás kivételével -, meg kell gyôzôdnie arról, hogy az
átvevô az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedél�lyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. Az
engedély másolatának 1 példányát a szállító jármûvön kell tartani, így mindenki kön�nyen meggyôzôdhet arról, hogy nem illegális hulladék szállítóval viteti el a hulladékát.
Szabados-Molnár István falugondnok

Szolgáltatás

Tahitótfalu

Budapest

120 literes kuka ürítése

393,- Ft/alkalom

752,- Ft/alkalom

240 literes kuka ürítése

784,- Ft/alkalom

1505,- Ft/alkalom

zöldhulladékgyûjtô zsák

550,- Ft/db

235,- Ft/db
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Egyház

Jézus így imádkozott értünk:

„Szent Atyám, tartsd meg ôket a te neved
által, amelyet nekem adtál!”
(olvasandó: János 17,6-19)
János apostol és evangélista emlékei szerint az Úr Jézus a nagyheti események elôtt
mondta el ezt a gyönyörû imádságot. János
nem jegyzetelt ekkor, viszont a Szentlélek
kijelentette számára úgy, ahogyan elhangzott. Minden szavát vehetjük magától, Isten
Fiától! Ô tisztában volt azzal, hogy milyen
végtelen nagy erôpróba vár Rá, de azzal is,
hogy muszáj kitartania. Íme, hiába Isten
Fia, hiába egy az Atyával, mégis imádkozik,
hosszasan imádkozik. A mi mostani, rendkívül nehéz és fájdalmas helyzetünkben –
immár a második bezártságban beköszöntô
húsvéti ünneppel – hadd álljon itt néhány
igei gondolat az imádkozás jelentôségérôl!
Egy indiai árva lány arra kérte telefonon
a missziói állomás vezetôjét, hogy vegye fel
ôt az intézetébe. Nagyon félt ugyanis, hogy
gonosz emberek eladják rabszolgának.
Szomorúságára azonban ezt a választ kapta
a misszió vezetôjétôl: „Sajnos nincs hely és
pénz sem, hogy bôvítsük az otthonunkat.
Imádkozz Istenhez, én is ezt teszem, hogy
ajándékozzon meg téged egy hellyel!” A
lány nehezen tudta a könnyeit visszatartani,
de megfogadta a tanácsot. Amikor a mis�szionárius bement az irodájába, egy levelet és egy nagyobb összeget talált az asztalán. Mindez felbátorította, hogy gyorsan az
árváért üzenjen. Bár nagy volt a távolság, a
lány már délutánra megérkezett. Amikor a
misszionárius ezen csodálkozott, a lány így
szólt hozzá: „Hiszen ketten is esedeztünk
az Úrhoz, ezért az imám után nyomban
útra keltem.” A lány Istenbe vetett bizalma nagyobb volt, mint a kilométerekben
mérhetô távolság. (Vetés és Aratás 2010/2,
5.)
Hitben járni nagyon könnyû addig, amíg
az ember nem találja szembe magát a világ
rideg valóságával. Amíg csak álmodozunk
arról, hogy ha majd ez meg az történik,
akkor majd így meg úgy fog Isten segíteni,
és minden csak tökéletesen sikerülhet. De
a valóságban nagyon sokszor már az elsô
lépésnél elakadunk. Nem állnak a dolgok
a kezünkre, semmi nem megy egyszerûen.
Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy minek
hinni Istenben, ha tkp. ugyanolyan nehéz
és kilátástalan ez az élet, mint a hit nélkül
élôké? A hívô ember számára csodálatos
vigasztalás tudni arról, hogy Isten hatalma
mégis sokkal nagyobb, mint amit mi feltételezünk Róla. Errôl szól az indiai árva lány
története: ô valóban hitte, hogy elég akár
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már egyetlen imádság is, és az Úr meghallgatja, hiszen igazán nagy veszélyben van
Isten segítsége nélkül. És meg is történt a
csoda, kérése azonnal meghallgatásra talált!
Mi itt Európában mintha túlságosan megszoktuk volna, hogy hiába imádkozunk –
mert nem is imádkozunk. Sajnáljuk a saját
tehetetlenségünket, elveszettségünket,
de nem tudunk igazán bízni Isten valóságos jelenlétében. Aztán az is gond lehet,
ha valaki önzô módon éli az életét, és mindig csak magára gondol. Hiszen addig hiába
várja, hogy valaki észre vegyen, amíg ô sem
vesz észre mást magán kívül. Pedig a hitünk
erôsítésére és az önzésünk legyôzésére a
megoldás itt van elôttünk: az nem más, mint
a Krisztus keresztje. Ez leszállít a magas
lóról, és megingat az önzésemben is, mert
megmutatja, hogy olyannyira nem vagyok
jó ember, hogy miattam Isten Fiának az életével kellett fizetnie. ÉS a hitet is erôsíti,
hiszen ez a bizonyíték arra, hogy Isten valóban szeret – még engem is! Aki a kereszt
lelki látása után is hatalmaskodik, önzô és
kegyetlen, az ezzel azt bizonyítja, hogy neki
semmi sem számít. Az ilyen ember csak azt
remélheti másoktól, amit ô is adott, nem
többet. Aki nem fogadja el Isten kegyelmét, és nem igyekszik irgalmasan bánni
embertársaival, az irgalmatlanságot választja saját jövôbeli sorsául. Az Úr Jézus az ún.
fôpapi imájában éppen azért könyörgött,
hogy nekünk, akik az Ô kegyelmébôl élünk
– azaz látjuk az Ô keresztjét, mint bizonyítékot –, legyen erônk, kitartásunk, lelkesedésünk akkor is, amikor a helyzet emberileg
nézve nem engedi ezt meg. „Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tôled
van; törlés a könyvjelzôkbôl hozzáadás a
könyvjelzôkhöz
mert azokat a beszédeket, amelyeket
nekem adtál, átadtam nekik, ôk pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy
tôled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél
el engem.” Vannak ilyen emberek, lehetséges Krisztusban felismerni Isten földre jött végtelen és valóságos szeretetét!
Elfogadhatjuk, hihetjük, hogy amit az Úr
Jézus mondott magáról, az igaz.
Ebbôl az is következik, hogy a beteljesületlen kívánságaink, a folyamatos életveszélyek ellenére is, nemcsak ezen a világon,
de a halálon túl is a legeslegjobb döntés Öt
választani, Hozzá ragaszkodni. Hiszen így
imádkozik az Úr Jézus: „Én ôértük könyör-

gök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.”
Isten gyermekének, családtagjának lenni
valami elmondhatatlanul csodálatos és biztonságot adó állapot – éppen az életveszélyben, a kilátástalanságban van ennek
jelentôsége. Minden keresztyén ember,
aki hisz az Úr Jézusban, az Ô családjának a
tagja. És tudhatja magáról, hogy Isten tulajdona, hogy az Úr Jézus tulajdona: maga az
Úr Jézus már földi élete során imádkozott,
majd kereszthalált halt érte! Ennyire értékesek vagyunk Isten szemében! Ha másról
nem is szólna a Biblia, csak ez az egy imádság lenne benne, az Úr Jézus halála elôtti
imádsága, már akkor is tudnánk a legfontosabbat: számítunk Istennek, aki az Övé, az
biztonságban tudhatja magát.
De ebben az imádságban az is le van
írva, hogy: „a világ gyûlölte ôket, mert nem
ebbôl a világból valók, mint ahogy én sem
vagyok a világból való.” Ebbôl tehát kiderül számunkra, hogy ha komolyan gondoljuk, hogy az eljövendô örök életre nézve
éljük a mostani életünket, akkor sok-sok
embertársunk bolondnak fog gondolni.
Néhányan gyûlölni is fognak az Úr Jézusba
vetett hitünkért. Ôk talán magukban „hisznek”, és bennünket gyengének és ostobának tartanak, amiért egy szerintük kitalált
Istenhez ragaszkodunk. Milyen jó, hogy
tudhatjuk: az Úr Jézus odaszentelte magát
értünk, és azt kérte Atyjától, hogy az Ige
igazságával szenteljen meg bennünket
is. Azaz: tegyen olyanokká, hogy minden
körülmények között Isten tulajdonai tudjunk maradni. Azért, hogy a világ minden
gyûlölete, az élet összes tragédiája, csapása,
veszélye se legyen elegendô ahhoz, hogy
Istentôl eltérítsen, Tôle elválasszon minket. „Én ôértük odaszentelem magamat,
hogy ôk is megszentelôdjenek az igazsággal.” Biztonságban vagyunk! Bármit is tartogasson még számunkra ez a földi élet,
ha tudunk bízni az Úr Jézusban, akkor már
nem vagyunk önmagunk rabjai, és nem
vagyunk magunkra hagyva. Ô velünk van
akkor is, amikor sajnos rokonainkkal, szeretteinkkel – gyülekezetünk tagjaival – nem
találkozhatunk. A kereszt mellett pedig a
húsvéti feltámadás még nagyobb erôforrás:
hiszen Jézus feltámasztásával az Atya pl.
erre az imádságra is rányomta a bélyegét
– tehát minden szó igaz! Ha Jézus tanítása, ígérete hazugság lett volna, akkor a sír-
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ban maradt volna. Feltámadása viszont azt
bizonyítja, hogy Isten mindennel egyetért,
amit a Fia az Ô nevében mondott és tett e
világban. Ráadásul Jézus mint ember a feltámadás lehetôségének csodálatos bizonyítéka is. Aki hisz az Úrban, az nem mondhatja többé: nem tudom, mi van a halálban,
mert onnan még nem jött vissza senki. De
– Jézus Krisztus visszajött, tanúk is voltak
erre. A legfôbb közöttük Isten Lelke, Aki
által mi is tudhatunk a feltámadás valóságáról a Szentírásból.
Az Úr Jézus tudta, hogy útja gyôzedelmes
lesz, és azt is tudta, hogy a célig milyen végtelenül sokat kell szenvednie. Ebben a helyzetben – ahogyan ezt mind a négy evangélista megörökítette – imádkozott. Legyen
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ez példa elôttünk is, amikor tudván tudjuk, hogy valami nehéz, fájdalmas vár ránk,
akkor boruljunk térdre az Úr elôtt, legalább
lélekben, ha másként nem tehetjük, és kérjük Urunk mennyei erejét és irgalmasságát.
Így tart meg az Úr neve által mindenkit, aki
csak Benne bízik. Ez az igazi békesség útja!
Imatémáink lehetnek:
•Segítsen az Úr kitartó és áldott imaélethez;
•Adja meg, hogy ne a hétköznapi valóság kilátástalansága határozza meg a hitünket, hanem Isten ígéretein át nézzük a valóságot is;
•Erôsítsen meg minket a tudat, hogy
Jézus Krisztus családjához tartozhatunk;

•Hordozzuk boldogan a sorsot, hogy
Urunkkal együtt mi sem vagyunk „e világból valók”;
•Szabadítson ki az Úr irgalmasan az
életveszélybôl, hadd álljon helyre a megszokott életünk;
•Segítse meg lelki erôvel és kitartással a
járványveszély elhárításáért dolgozókat;
•Tartsa meg és tartsa össze családi és
gyülekezeti közösségeinket!
Szeretettel gondol a Kedves Olvasókra
és kíván Istentôl gazdagon megáldott,
bensôséges húsvéti ünnepet (és mielôbbi
biztonságos találkozást):
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Húsvét örömteli üzenete számunkra

Krisztus nem azért jött, hogy rendet
tegyen a Földön, hanem hogy Isten ragyogó arca az Ô arcán tündököljön fel számunkra. Isten túl fényes ahhoz, hogy befogadhassuk, de Krisztuson keresztül megérinthetô,
befogadhatóvá válik. Ezért jött el Krisztus,
hogy mindenkinek felkínálja Isten közelségét, Isten fényességét, amely nem vakít meg.
Ezért gyógyít, ezért tesz csodákat, hogy Isten
gondoskodását megmutassa. Hogy mindenki
láthassa, Isten szeretetbôl tesz mindent: nem
kellenek módszerek, nem kell meggyôzni,
egyszerûen kérni kell.
Varillon atya írja, hogy Krisztus a kereszten emberi nyelvre fordítja le Isten szeretetét. Átvettük Szent Anzelmtôl a megváltás teológiáját, amely Benedek pápa szerint
is elnagyolt. Alapját képezi az elégtétel kifejezés, ami annyit takar, hogy Krisztus halála által elégtételt adott Istennek a mérhetetlen sok bûn miatt. De ha ezt hirdetjük,
akkor Isten meg akart minket büntetni, csak
Krisztus vére lecsillapította izzó haragját.
Bármilyen botrányos is ez a kijelentés, sok
hívô ember így gondolkodik. Miért akarna
Isten megbüntetni? Ô tudja jól, hogy kiket
teremtett, milyen az ember. Ô sokkal inkább
a segítségünkre akar sietni, támogatni minket. Krisztus a kereszten ezt az Atyát nyi-

latkoztatja ki, aki már mindent odaadott az
emberért, végül a Fiát is. Nem azért, hogy
haragja lecsillapodjék, hanem mert a szeretet olyan, hogy mindent odaad.
Itt érthetjük meg Isten mélységes szeretetét az emberek iránt, hogy valóban csak szeretni tud bennünket, hogy velünk szenved,
velünk járja életünk keresztútjait. Hogy maga
Isten is sebezhetôvé teszi magát, hiszen,
ha nem lenne sebezhetô, hogy lenne atyai
szíve? Hányszor képzeljük el, hogy Istent
nem érinti az emberek szenvedése, hogy
csak figyel bennünket, de tökéletes boldogságban él. Néha letekint a Földre és haragra lobban, de semmi sem zavarja nyugalmát.
Hinnünk kell abban, hogy Istenben végtelen
nagy irgalom, együttérzés van, hogy mély
részvéttel tekint mindannyiunk életére.
Mennyivel másabak lennének imádságaink, ha egy ilyen Istent képzelnénk magunk
elé: aki szeretettel és együtt érzéssel tekint
ránk. Az imádság nem pusztán szövegek
elmondása lenne Istennek, hanem belesimulás az Ô szeretetébe. Annak megengedése, hogy Isten magához öleljen minket. Az
emberek nagy része erre vágyik: nem egy felügyeleti szervre, hanem egy szeretô Istenre,
Aki velük van minden percben.
Ez az Isten adott oda mindent a kereszten,

az Ô arcát láthatjuk meg Krisztus elgyötört
arcában, mert Krisztus vére a szeretet jele,
nem pedig az elégtételé. Ezt tette teljessé
Krisztus feltámadása: a szeretet erôsebb a
halálnál, és életet ajándékoz mindenkinek,
aki igent mond erre. Krisztus feltámadása
miatt hisszük, hogy egyszer a mi sírunk is
üres lesz. Nem eltûnünk a semmiben, hanem
egy szeretô Atya ölelésébe hullunk. A feltámadás hite azt jelenti számunkra, hogy Isten
szeretete Élet, és ez az élet erôsebb a halálnál. Ahogy a Feltámadt Krisztus harmadnapra kilép a sírjából, ránk tekint és azt mondja
mindannyiunknak: szeretlek! És ez a szeretet
azt jelenti, hogy örök életünk van.
Krisztus! Halálod és temetésed által
erôsítsd bennünk a hitet, hogy sohasem
hagysz magunkra, halálunk óráján kézen
fogsz bennünket, hogy feltámadásod részeseivé tegyél minket.
Ezekkel a gondolatokkal szeretnék áldott
Húsvétot kívánni mindenkinek. Még akkor
is, ha sokan betegek, sokakat elveszítettünk,
Krisztus szeretete adjon erôt nekünk, hogy
legyôzhessük a megpróbáltatásokat.
Szeretettel és imádsággal:
Zoli atya
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Eljött az este
Elveszíti melegét a Nap
Vörösbe öltözik az ég
Nagy szürke lepke
Szárnyát kitárja
Házak ablakára
Ülnek a csillagok
Falak közé húzódik a zaj
Üresek az utcák
Félelem játszik
Az idegeken
Bezárt üzletek
szirénázó mentôk
Hosszan síró harangszó
Koporsókra hulló
hantok koppanása
Szívet szorít
A fagyos éjszakában
Sok sebbôl

Vérzik a világ
Eltéved az ember
Pocsolyából iszik
Hiába a tiszta kút
Nincs vissza út
Taigetos felé ûzi sorsa
Mindenható Atyám
Add vissza az embert
Az embernek
Fogadja el önmagát
Úgy ahogyan Te teremtetted
Kérlek
Mentsd meg minden gonosztól
Mielôtt végleg elveszik
Te mondottad
nem tudja mit cselekszik
Új tavaszt bont a tél
Az élet él
S megújítja önmagát
Karnevál Margit

Tahitótfaluban már több helyszínen elérhetô az ingyenes wifi4eu
internetkapcsolat
WiFi4EU - az ingyenesen elérhetô internetkapcsolat helyi közösségekben történô
elômozdítása
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy
szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést
biztosítson a polgárok számára nyilvános
helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban,
egészségügyi és mûvelôdési központokban
és múzeumokban.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
támogatást nyert az Európai Bizottságtól
a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi
közösségekben történô elômozdítása”
elnevezésû intézkedési tervhez.
A telepítés költségeit az Európai
Bizottság, míg a mûködési költségeket az
önkormányzat finanszírozza.
A helyi lakosok és a látogatók ingyenesen, reklámok nélkül használhatják a
WiFi4EU hálózatokat, miközben abban
is biztosak lehetnek, hogy adataikat nem
fogják kereskedelmi céllal felhasználni.
Tahitótfaluban a WiFi4EU projekt keretében uniós 15.000 Eurós finanszírozásból összesen 3 helyszínen (14 kültéri AP)
került kiépítésre vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáló wifi-hozzáférési pont.
Tahitótfaluban az alábbi helyszíneken
találhatók a WiFi4EU hozzáférési pontok:
Kültéri AP helyszínek: 2021 Tahitótfalu
Szabadság u. 2 (Faluház udvar és körzete)
2021 Tahitótfalu Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
(Népház és a Pap kert udvara és körzete)
2022 Tahitótfalu Hídfô – parkoló és a
termelôi piac körzete
A „WiFi4EU” SSID-vel rendelkezô háló-
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zathoz történô csatlakozás nem igényel
semmilyen hitelesítési információt (például nincs jelszó használat). A WiFi4EU hálózat nyilvános, teljesen ingyenes és reklámmentes, a használat során a felhasználónak nem kell személyes adatokat megadni. A wifi kapcsolat a használati feltételek
elfogadása és a csatlakozást követôen létrejön. A wifi-hozzáférési pontok kialakítását a Vodafone Magyarország végezte, az
internetszolgáltatást a DIGI Kft biztosítja.
A WiFi4EU-hálózat nagy sebességû,
magas színvonalú internetes felhasználói
élményt lehetôvé tevô szélessávú, minimum 30 Mbps letöltési sebességû ingyenes internetkapcsolatot biztosít.
A Wifi4EU nevû hálózathoz okostelefonján bárki könnyedén csatlakozhat:
- nyissa meg a Hálózat és internet, majd
Wifi lehetôséget
- Kapcsolja be a Wifi használat beállítást
- Koppintson a listában szereplô Wifi4EU
hálózatra. A hálózathoz kapcsolódáshoz
nincs szükség jelszóra, egy Adatvédelmi
szabályzatot kell csak elfogadni, majd a
belépésre kattintani.
- A csatlakozás után a hálózat neve alatt
a „Csatlakoztatva” szöveg jelenik meg, és
a hálózat onnantól „Mentett” állapotú, ami
bármely olyan tahitótfalui ponton, ahol
kiépített hálózat van, és a telefon a közelben van bekapcsolt Wifi-vel, a telefon automatikusan csatlakozni fog.
Tahitótfalu Önkormányzata

Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18,
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com
• ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu,
Elekfy J. u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail:
dunakanyarvet@gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.
com, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET
– tel.: 385-078 • DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 •
ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd
8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu, 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: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.:
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ
– FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20
474-9999, +36 30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • GYERMEKORVOS
na, Ifjúság u.
SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo
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
sök tere 6., tel.: 26/889Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P:
8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010• GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics Erzsé
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
kor
zó 18.,
– dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna
tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312933 • 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
folyama
tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi,
Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S.
u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL –
Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112,
ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–
17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek
8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva:
ebédszünet minden nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd,
csütörtök 8–18; szerda 8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.:
387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30
• REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – 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 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., nyitva tartás:
hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00,
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06
80 353 353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban:
hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00,
péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@fkf.hu,
fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 Bp., Pf.: 637 •
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
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok,elektromos sütők,
ipari mosogatógépek, stb.,
kozmetikai és szépészeti berendezések,motorosan állítható ágyak,
szaunák, jacuzzik, medence gépészet
és egyéb elektromos gépek és berendezések szervízelése, javítása.
Kert- és garázskapu automatizációktelepítése, javítása,
beléptető, és felügyeleti rendszerekkiépítése, szervízelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése,
erős- és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. ElektrotechnikaVisegrád
Tel.: 06-30/941-1194

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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A Községi Tájékoztató lapban
közzétett hirdetések díjai
2021-ben változatlanok:

AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

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

Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ oldalas felület
áll rendelkezésre, melyeket a
beérkezés sorrendjében tudunk
biztosítani.

PUSCHO ÁLLÁS

A Puscho Kft nagyüzemi
mosodája karbantartót
keres főállásban.
Feltételek: szakirányú
végzettség,
2-5 év tapasztalat
A jelentkezéseket
munkaidőben
az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
e-mailen: mosoda@puscho.hu
telefonon: 06-26-391-167

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
16

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

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

Várom szíves hívását!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Felújítás állami támogatással?
Segítünk! Keresd szakértő kollégánkat!
A felújítási munkálatokhoz nálunk mindent megtalálsz!

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.

Tel.: 06 26 310 882 | Fax: 06 26 301 272 | Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | Web: www.iso-thermo.hu | Fb: https://www.facebook.com/isothermokft
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Falutéka
magyar nóták, táncdalok és
örökzöldek hazai és külföldi elôadóktól, amiket közösen hallgattunk és énekeltünk. Már óvodás koromban
megtanultam: „ Te rongyos
élet, bolondos élet, mitôl
tudsz olyan édes lenni, mint
a méz?” Németh Marikával
és Rátonyi Róberttel együtt
énekeltem az operett irodalom legszebb slágereit.
Minden mûfajt nagyon szerettem, ami az otthonunkban megszólalt, próbálgattam a hangom a táncdalokban, operettekben, operában is
-Már kisgyerekként énekelni tanultál. Melyek voltak a legfontosabb állomások tanulmányaid során?

Cikksorozatunkban Tahitótfaluban
élô fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel
ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.

Szécskay Szomszéd Ildikó
Szécskay Szomszéd Ildikó közel másfél évtizede él családjával Tahitótfaluban.
A helybéli közönség hallhatta elôadásait az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozaton a Rajkó Zenekar
mûvészeinek kíséretében, az Idôsek
Napján és az Erzsébet-Katalin Bálon,
melyeket szépen csengô, erôteljes, tiszta
hangja, magával ragadó elôadása maradandó élménnyé emelt.
-Hogyan találtál rá már egészen fiatalon az éneklésre, és ezen belül is az operett mûfajára?
Nem származom zenész családból, azonban gyermekkoromban nagyon sok zenét
hallgattunk otthon a szüleimmel. Az édesanyámnak tiszta, szép, csengô hangja volt, de
nem volt lehetôsége a zenetanulásra. Annak
idején a Villamosszigetelô és Mûanyaggyár
hanglemez üzemében dolgozott, Ô
ellenôrizte a hanglemezek minôségét ezért
rengeteg elôadót ismert. Azokat a lemezeket, amelyek tetszettek neki, megvette, ezért
nagyon sok lemezünk volt otthon: operettek,
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Budapesten zenei általános iskolába jártam, mellette hegedülni és késôbb zongorázni tanultam a csepeli és a IX. kerületi zeneiskolában. 12-13 éves koromban a zeneiskolai hegedû órák egy általános iskolában voltak megtartva, pár teremmel arrébb énektanítás hangjai zengték be
a folyosót. Akkor döntöttem el, hogy szeretnék én is énekelni tanulni. Az énektanulást
a csepeli zeneiskolában kezdtem Korompai
Tünde és késôbb Rôth Márta tanárnônél.
Középiskolai tanulmányaim alatt is folyamatosan jártam magánének órákra és zeneelméletet is tanultam. .A fôiskolai tanulmányaim
mellett felvettek a Budapesti Operettszínház
Zenés Színészképzô Stúdiójába, közismertebb nevén „Operett stúdióba”, ahol a színészképzés mellett komoly hangsúlyt fektettek a hangképzésre is. Adrigán Judit
tanárnôtôl az operett, musical mûfaja mellett az opera mûfajával is megismerkedtem.
A fôiskola elvégzése után három évig éneket
tanítottam egy budapesti iskolában, mellette
Hídvégi Miklós Mûvészház színházánál énekeltem. A társulattal számos országban bemutattuk a legszebb operetteket több hetes turnék keretében, német és magyar nyelven.
Választanom kellett a pedagóguspálya és a
mûvészpálya között. Elragadott a színház
varázslatos világa és leszerzôdtem a Budapesti
Operettszínházhoz, ahol 2000-2012-ig énekeltem. Énekkari mûvészként elénekeltem az
operett irodalom legszebb melódiáit: Kálmán
Imre, Lehár Ferenc, J. Strauss legismertebb,
legszebb operettjei közül, hogy csak egy
párat említsek: Csárdáskirálynô, Marica

grófnô, Mosoly országa, Cigányszerelem,
Cirkuszhercegnô és számos más operettben énekeltem, valamint részt vettem a
Muzsika hangja, Rudolf, Menyasszonytánc,
Szépség és a szörnyeteg musicalekben is.
-Mi vonzott fiatalként elsôsorban az
operett, és nem a musical világába?
A musicalok világát akkor ismertem meg
igazán, amikor az Operettszínházhoz kerültem Kerényi Miklós Gábor, Bôhm György,
Béres Attila lenyûgözô rendezései által. Az
operettstúdiós évek alatt leginkább operett szerepekkel kínáltak meg a képzett hangom miatt. Ebben az idôben már otthonosan
mozogtam a folklórszínpadokon, nap mint
nap énekeltem az operettdalokat és jobban
ismertem az operett mûfaját, bár az elsô szerepemet a 90-es évek végén a Muzsika hangja címû musicalben kaptam. Az operett, mint
hungarikum a kultúránk része és engem büszkeséggel tölt el, hogy jól ismerem, mûvelem,
közvetítem ezt a mûfajt a hazai és külföldi
közönség, valamint a fiatalabb korosztály felé.
Azt szeretem az operettben, hogy egy kön�nyed, fülbemászó, de operai igénnyel megírt dallamokkal átszôtt történet, ami mindig
happy enddel végzôdik és az éneklése, hallgatása boldogsággal tölti el az embereket.
Ez szerintem nagyon fontos a mai világban.
Mûsoraim során gyakran szembesülök azzal
a ténnyel, hogy a magyar emberek ismerik és
szeretik az operettet, gyakran éneklik velem
az ismert slágereket és a külföldi vendégek is
igénylik, szeretik ezt a mûfajt. A musicaleket
is nagyon szeretem, de az operett közelebb
áll a szívemhez.
-Nem csak nagy színpadokon találkozhatunk veled, országszerte vállalsz
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kisebb fellépéseket. Hol találkozhat veled
a közönség?
-Napjainkban, illetve a vírushelyzetet
megelôzô években számos híres hagyományos magyar étterem folklór színpadán
is felléptem rendszeresen: Mátyás Pince,
Trombitáskert, Kalocsai Paprika Csárda
Márványmenyasszony, Vadaspark Étterem,
Duna Palota.Ezekben az éttermekben ismert
prímásokkal (Ifj. Déki Lakatos Sándor, Gazsi
János,Lakatos Miklós, Fehér Gyula, Bangó
Béla) és zenekaraik kíséretében fôként külföldi vendégekkel ismertettük meg a szebbnél szebb hungarikumokat, az operettet,
magyar nótát és a különbözô tájegységek táncait folklór mûsorok keretében. A folklórszínpadokon megismertem és megtanultam
énekelni és konferálni más nemzetek dalait
is. Tagja vagyok az Operett-Musical Voices
Társulatnak, akikkel rendszeresen fellépünk mûvelôdési házakban, falunapokon és
különbözô rendezvényeken. Rendszeres
fellépôje vagyok a Viking Cruises hajóin megrendezett mûsoroknak, ahol a Rajkó Zenekar
mûvészeivel folklór és örökzöld mûsorokat
adunk a külföldi vendégeknek. Sajnos most
az élô mûsorok a járványhelyzet miatt szünetelnek, azonban a Duna tv „Jó ebédhez szól
a nóta” mûsoraiban rendszeresen láthat a
közönség.
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-Ezek szerint a járvány elôtti
idôszakban igen mozgalmas hétköznapjaid voltak. Hogyan éled meg ezt a jócskán lelassult, és sokkal kevesebb fellépési
lehetôséget nyújtó idôszakot?
Lelkileg nagyon megterhelô ez a hosszúra nyúló idôszak. Hiányzik a közönség, az élô
mûsorok, az együtt éneklés, a mûvésztársaim.
Most több idô jut a családomra. Van egy
12 éves kislányom Hanna, akivel szolfézst
és zeneelméletet tanulunk. Az ô kedvenc
mûfaja a musical és a jazz, már önállóan tanul-

ja a dalokat. Több idôt tudok most tölteni új
dalok tanulásával, repertoárom bôvítésével is,
és a Duna Tv felvételei is folyamatos készülést igényelnek. Ha véget ér a járványhelyzet,
indul Leányfalun egy színitanoda Póka Éva
vezetésével, aki felkért, hogy vegyek részt
alkalmanként a gyermekek képzésében. Ez
egy izgalmas, felelôségteljes feladat, amit
nagyon várok. Bízom benne, hogy a mozgalmas hétköznapok mihamarabb visszatérnek.
Béres Gabriella

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.
Márciusi számunkban a Szabadidôpark
hirdetôtáblájának egy részlete volt látható.
Sajnos nem érkezett helyes megfejtés.
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