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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Kerékpárutat tervezünk Tahitótfalu és
Leányfalu között
2005-ben a Szentendrei kistérség és abban
résztvevô dunakanyari települések Kistérségi
Társulás keretei között Visegrád, Dunabogdány,
Tahitótfalu, Leányfalu, Szentendre szakaszon kerékpárút építését célozták meg. A projekt elôkészítését
a Kistérségi Iroda koordinálta. 2006 júniusában
készült el az engedélyezési tervdokumentáció, amelyet a Pegazus Terv Építômérnöki Kft és az Út-Teszt
Kft. készített el. Tahitótfalu közigazgatási határán
belül 31 szakaszra osztották a kerékpárút nyomvo-

nalát. Ez érinti a Szentendrei út (11-es számú fôút)
Duna felôli szakaszait, és mint alternatív útvonal, a
Szentendrei-sziget területét. A Kistérségi Iroda az
engedélyes terv elkészítése elôtt az érintett hatóságokkal egyeztetve megvalósíthatósági tanulmányt
készített. A tervdokumentáció beadásra került, majd
közel fél év elteltével egyes szakaszokra megkapta
a nyomvonal az engedélyt, más szakaszokra nem.
Leányfalu és Tahitótfalu között a T27 (Tahitótfalu
27) szakasz nem kapta meg az engedélyt, tekintettel arra, hogy érinti a DMRV Zrt. kezelésében lévô
vízbázist. A 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet 5.
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Tahitótfalu májusi programjai
június 4. 17:00 Nemzeti Összetartozás Napja: Trianoni békediktátum
101. évfordulója. Megemlékezés és koszorúzás a Trianon emlékmûnél
(Tahitótfalu, Szabadság út)
június 4-25. Öt szín – Élôhelyünk: a Szentendrei-sziget. Fotókiállítás a
tahitótfalui Termelôi Piac kerítésein.
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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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

számú mellékletének 54. sora alapján külsô
védôövezet területén létesítmény környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelô tartalmú egyedi vizsgálat eredményétôl függôen
építhetô. Az eljárás célja annak bemutatása,
hogy a tervezett tevékenység, létesítmény
milyen hatással lesz a felszín alatti vízbázisra.
Mivel az engedélyes tervek beadása kapcsán ez nem került elvégzésre, az érintett
szakasz nem kapta meg az engedélyt. 2006
ôszétôl, mint alpolgármester képviseltem
településünket a kistérségi üléseken, egyeztetéseken. A Kistérségi Társulás megszûnésével
ez a projekt elhalt.
Az elmúlt években ismét felvetôdött
a kerékpárút létesítésének szándéka a
Dunakanyarban. Egy új projektiroda ismételten megvalósíthatósági tanulmányt készített két nyomvonalra: a 11-es fôút mellett,
vagy a Szentendrei-szigeten két gyalogos
kerékpáros híd megépítésével Dunabogdány
és Kisoroszi valamint Szigetmonostor és
Szentendre között. Tekintettel arra, hogy az
érintett nyolc település érdekeit kellett egyeztetni, valamennyi polgármester egyetértésével levelet küldtünk a Támogató Hatóságnak,
amelynek az volt röviden a tartalma, hogy
„a nyolc település azt a nyomvonalat támogatja, amelyet a kormányzat megvalósíthatónak tart”. Ezek után született meg az a döntés, hogy a Eurovelo 6 kerékpárút Visegrád,
Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendre
nyomvonalon fog haladni. Jelen ismereteink
szerint az engedélyes tervek elôkészítésére
vonatkozó eljárások folyamatban vannak.
Az elmúlt hónapokban Adorján Andrással,
Leányfalu polgármesterével a testületek
támogatását magunk mellett tudva úgy döntöttünk, hogy Pest megyei forrásból megépítjük a kerékpárutat Tahitótfalu és Leányfalu
között. Polgármester úrnak azt a javaslatot
tettem, hogy ne tervezéssel kezdjük, hanem
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„poroljuk le” a 2006-os terveket, és egyeztessünk az érintett hatóságokkal. Ennek során
tárgyalást kezdeményeztünk a Közép-DunaVölgyi Igazgatóság vezetôjével, a Fôvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Duna Menti Regionális Vízmû vezérigazgatójával. E három egyeztetés az elmúlt
hetekben megtörtént. A Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatósággal történô egyeztetésre meghívtuk Dr. Vitályos Esztert az Emberi
Erôforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelôs államtitkárát annak
érdekében, hogy mint kistérségi választókerületi vezetô, lássa, milyen módon lehetséges Leányfalu és Tahitótfalu között a vízbázis kérdéseit megoldani. Mindhárom szervezet vezetôje konstruktív együttmûködésérôl
biztosított bennünket, és kijelölték azokat a
szakértôket, szakembereket, jogi személyeket, akikkel az elôkészítô munka során egyeztetnünk kell. E munka célja megtudni, hogy
a 2006-ban tervezett nyomvonal a 123/1997.
(VII.18.) kormányrendeletben elôírt vízbázis védelmi szempontoknak megfelel-e. A
Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szolgálatvezetô helyettese leírta számunkra,

milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a külsô védôövezet területén tervezett kerékpárút megépítésének lehetséges
formáit kidolgozhassuk.
A vízbázis védelmi egyedi vizsgálati dokumentáció elkészítésére egy olyan tervezôt kértünk fel, aki környezetvédelmi természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértô
jogosultsággal rendelkezik. Elkezdtük az
egyes szervezetek kijelölt szakértôivel a tárgyalást, hogy rögzítsék szervezetük képviseletében a vízbázis védelmi szempontokat, figyelembe véve, milyen kikötésekkel tudják befogadni a hatástanulmányt. Amennyiben a vízügyi hatóság elfogadja a hatásvizsgálat eredményét, a 2006-ban elkészített tervdokumentációt aktualizálni fogjuk. Ennek az lehet az
elônye, hogy már egy meglévô adatbázisra
támaszkodva költséghatékonyan és rövid idô
alatt el tudjuk készíteni az „új” tervdokumentációt. A hatástanulmány azt fogja vizsgálni,
hogy az építés, majd az üzemeltetés során a
kerékpárút milyen környezeti terhelést jelent
vízbázis védelmi szempontból. Az Adorján
András polgármester úrral közösen kialakított
munkamódszer biztosítja, hogy a hatástanulmány birtokában kezdôdjön meg a tervdokumentáció elkészítése, és ne utólag derüljön ki,
hogy az engedélyes terv nem felel meg a vízbázis védelemrôl szóló kormányrendeletnek.
Terveink szerint szeptemberig elkészül a
hatásvizsgálat, annak pozitív elbírálása esetén kezdôdhet az engedélyes tervdokumentáció elkészítése. Adorján András polgármester úrral a „Kempingtôl – Kempingig” nevet
adtuk a projektnek. Mint tudjuk, Leányfalu
esetében a leányfalui kempingig halad a
kerékpárút, melynek pályázati forrásból
történô felújítása hamarosan elkezdôdik. A
kerékpárút tervezett folytatása a Kemping
utca - Seres utca, majd a 11-es melletti sávban
megfelelô védôtávolság kialakításával önálló
szabványos, kétirányú kerékpárút érkezik be
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Tahitótfaluba, a 11-es út mellett halad tovább,
a Villám pataknál fahíd épül, és a kerékpárút
befordul a Gombaszögi utcába (ezen a szakaszon vegyes használatú kerékpárútról beszélünk), és leérkezve a Duna-partra, halad a
tahitótfalui kemping irányába, és a mellette
lévô megnyitásra kerülô sávban érkezik ki a
volt Bernadett panzió mögé, és csatlakozik be
a Tildy hídhoz. Tekintettel arra, hogy a Dunapart Natura 2000 terület, ott is külön vizsgálatot kell végezni. Felmerülhet a kérdés, miért
nem folytatjuk a kerékpárutat Dunabogdány
irányába. Erre két válasz van. Az egyik, hogy a
potenciális kerékpárút támogatási keretösszegek a Leányfalu -Tahitótfalu közötti mintegy

Ö n k o r má n yza t

3,5 km-es szakaszt fedezik, a második, hogy
a Tildy híd és Dunabogdány kerékpárútja
közötti út egyes szakaszai csak nagyon magas
mûszaki tartalommal és költséggel valósíthatóak meg. Ennek a feladatnak a megoldása a késôbbiekben kerülhet vizsgálatra, megvalósításra. A hatástanulmány elkészítését és
hatósági felülvizsgálatát követôen tájékoztatást adok a további lépések lehetôségeirôl.
Végezetül nagyon fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a Leányfalu -Tahitótfalu közötti projekt teljesen független a tervezett
Eurovelo 6 projekttôl.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tahitótfalu Önkormányzata 2022. évre
falinaptár megjelentetését tervezi.
A naptár 13, Tahitótfalu település épített és természeti értékét megörökítô fényképet tartalmaz (1 nyitókép, 12 hónap). A
naptár fotóit pályázat segítségével szeretnénk összegyûjteni.
Kérünk mindenkit, profi vagy amatôr
fényképészt, akinek a kiírási feltételeknek
megfelelô fotója van, küldje el a megadott
e-mail címre, hogy képe sikeres pályázat
esetén megjelenhessen a 2022-es falinaptárban. A kiválasztásra nem került képeket Tahitótfalu hivatalos honlapján közzétesszük. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a kiírásban szereplô feltételeket
tartsák be, ellenkezô esetben képeik nem
kerülnek elbírálásra.
A beadásra vonatkozó feltételek:
• Egy szerzôtôl legfeljebb három (3) fotó
küldhetô be. Sorozat, képpár nem adható
be. A képek együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A fotókon személyek ne szerepeljenek.
• A képek fájlnevét kérjük ékezet nélkül
megadni az alábbi módon:

Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg
(pl. Kovacs_Peter_Darvak_a_hatarban.
jpg, vagy Kiss_Janos_Oszi_naplemente.
jpg)
Technikai feltételek:
• fekvô kép, minimum 2500 pixel képszélesség, 300 dpi felbontás, JPG formátum
A képeket a Fotopalyazat2021@gmail.
com címre kell eljuttatni.
Beadási határidô: 2021. október 31.
A képek beküldésével a pályázó hozzájárul a képek nyilvános közzétételéhez.

Újszülöttek:
Greff Dorka 2021.04.08.
Bákai Botond 2021.04.27.
Bötkös Dávid 2021.04.29.
Elhunytak:
Lénárt Géza István – Vöröskô utca, élt: 73 évet
Szabári Lászlóné – Ifjúság út, élt: 87 évet
Latorczai László – Nyulas utca, élt: 80 évet
Csillag Etelka – Villasor, élt: 91 évet
Bokros László – Liget utca, élt: 89 évet
Csereklye Lászlóné – Béke út, élt: 76 évet
Páll József – Vörösmarty utca, élt: 38 évet
Lévai Gézáné – Bercsényi út, élt: 83 évet
Hansági Dénes Antalné – Kossuth Lajos utca, élt: 80 évet
Farkas Károlyné – Vörösmarty utca, élt: 76 évet
Tóth Istvánné – Béke út, élt: 81 évet
Házasságot kötöttek:
Rácz Dániel – Bonifert Judit

Könyvtár
Kedves Olvasóink!

A pályázat elbírálói:
Almássy Csaba grafikus, a Tahitótfalui
Községi Tájékoztató fôszerkesztôje,
Wegroszta Gyula festômûvész, a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola
és AMI tanára,
Tahitótfalu Község Önkormányzata
Kulturális, Oktatási és Sport bizottságának
tagja.

A község lakói számára a könyvtár az alábbi
idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
A könyvtár a járványügyi intézkedéseknek
megfelelôen kizárólag a védettségi igazolván�nyal rendelkezôk számára látogatható.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

Tahitótfalu Önkormányzata

Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Iskola

Pollack gála 2021.

A településünk iskolája mindannyiunk
szívügye, hiszen a Szentendrei-szigetnek,
Tahitótfalunak minden más magyar településhez hasonlóan a jövôje az iskolában, az ott folyó oktató - nevelô munka
minôségében rejlik.
A tahitótfalui iskola a hagyományos általános iskola mellett alapfokú mûvészeti
iskola is, ahol a növendékek hangszereken
tanulnak játszani, néptánc, népzene, szolfézs, tûzzománc mûvészeti órákra iratkozhatnak be és vehetnek részt délutánonként a Tahitótfalun és Szigetmonostoron
mûködô mûvészeti iskolánkban.
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola közösségének állandó célja az iskola fejlesztése,
eszközállományának gyarapítása, a tanulók
lehetôségeinek növelése, a felzárkóztatás
és a tehetséggondozás színvonalának emelése. Ezért megteszünk mindent, többek
között kulturális gálát szervezünk, melynek
bevételét az iskolai tehetséggondozásra, fejlesztésekre fordítjuk.
Iskolánk közössége 2021 tavaszán ismét
nagy lelkesedéssel készült a Pollack-gála
szervezésére, mûsoraira. Hagyományosan
a Pollack-gála a községi sportcsarnokban
került 2016. óta minden év áprilisában
megrendezésre, de sajnos a tavalyi évben
elmaradt iskolánk nagyszabású rendezvénye, a vírus miatt nem tudtuk elôadni a
tanév során megtanult verseket, mûveket.
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Idén a vírus miatt csak online keretek
között tarthattuk meg ezt a neves rendezvényt, viszont iskolánk apraja-nagyja örömmel készült a felvételre. Bár az összes
fellépô egyszerre nem lehetett a felvétel
helyszínén, nagyon jó volt látni, hogy mindenki ünneplôbe öltöztette testét-lelkét, és
ott segített, ahol csak tudott.
A Pollack-gála fôvédnöke Dr. Vitályos Eszter
az Emberi Erôforrások Minisztériumának
Európai uniós fejlesztéspolitikáért felelôs
államtitkára és Dr Sajtos Sándor polgármester úr voltak. Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és hogy mindig iskolánk
mellett állnak!
Pollack-gálánk mûsorában mindig igyekszünk iskolánk sokszínûségét megmutatni, kiemelkedô mûsorszámainkat elôadni,
így az idei gálát is ennek jegyében szerveztük. Mûsorunkban magyar költôk verseit tanulóink adják elô, az alsós osztályok
néptáncosai különbözô tájegységek táncaival színesítik az elôadást, a felsôs tanulóink
közül angolul mesél egy diákunk, a 8. osztályosaink videóval készültek az alkalomra,
mûvészeti iskolánk tanulói és tanárai pedig
klasszikus, népi és könnyûzenével örvendeztetik meg a nézôket.
A zenetanárok kamaradarabjait igazi csemegék, az „Egy asszony illata” címû film
filmzenéjét: Carlos Gardel Por una Cabeza
– Tangó címû darabját a szigetmonostori tanári kamarazenekartól, Joe Hisaishi:
Howl’s moving castle (A Vándorló palota) animációs kalandfilm filmzenéjét pedig
a tahitótfalui tanári kamarazenekartól hallhatjuk.
A gálára kiállítottuk az utóbbi 5 év természetfotó pályázat legjobbjait a fenntarthatóság jegyében és a természetszeretetünk
kifejezéseképpen.
A díszlet megálmodásában és elkészítésében Princzné Bérczi Krisztina
kolléganônk segített. Köszönet a kiállítás
szervezésért Princzné Bérczi Krisztinának
és Fábián Csaba tanár úrnak, a felkészítô
tanároknak az általános iskolából
Bötkösné Molnár Éva, Gyarmathy Réka,
Lintner Andrea, Papp Judit, Balogh Zsolt
és Vaczó Zoltán tanároknak.. A néptáncosokat felkészítette Szokóné Pukli
Gabriella, a mûvészeti iskola felkészítô
tanárai Gellért Gabriella, Gratzl Erika,
Kissné dr. Czárán Eszter, Kubusné Verhás
Virág, Tircsi Zsuzsa, Horváth Balázs,
Kürtösi Zsolt, Mákó Miklós, Petrovity
Sándor, Rebe Attila voltak, a mûsorban
közremûködtek Ritó Angelika, Oravecz
György, Kökényné Krafcsik Ibolya és Séra
Anna. A gálát szervezte, mûsorát szerkesztette Kökényné Krafcsik Ibolya tanárnô és
igazgatónônk, Zakar Ágnes.

Online Pollack-gálánk mûsorát a Danubia
televízió rögzítette, a felvételt csatornájukon sugározza, facebook és youtube oldalukon is elérhetôvé tette. A premier (2021.
április 30.) után visszanézhetô gálánk
mûsora ezeken a csatornákon.
Szeretnénk köszönetet mondani a kedves nézôk figyelméért, a Kollégák felkészítô
munkájáért, a szereplô gyerekek lelkes sze-

repléséért, a Danubia Tv, az Önkormányzat
és az Államtitkár asszony támogatásáért.
Mindenkinek köszönjük a támogatói
jegyek vásárlását, iskolai alapítványunk
részére történô felajánlásokat, a Pollackgála bevételét iskolánk tanulóinak tehetséggondozására és a mûvészeti iskolára fordítjuk.
Kökényné Krafcsik Ibolya és Zakar
Ágnes, szervezôk
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I sk ola

Szép tahitótfalui sikerek
a ritmikus sportgimnasztikában
A sport világában érdemes megemlíteni a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskolás lányokat is. A ritmikus gimnasztikában kiemelkedôen teljesítô fiatalok ebben
a nehéz idôszakban is kiválóan teljesítenek. Az április végén megrendezett országos meghívásos I. Gyöngyszem kupán, ahol
350 versenyzô lépett szônyegre, a lányaink
a következô eredményeket érték el:
III. osztály
Szabados-Molnár Virág abszolút bajnok
1. helyezett
Molnár Luca 6. helyezett

Szabadidô II. serdülô
Surányi Rozi 2. helyezett
Nem csak itt szerepeltek ilyen mesésen a lányok. Március végén a híres Óbuda
Kupán is a dobogóra állhatott Molnár Luca
(2. helyezett) és Szabados Molnár-Virág (3.
helyezett)
Gratulálunk a lányoknak és edzôiknek!
Csak így tovább!
Hajrá lányok!
Baumann Loretta, RG edzô

„Határtalanul” honismereti verseny
Huber Alexandra 7.a osztályos tanuló
nagy sikerrel vett részt a „Határtalanul” honismereti versenyben. (Köszönjük Papp Judit
osztályfônöknek a pedagógusi regisztrációt!)
A versenyben 1300 gyermek vett részt,
Alexandra országos 7. és megyei 7. helyezést
ért el.
Az Országos Honismereti Tanulmányi
Verseny célja: az általános magyar mûveltség,
a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás gondolatának fejlesztése, hazánk természetének,
történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az
iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedezô feladatokon keresztül játékos
megközelítésben.
A verseny 4 fordulóból állt, fordulónként
15 feladatot kellett megoldani 2020. október
6-2021. április 11-ig.
7 az 1-ben verseny: a honismeret gyûjtônév
alatt 7 tantárgy és ismeretkör feladatait tartalmazza: magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány,
hungarikumok, feltalálók. Négy fordulóban
fordulónként 15 feladat, a tanév során összesen
60 feladat.
A feladatsorok évfolyamonként, korosztálynak megfelelôen kerülnek kialakításra.

A feladatok megoldásánál A-B-C-D válaszokból ki kell választani a megfelelôt.
A feladatok beküldése kizárólag interneten
keresztül lehetséges, ebbôl adódóan a megoldáshoz bármilyen segédeszköz felhasználható, ez egyben egyfajta kutatómunka, felfedezô
játék is.
A nevezési díjak egy részét minden
évben jótékony célra fordítjuk. Az idei tanévben a Szórványmagyarság Gyermekeiért
Alapítványon keresztül juttatjuk el 100.000
Ft összegû közös támogatásunkat a rászorultak részére, melyet az I. forduló megnyitását
követôen adunk át.
A Szórványmagyarság Gyermekeiért
Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön
(Erdély), és több mint tíz éve áll a mélyszegénységbe süllyedt Mezôségi szórványmagyarság
szolgálatába, tanulási lehetôséget biztosítva térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek.
A verseny szakmai, pedagógiai minôségét
Kamocsai Antalné „Bonis Bona - A Nemzet
Tehetségeiért” díjas tehetséggondozó pedagógus biztosította.
Alexandra: ”Nem volt könnyû feladat, sok
ideig tartott egy-egy feladványt kikeresni, felkutatni.”

Országos
döntôben a
Pollack.hu
csapata
A Lakiteleki Népfôiskola által meghirdetett Hungarikum Vetélkedôre iskolánk
7. évfolyamáról Kiss Liliána, Frey Ábel és
Szabó Zénó által alkotott Pollack.hu csapat
nevezett.
Jelentkezésként egy totót kellett kitölteni a magyar hungarikumokról. Négy évfolyamban 335 csapat indult a megmérettetésen. Az elsô fordulóban egy magyar tájegységet kellett bemutatni, mi Veszprémet
és környékét választottuk. Ezzel a munkákkal a 4. helyen jutottunk be az elôdöntô
24 csapatos mezônyébe. Itt a Hungarikum
Gyûjtemény értéktárában jelenleg szereplô
76 érték közül kellett választani egyet, és
bemutatni a választott érték legjellemzôbb
tulajdonságát, múltját, jelenét, jövôjét. A
döntôbe 12 csapat jutott, a pontszámok
alapján mi a 6. helyen. A feladatokat ppt
formátumban kellett elkészíteni, ezek
megtekinthetôk az iskola honlapján.
Az eredeti tervek szerint a döntôt
Lakitelken rendezték volna, de sajnos a
járványhelyzet miatt errôl az élményrôl
lemaradtunk. Itthon készül a döntô feladata: javaslatot kell tennünk, szerintünk mi
kerüljön az értéktárba. Reméljük a május
végi eredményhirdetésen szép helyezést
érünk el.
Vaczó Zoltán felkészítôtanár,
osztályfônök

Gratulálunk, Alexandra!
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Természetismereti
verseny
Március negyedikén iskolánkban ötödik és hatodik évfolyamos tanulók közül tizenöten vettek részt a XXIX. Kaán Károly Természetismeretiés Környezetismereti Verseny iskolai fordulóján. Kategóriánként az elsôk
tovább jutottak a megyei döntôbe. Ötödik évfolyamról Szilasi Bertalan
5.b. jutott tovább. Hatodik évfolyamon Sziva Boróka 6.b.
Április 23-án zajlott a megyei döntô, a jelenlegi körülmények között
online formában. A feladatok széles körûek voltak. Növény- és állatismeret mellet nemzeti parkok ismeretét is számon kérték. A legtöbb feladat
a tananyag mellett sok egyéni felkészülést is igényelt. A szervezôk próbaversennyel segítették a versenyzôket az online lebonyolításban.
Szilasi Bertalan megyei kilencedik, Sziva Boróka megyei tizenkilencedik helyezést ért el a népes mezônyben.
Gratulálunk!
Fábián Csaba
felkészítô tanár

Tavaszi megújulás óvodáinkban

„Minden rosszban van valami jó”, szoktuk mondogatni mostanában elég gyakran,
hogy pozitív szemléletünket életben tudjuk tartani. Március elején az óvodák bezárásakor, gyorsan végig kellett gondolnunk,
hogyan tudjuk az elôttünk álló idôszakot
tevékenyen, hasznosan eltölteni. Mindkét
óvodánkban az ügyelet folyamatos megszervezése és biztosítása mellett óvodapedagógusaink naponta küldték a fejlesztô
célú játékjavaslatokat a szülôknek, illetve online biztosították a napi kapcsolat
fenntartását. Technikai dolgozóink az épületek fertôtlenítô nagytakarítását, udvari játékaink karbantartását, a homokozók
fertôtlenítését végezték el, majd kertészünk segítségével megkezdôdött - a már
régóta tervezett - kiskertjeink megújítása.
Epreskert Óvodánkban, a faluban elkészültek a csoportok magas ágyásai, a
sövény labirintus, a virágoskert, illetve a
fûszernövény spirál. A Föld napja alkalmából a szorgos kis kezek már tele is ültet-
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ték zöldségekkel, fûszernövényekkel és
virágokkal, a virágládákba eperpalánták
kerültek. A kiskert folyamatos gondozását is a gyerekekkel együtt fogjuk végezni,
így gazdagítva környezeti nevelésünk eszköztárát. A legkisebbek csoportja elé tündérkertet varázsolunk, majd a Madarak és
Fák Napjához kapcsolódóan madárbaráttá
is tesszük udvarainkat. Kihelyezésre kerülnek madárodúk, süngarázs, darázs garázs,
madáritató, gyíknapozó és lepkecsalogató.
Tahi oldalon lévô Almáskert Óvodánkban
a felsô épület elôtti kiskert megújítását
kezdtük el, hogy egységes látvány fogadja az érkezôket. A sportpálya gumi burkolattal való ellátása is folyamatban van, hogy
biztonságosabbá tegyük gyermekeink számára a használatát. A kisebbek által használt udvarrészen tündérkert készül, magas
ágyások telepítésére a régi bölcsôde épület tetôfelújítása után kerül majd sor. Föld

Napján az ügyes kis kezek itt is teleültettek
minden talpalatnyi helyet szebbnél-szebb
virágokkal, majd a Madarak és Fák Napján
helyükre kerülnek a Madárbarát kert elemei.
Az elkészült és a folyamatban lévô kertújításhoz szükséges anyagi hátteret óvodáink Gyerkôc Alapítványa biztosítja a tavalyi szülôi bál bevételébôl, illetve pályázati
forrásból. Köszönjük a szülôk támogatását,
hogy a Föld Napján minden gyermek virágpalántával érkezhetett az óvodába! Hálásan
köszönjük Ifjú Boldizsár és Ifjú Balázs kertész apukáink segítségét, akik a tervezéstôl
a kivitelezésig segítették a megújítást, illetve Bodnárné Németh Mariannak is hatalmas köszönet, hogy folyamatosan ellát minket virágokkal, palántákkal. Külön köszönet
a falugondnokság dolgozóinak, akik minden segítséget megadnak udvaraink karbantartásához, szépítéséhez. A munka dandár részének elvégzéséért pedig óvodáink
dolgozóit illeti az elismerés, akik esôben,
hidegben is mosolyogva, örömmel végezték az udvar és a kert szépítését.
Bánáti Anita óvodavezetô
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Boldog 120. születésnapot Tahitótfalu!
1901. május 16-át írtak. Széll Kálmán miniszterelnök, egyben belügyminiszter a Belügyi közlöny 7. számában Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében egyes anyakönyvi kerületek nevének megváltozását jelentette be.
A felsorolás 12. pontjában a pomázi járásban számos
környékbeli település neve mellett a következôt olvassuk: „a Tótfalui-ét „Tahitótfalui”-ra”.
Tótfalu (elsô említése Thotfalw néven) és Tahi (Tah)
neve már középkori oklevelekben szerepel. A két településrész története a kezdetektôl egy és összetartozó, mai nevét azonban hivatalosan csak 120 éve viseli.
Boldog születésnapot Tahitótfalu!
A Tahitótfalu 2021 év keretében a Községi
Tájékoztató lapjain ezzel a születésnapi köszöntôvel
kezdjük el azt a sorozatot, mely településünk
történetébôl villant fel egy-egy érdekességet. Elsôként
egy meg nem valósult közlekedésfejlesztési tervrôl
olvashatunk.
Vaczó Zoltán

HÉV Szentendrétôl Visegrádig

Az 1800-as évek második felében Magyarországon is kiépültek a vasúti fôvonalak. Az
országrészeket, nagy városokat összekötô
hálózat után szükségessé vált a kisebb vidékek, városok bekapcsolása is a vasúti forgalomba. Ehhez fejlesztették ki az egyszerûbb, így
olcsóbb vasutakat.
A helyi érdekeket szolgáló, vicinális vonalak építése az 1870-es években kezdôdött. Egy
1875-ös törvény engedélyezte az építésüket.
Az elsô magyar helyiérdekû vasút Arad vidékén készült el 1877-ben. A rohamos fejlôdés az
1880-as években indult meg.
Szentendrétôl Visegrádig a közúti közlekedés
mellett lóvontatású, majd gôzhajók végezték a
szállítást. A Budapest-Szentendre vasúti szárny-

vonal, helyiérdekû vasút, röviden HÉV 1888-ra
készült el. Budapest gyors fejlôdése serkentôen
hatott az agglomerációra is, ezt jól szolgálta a
szentendrei HÉV is. A Szentendréhez kapcsolódó dunakanyari településeken Leányfalutól
Visegrádig megszaporodtak a nyaralók, nôtt az
idegenforgalom. A szigeti községek „piacozása”, a zöldség, gyümölcs Pestre szállítása „kofahajókkal” történt. Nagy forgalmat mindez nem
jelentett, mégis már az 1890-es években szóba jött
a HÉV meghosszabbítása Visegrádig. Célja a térség gazdasági fejlôdésének elôsegítése lett volna.
Az elsô világháború elôtt ismét napirendre
került a bôvítés. 1914 elején közigazgatási bejárással megkezdôdött az új vonal tervezése.
Sajnos a háború meghiúsította a kivitelezést.

A háború után 1920-ban újabb próbálkozás
indult a HÉV továbbépítésére. A becsült költségek, talán még a háború elôtti számítások szerint, 4.5 millió koronát tettek volna ki. Ebbôl
az érintett községek kb.100 ezer koronát vállaltak. A fejlesztés egyik dokumentuma a Tahiban
szükséges kisajátításokról szóló végzés, az érintettek névsorával:
1028/1920.tkv.
Kérvény a budapesti egyesített városi vasutaknak Tahitótfalu község egyes birtokosai
ellen,--a kisajátítási jognak feljegyzése iránt.
Végzés
A telekkönyvi hatóság a m. Kir. Kereskedelemügyi Miniszternek 36553/920./14.
sz.rendelete, és a Bpesten 1920. évi Április
9-én kelt egyéni összeírási jegyzék, valamint a
Bpesten 1920 Április hó 13-án kelt helyszíni vázrajz alapján elrendeli, hogy a tkvi iroda a kisajátítási jogot a tótfalui 1 sz. tkvi betétben Tótfalu
község nevén álló .......ingatlan területére....(a
tulajdonosok hosszú névsora).
Kelt Szentendre, 1923 évi Május hó 2-án
A Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
Dumtsa S.K.
Kir. Járásbíró

A kisajátított területeken kb. 20km hosszan
elvégezték a földmunkákat is. Tahiban a mai
Deák Ferenc utca vonalában volt a vasúti töltés.
Az 1960-as években kaszálóként mûvelt parcellákon még több darabja állt a töltésnek.
A HÉV építése befektetôi és állami tôkébôl
valósult volna meg. A gazdasági világválság elsöpörte az egész beruházást. A helyi lakosság és
a nyaralósok kezdeményezésére a BHÉV 1928.
július 25-én HÉV-pótló autóbuszjáratot indított.
Budai Mihály
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Közösség

Falutörténet
Ahogy az áprilisi újságban beszámoltunk
róla, egy Tahitótfalu történetét feldolgozó
könyv készítését tervezzük. Ehhez kapcsolódóan anyaggyûjtésbe kezdünk.
Helytörténeti szempontból érdekes és
fontos iratokat, fényképeket sok háztartásban ôriznek. Régi iratokat, szerzôdéseket,
határozatokat, képeslapokat, épületeket, utcarészletet, felismerhetô természeti helyszíneket, közösségi összejöveteleket
ábrázoló fotókat keresünk. Feltétel, hogy
egyértelmûen kötôdjenek Tahitótfalu történelméhez.
Szeretnénk megkérni mindazokat, akik
ilyen dokumentumokkal rendelkeznek
és felajánlanák azokat egy nyílt, kutat-

ható adatbázisba, vegyék fel a kapcsolatot velünk a faluhaz@tahitotfalu.hu vagy
a vaczo.zoltan@tahitotfalu.hu címen, illetve jelezzenek Béres Gabriella mûvelôdés
szervezônek munkaidôben a 30/3375527
telefonszámon.
A dokumentumokat szkennelés után digitálisan tároljuk a Danubia Televízió szerverén. Az eredeti példányokat visszaadjuk a
tulajdonosoknak. Felajánlás esetén korlátozott számban a Faluházban helyezzük el a
felajánlott iratokat, fényképeket.
Vaczó Zoltán, a Kulturális Bizottság
elnöke

Együtt a tisztább környezetért
Köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki részt
vett a „Föld napja” alkalmából szervezett önkéntes településtisztításon. Sikeresen zárult az akció, sokan érezték úgy, hogy tenniük kell bolygónkért és „lehajoltak” mások helyett is.
Örvendetes, hogy több nagyobb létszámú csoport is jelentkezett, és szedett elhagyott hulladékot az általa kiválasztott területen. Ilyen csoport volt a Tahitótfalu SE, a Duna parti utca baráti
köre és a Szentpéter-dûlôn lakó- vagy nyaralótulajdonosok csoportja is.
Külön köszönet Nagy Róbertnek, a Daráló-aprító Kft. tulajdonosának, aki minden akciónkhoz díjmentesen biztosítja a
gyûjtôkonténert.
Nagyházu Miklós
Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottsági elnök
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Isten szeretetének tüze:
a Szentlélek
Pünkösdkor különösen is rádöbbenhetünk, mennyire fontos az életünkben a
Szentlélek jelenléte. Gyakran csak tudomásul vesszük, hogy létezik, hogy ott van a
Szentháromságban, de különösebben nem
foglalkozunk vele.
Kicsit olyan, mintha lenne pénzünk egy jobb autóra, de megelégszünk
a régivel, mondván, hogy az is megteszi. Sokszor ilyen a hitünk is: a Szentlélek
képes felszítani bennünk a tüzet, élôvé és
elevenné tenni az Istennel való kapcsolatunkat. Mégis, megelégszünk a kevéssel,
azzal, hogy a hitünk segítsen abban, amiben szükségünk van rá, de egyébként ott
maradunk a középszerûségben.
A Szentlélek szelíden mindig azt
mondja nekünk: akarod-e, hogy még többet adjak neked, akarod-e, hogy sokkal
mélyebb legyen a hited? Rajtunk múlik,
mennyit kérünk belôle, mennyire engedjük, hogy felfrissítse a hitünket. Kérjük
most különösképpen, hogy adjon lendületet, nyissa fel a szemünket Isten jelenlétére
az életünkben.
Jöjj, drága Lélek, és újítsd meg szívünket, újítsd meg életünket, hogy rajtunk
keresztül felismerjék Isten jelenlétét a
világban.
Marton Zoltán László
plébániai kormányzó

Egészségfejlesztô programsorozat
Szeretnék minél több embert invitálni májustól szeptemberig tartó
egészségmegôrzô programsorozatomra, melyben szerepel majd sokfajta sportág, meditáció, dietetika, masszázs, elméleti oktatások, rekreációs, lélekemelô programok!
Szûcs Kata vagyok, testnevelô tanár,
edzô, úszás oktató, kismama torna oktató, Fitness modell WABBA világbajnoki 3.
helyezett, Arnold Classis 2. helyezett, IFBB
kétszeres magyar bajnoki 1. helyezett,
WBPF abszolút magyar bajnok.
A jelenlegi tapasztalatom az, hogy a covid
járvány ideje alatt sokan legyengültek, szomorúak szeretteik elvesztése, anyagi helyzetük miatt.
Szeretnék segíteni az embereknek, hogy
magasabb szintre hozzák magukat, megteljenek életkedvvel, energiával.

Ezzel az ingyenes programmal szeretnék
kedveskedni embertársaimnak.
Hiszem, ha mindenki jót cselekszik, saját
magára odafigyel, másoknak is tud segíteni! Így, ha edzôként, vagy bármilyen szakemberként olvasod ezt az írást, és szeretnél
részt venni a programban elôadóként, bátran jelentkezz nálam!
06303220584
Májusi programok
(Idôpont és helyszín változtatás jogát
fenntartjuk! )
Hardcore Army Training
Május 6. csütörtök 17:00
Mátrahegyi Zsolttal
Dunabogdány rendezvénytér
Május 15. szombat 7:30-9:00.

JÓga reggelt Dunabogdány!️
Halász Zsuzsóval
Dunabogdány szabadtrand
Május 20. csütörtök 18:30
Csináld velem edzésem
Driszkuné Szilágyi Évával
Dunabogdány rendezvénytér
Május 28. Péntek 18:00
FITNESS WORKOUT KÖREDZÉS
Szûcs Katával
Dunabogdány szabadtrand minifocipálya
Hogy le ne maradj a programok pontos
részleteirôl, kövesd a FITNESS WORKOUT
fb oldalamon található EGÉSZSÉGMEGÔRZÉS
PROGRAMSOROZAT eseményt!
Szûcs Kata
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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

VILLANYSZERELÉS
Családi házak teljes körû villanyszerelését,
vezeték korszerûsítését, lámpák, kapcsolók,
konnektorok kiépítését vállalom.
Hívjon bizalommal.
70/743 1288
Rizmicsenkó Miklós

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2021-ben változatlanok:
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.

2021. MÁJUS

Hirde té s

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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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

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
12

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.

2021. MÁJUS

Hirde té s

Látnivalók Zebegényben

Szob

P-SZ-V:10.45, 16.45

Esztergom
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Látnivalók Szobon

P-SZ-V:10.00, 16.00

Szobi Kálvária
Luczenbacher-kastély és temetőkápolna
Börzsöny Múzeum
Széchenyi sétány
Szob-Nagybörzsöny kisvasút

Látnivalók Esztergomban
Bazilika
Altemplom
Vármúzeum
Duna Múzeum
Keresztény Múzeum
Szent Tamás-hegy

Nagymaros
K-SZ-CS:10.10, 14.10
P-SZ-V: 10.10, 12.10
14.10, 16.10
18.10

KEDD - SZERDA - CSÜTÖRTÖK

Május - szeptember
VISEGRÁD
Nagymaros
Zebegény
Dömös
Nagymaros
VISEGRÁD

VÁC
Verőce
VISEGRÁD

Június - szeptember
SZENTENDRE
Leányfalu
Tahitótfalu
VISEGRÁD

Június - szeptember
ESZTERGOM
Szob
Zebegény
Zebegény
Szob
ESZTERGOM

Látnivalók Visegrádon

Visegrád
K-SZ-CS:10.00, 14.00
P-SZ-V: 10.00, 12.00
14.00, 16.00
18.00

Látnivalók Nagymaroson

Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok
Mátyás Király Múzeum,
Mesekert
Salamon-Torony
Zugfőzde Pálinkamúzeum
Visegrádi Fellegvár
Bobpálya

Szabadstrand
Kálvária Kápolna
Julianus Kilátó
Rózsa sétány
Remete barlang

Vác

P-SZ-V:8.45

Tahitótfalu
P-SZ-V:12:25

Látnivalók Tahitótfalun

14:00
14:10
14:55
15:15
15:35
15:45

Eperfesztivál
Hősi emlékmű

PÉNTEK - SZOMBAT - VASÁRNAP
10:00
10:10
11:00
11:20
11:40
11:50

12:00
12:10
13:00
13:20
13:40
13:50

A fenti járatok 05.24-én is közlekednek.

Június - szeptember

Váci Nagyboldogasszony
Székesegyház,
Diadalív
Városháza
Váci Fegyház
Érseki Palota
Szent Mihály-templom
Fehérek temploma

Hét Vezér Harangja
Gorka Géza Kerámiamúzeum
Migazzi – kastély
Római őrtorony maradványai
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Dömös
K-SZ-CS:11.20, 15.20
P-SZ-V: 11.20, 13.20
15.20, 17.20
19.20

Áprilisban és októberben, SZOMBAT és VASÁRNAP az alábbi időpontok érvényesek!

10:00
10:10
10:55
11:15
11:35
11:45

Látnivalók Vácon
Látnivalók Verőcén

K-SZ-CS:11.00, 15.00
P-SZ-V: 11.00, 13.00
15.00, 17.00
19.00

Dömösi Prépostsági romok
Vadálló Kövek
Prédikálószék Kilátó
Rám-Szakadék
Dobogókő

VISEGRÁD
Nagymaros
Zebegény
Dömös
Nagymaros
VISEGRÁD

P-SZ-V:9.15

Zebegény

Látnivalók Dömösön

Május - szeptember

Verőce

Zebegényi strand
Hajózástörténeti Múzeum
Szőnyi István Emlékmúzeum
Kós Károly-kilátó
Trianon Emlékmű
Pincesor
Encián házak
Sziklakápolna – Kálvária

14:00
14:10
15:00
15:20
15:40
15:50

16:00
16:10
17:00
17:20
17:40
17:50

18:00*
18:10*
19:00*
19:20*
19:40*
19:50*

Leányfalu
P-SZ-V:12.05

Látnivalók Leányfalun
Móricz Zsigmond Emlékház
Móricz Zsigmond Tanösvény
Szent Anna plébánia templom
Sorg-villa
Termálfürdő és strand

*csak főszezonban: június, július, augusztus

PÉNTEK - SZOMBAT - VASÁRNAP
8:45
9:15
10:00

19:15
18:45
18:15

PÉNTEK - SZOMBAT - VASÁRNAP
11:45
12:05
12:25
13:45

16:50
16:25
16:10
15:30

16:00
16:45
16:55
17:05
17:20
18:20

SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYÁK (Mindhárom zseb)

1000 Ft / fő*
Egységesen

500 Ft / kutya*

(Póráz és szájkosár)

500 Ft / kerékpár*

PÉNTEK - SZOMBAT - VASÁRNAP
10:00
10:45
10:55
11:05
11:20
12:20

MENETJEGY ÁRAK
TICKET PRICES

Látnivalók Szentendrén
Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum
Kovács Margit Kerámiamúzeum
Barcsay Gyűjtemény
Ferenczy Múzeumi Centrum
Czóbel Múzeum
Szentendre Galéria
Szentendrei Skanzen
Marcipán Múzeum
Városi Tömegközlekedési Múzeum

Egy napon belül többszöri ki- és beszállási lehetőség!
*Áraink viszonylatonként érvényesek.
Hajóinkon a férőhelyek száma limitált!
A hétfői napok szünnapok.
Körjáratonként külön jegyvásárlás szükséges.
A tárgynapon váltott jeggyel ugyanazon az útvonalon, az érvényesség napján bármelyik
állomáson be- és ki lehet szállni.
A 2021. augusztus 20-ai menetrendünket keresse honlapunkon.

MÁV arcképes igazolvánnyal rendelkező utasnak, Kajla útlevéllel rendelkező diáknak és 2 év alatti gyermekeknek az utazás ingyenes!
Egyéb kedvezmények a járaton nem érvényesíthetőek! (pl: közalkalmazotti igazolvány, mozgáskorlátozott igazolvány)
KOMBINÁLT DUNAKANYARI NAPIJEGY – MAHART+MÁV+VOLÁNBUSZ+HÉV – a megadott tömegközlekedésekre és 1 db MAHART hajós körjáratra érvényes.
A Dunakanyari Napijegyet a MÁV-START pénztáraiban, a MÁV applikációban és egyes jegykiadó automatából lehet megváltani.
Jegyár: 1999 Ft/fő/nap, kedvezményes jegyár: 1499 Ft/fő/nap (26 éven aluliaknak).

Szentendre
P-SZ-V:11.45

Az indulási időpontok a térképen csak a főszezoni időszakra (június, július, augusztus) vonatkoznak.

NEKÜNK TÉRBURKOLAT,
NEKED A MEGÚJULT KERTED

Heves vihar? Forró nyár? Minden kihívásnak megfelel!
MEGÉRKEZETT A KÜLTÉRI LAPOK ÚJ GENERÁCIÓJA!
2 cm vastag burkoló lapok teraszra, kertbe vagy autóbeállóhoz.
A felújítási
munkálatokhoz
nálunk mindent
megtalálsz!
Látogass
el a www.2cmburkolat.hu
webáruházunkba.

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

13

2021. MÁJUS

K öz ö s s é g

Falutéka

Cikksorozatunkban Tahitótfaluban
élô fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel
ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Ábrahám Anna öt éve él családjával
Tahitótfaluban, de gyermekkora is a
Dunakanyarhoz köti, Felsôgödön nevelkedett.
A képzômûvészet több területén is megmutattad már tehetségedet szentendrei
és budapesti kiállítótermekben, galériákban. A közönség nem csak ötvös mun-

káidat, hanem grafikáidat,
festményeidet is megismerhette különbözô fórumokon.
Hogyan kerültél ötvös végzettséggel a festészet bûvkörébe?
Fémmûves tárgyalkotóként diplomáztam a MOME-n
ezzel párhuzamosan a
képzômûvészet is érdekelt.
Elsô felvételi jelentkezésem
nem sikerült, de talán ennek
köszönhetem, hogy a sors
Gross Arnold mûhelyébe csöppentett. Itt ismerkedtem meg
a sokszorosító grafikával és a
színes rézkarc technikájával.
Arnold csodálatos grafikái attól
igazán különlegesek, hogy minden egyes nyomat más színezéssel készül, így tulajdonképpen nincs két egyforma darab.
Mütyür- és természetimádata
hamar átragadt rám is. Ebben a
miliôben szippantottak be a színek is, ahogy képein színátmenetekkel érzékelteti a teret, és
ahogy mindent körülleng egy
sejtelmes fény, megvilágítás.
Kisfiam születésekor karrierem más irányt vett, ekkor kezdtem kis
akvarelleket festeni. Mivel nagy természet rajongó vagyok, állandó témáimat a
természeti képek és a madarak képezik.
Meglátásom szerint a Természet a legnagyobb mûvész, az én feladatom pedig az,
hogy megkíséreljem ezt megörökíteni.
Képeidbôl a nyugalom, a béke szépsége, csendje árad. Gondolom, ennek a hangulatnak a közvetítése alapvetô fontosságú számodra.
Arnold ars poeticáját követve, én is
inkább a szépet keresem, ezt akarom a
képeimen megmutatni (hiszen ki akar a
falán csúnya képeket nézegetni?). Most,
hogy a járvány miatt több idôt töltünk otthon, észrevehetjük, milyen fontos, hogy
mivel vesszük körül magunkat. Ha például a falon egy számunkra kedves kép van,
akkor az mint egy gyógyszer, segít átlendülni a mindennapok esetleges nehézségein.
Hiába, a “szép” mindenkinek mást jelent,
szubjektív értékelés, én mégis próbálok
olyat alkotni, amibôl töltekezni lehet.
Az utóbbi évek alkotásait nézve egy egységes szemléletet, gondolati hátteret fedezhetünk fel munkáidban. Beavatnál minket kicsit részletesebben ezekbe a gondolatokba, irányelvekbe?
Az utóbbi idôben a japán mûvészetek
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vannak rám a legnagyobb hatással. Az ábrázolások mögött meghatározott irányelvek
húzódnak, melyek filozófiaként kiterjednek a japán emberek hétköznapi életére is.
Hosszasan lehetne részletezni, de kiemelném a “hiba esztétikáját” a vabi-szabit,
amely a klasszikus európai szemlélettôl
eltérôen nem az ideát, hanem a természetességet keresi. Az idillinek induló képet
megtöri valami tökéletlen, valami befejezetlen, de ugyanakkor fontos az állandótlanság
kifejezése is, akár a keletkezés vagy elmúlás apró jeleivel. A kompozíció is szándékosan kibillentett, hagy üres teret is, hogy
azt a szemlélô képzelete szabadon kiegészíthesse.
Mostanában festészettel foglalkozom
a legtöbbet. Pár hónapja szumi-e, azaz
japán tusfestészetet is tanulok a Buddhista
Fôiskola Zen Mûhelyében Szeremley
Anettôl. Úgy érzem, ez a holisztikus látásmód nemcsak a képeimre van jó hatással,
illetve fordítva is igaz: az eddig is szimpatikus zen filozófiát végre átemelhetem a
képeimbe is.
Hol találkozhatunk alkotásaiddal?
Tavaly Szentendrén, a Local Open
Stúdióban (LOS) voltam jelen, mely egy
izgalmas kezdeményezés volt a helyi fiatal mûvészek összefogásával. Mûhelygalériaként mûködött, és interaktív térként fogadta az érdeklôdôket. Jelenleg
Budapesten, a Collab Galériában
tekinthetôek meg a munkáim. Itt idôszakos
és tematikus kiállításokkal készülnek a
mûvészek. Emellett van néhány nagyméretû
festményem a dr. Rose Magánklinika 6.
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V.I.P. szintjén, mely bemutató térként
helyet biztosít fotó- és festômûvészeknek a
megjelenésre.
Férjed, Boldog Vince is alkotómûvész.
Szoktatok közösen dolgozni egy-egy alkotáson, projekten?
Férjem, aki szintén a kreatív szakmában
dolgozik, a legnagyobb kritikusom, és elsô
számú art directorom. Hasonlóan az ötvösség az elsô szakmánk, késôbb pedig a grafika és a festészet irányába fordultunk mindketten. Szerencsésnek érzem magam, hogy
szakmailag is együtt tudunk mûködni, tudjuk egymást segíteni. Közös projektünk a
HelloRobot Art néven futó design falfestés.
Fô profilunk reklámgrafikák, logók felfestése, belsô faldekorációk készítése üzlet-

helyiségek, éttermek, irodaházak számára.
Emellett magánszemélyeknek is készítünk
design falfestéseket lakásokba, ami a nappalit vagy gyerekszobát teszik igazán egyedivé és hangulatossá.

tokban, kézmûves boltokban megtalálhatóak lesznek. Valamint szeretnék Karácsony
elôtt egy Dunakanyar ihlette festménysorozattal itt helyben is bemutatkozni.
A festés mellett az ötvösséget sem hagytam abba, hiszen ahhoz túl értékes csomagot kaptam korábbi mestereimtôl, tanáraimtól. Úgy tervezem néhány új kollekcióval nyáron fogok debütálni a Tahitótfalui
Termelôi piacon, a Vasárnapi Vásárnapon
illetve a szentendrei kézmûves vásáron.
Ábrahám Anna munkái az abrahamanna.
hu és a hellorobotart.com weboldalakon
részletesen megtekinthetôk.
Béres Gabriella

Az utóbbi idôk nehézségeit átvészelve,
milyen tervekkel készülsz a remélhetôleg
mihamarabbi nyitásra?
A járványhelyzet sajnos az alkotóknak
sem kedvezett, de remélem, nyárra visszatér minden a helyére, és az emberek is megengedhetik majd maguknak, hogy képet
vásároljanak, hiszen a mûvészet nem csak
a kiváltságosoknak jár. Éppen ezért készítek a korábbi munkáimból jó minôségû
mûvészi nyomatokat (zsiklé) és képeslapokat is, melyek a környékbeli könyvesbol-

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. Áprilisi
számunkban a Gyepes utcában található nagy fa
volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek,
Szigeti Nikolettnek.

Öt szín

Élohelyünk: a Szentendrei-sziget
fotókiállítás

A Duna közi földrész természeti és környezeti értékei, öt szigeti fotográfus
egyéni képi megfogalmazásain keresztül.
Kiállítók:
Almássy Csaba Esteban Sanchez Kovács Attila Kuthán Tamás Mohai Balázs
Tahitótfalu , június 4-25. (Tahitótfalui Termelői Piac kerítései)
A kiállítást Szigetmonostor Faluház készítette.
Együttműködő partnerek: Köszi, önkéntes! Egyesület,
Tahitótfalu Faluház, Dunabogdány Művelődési Ház, Leányfalu Faluház

15

2021. MÁJUS

H ir de t é s , k ö z h a s z nú a d a to k

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: iskola
fo
gászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.:
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjelnappal • 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, Hô
sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–
pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5.,
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics
Erzsébet, 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
– Szentendre, 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 – 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., 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

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:
Almás
és Fiai Bt.
Tahitótfalu
községi
tájékoztató
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