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Kismértékû forgalomtechnikai változások
Tahitótfaluban
A Kisoroszi felé vezetô út mellett lévô Szentpéterek
és Jóság dûlôi zártkertek tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy a megnövekedett
lakosságszám, valamint az áthaladó gépjármûvek men�nyisége és azok sebessége miatt sebességkorlátozó táblák kihelyezését javasoljam a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának. A közútkezelô indokoltnak tartotta a lakossági aláírásokkal is alátámasztott

kérelmet, és a közelmúltban 60 km/h sebességkorlátozást vezetett be az érintett útszakaszon, így biztonságosabbá vált a nagy forgalmat lebonyolító útszakasz.
A Megyeri híd átadását követôen a Magyar Állam
kompenzációban részesített több települést, mivel a híd
nagy mértékben megnövelte az érintett településeken
áthaladó gépjármûvek forgalmát. Önkormányzatunk
ebbôl a forrásból épített ki a 11-es út mellett három
buszöblöt, két korábban elkészített buszöböl felújításra került, továbbá az Ôsz utcánál sárga villogóval ellá-

8.

Nemzetközi fogathajtó
verseny Vecsésen

9.

Tájékoztatás
a közmûszolgáltatók
közmûjavítási rendjérôl
Falutéka
Ebédrendelési lehetôség
az Önkormányzattól

10.
14.
16.

Tahitótfalu júliusi programjai
július 12-23. hétfô-péntek 9:00-13:00 Kézmûves Gyermektábor a
Faluházban. Szervezô: Tahitótfalu Faluház, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
július 24. 10:00-18:00 Falunap – Újra együtt! Közösségek találkozása.
Helyszín: Ifjúsági Tábor (Váci rév). Részletek a plakáton.
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) Nyári szünet
Faluház (Szabadság út 1/a)

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
Sportcsarnok (Szabadság út 1.) Nyári szünet
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

tott gyalogátkelôhelyet létesítettünk. A település közigazgatási határain két forgalomlassító szigetet építettünk, az egyik a 29. km-nél
létesült, a másik a Gesztenye sor magasságában. Kedvezôtlen idôjárási viszonyok mellett,
elsôsorban esôs idôszakban a lassító szigeteknél
elhelyezett kötelezô kikerülési irányt jelzô táblák
szennyezôdtek, így észlelésük korlátozottá vált.
Ebben az esetben is a Magyar Közút Pest Megyei
Igazgatóságához fordultam, hogy fényvisszaverô
kerettel ellátott táblákat helyezzenek el az érintett középszigeteknél. Néhány hete a táblák cseréje meg is történt.
Szintén lakossági kezdeményezésként érkezett hozzánk egy újabb javaslat, mely a Gesztenye
sor és a Sionhegyi út közötti szakaszt érintette. A közútkezelô levelében arról tájékoztatott,
hogy az általunk felvázolt több alternatíva közül
alapvetôen a külterületi szakasz sebességkorlátozását tartanák megvalósíthatónak, tekintettel arra,
hogy ezen a szakaszon 90 km/h sebesség van
érvényben. Erre alapozva az elmúlt hetekben kértem a közútkezelôt a táblák kihelyezésére. Annak
érdekében, hogy a korlátozó tábláknak megfelelô
érvényt tudjunk szerezni, levélben arra kértem
Krauth Ferenc r. alezredes urat, a Szentendrei
Rendôrkapitányság kapitányságvezetôjét, hogy
a 11-es út Orgona utcai elágazásánál egy újabb
sebességmérô pont kialakítását kezdeményezze a Pest Megyei Rendôrkapitányság irányába. Indoklásomban az is szerepelt, hogy a
Tormaréten építés alatt álló négy csoportszobás bölcsôdének egyik megközelítési útja a 11-es
út felôl az Orgona utcán keresztül történik majd.
E sebességkorlátozással és a sebességmérôpont
kialakításával biztonságosabbá válhat a 11-es
út ezen szakasza. Kapitány úr válaszában arról
tájékoztatott, hogy kollégáival megvizsgálják a
mérôpont létesítésének lehetôségét, és a javaslatot továbbítják a Pest Megyei Rendôrkapitányság
felé.
Befejezôdött a Zrínyi köz és a Klapka
utca felújítása
Az elôzô számban adott tájékoztatásom
szerint több utca fejlesztését tûzte ki célul
Önkormányzatunk. Ezek között szerepelt a
Zrínyi köz és a Klapka utca mart aszfaltos burkolatjavítása. A Zrínyi közben 320 fm hosszúság-
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ban, 3,5 – 4 m szélességben összesen 830 m2
burkolat felújítás történt, 8 cm vastagságban jó

minôségû darált mart aszfalt került leterítésre,
hengerlést követôen két rétegben kapott emulziós kôzúzalékot. Ugyanezzel a technológiával a
Klapka utcában 235 m hosszban került sor útfelújításra. A két utcában 220 t mart aszfalt, 25 t,
2-4 mm es bogdányi kô és 50 tonna 0-20-as padka
anyag került beépítésre, a beruházás összesen
bruttó 6 M Ft értékben valósult meg.
Elkezdôdött az Almásy utcai óvoda
épület felújítása
Az elmúlt évben a Belügyminiszter

által kiírt intézményfejlesztési pályázaton
Önkormányzatunk 30 M Ft vissza nem térítendô
támogatásban részesült. Az elkészített tervdokumentáció alapján közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, a munkaterület átadására július
5-én került sor. A pályázati anyagban megjelölt
mûszaki tartalom szerint az épület tetôszerkezetét
újítjuk fel. A régi cserepek lebontása után a
hagyományos feldélszékkel épült tetôszerkezet
megerôsítését és részleges cseréjét követôen a
faanyagvédelmi kezelés után új cseréplécezet
és új cserép kerül felhelyezésre a bádogos munkák elvégzésével együtt. A régi, használaton kívüli kéményeket visszabontják, az esôvíz kezelésére

szikkasztó árkokat építenek ki, továbbá az épület
egyik sarka statikai megerôsítést kap, megakadályozva a további süllyedést. A kivitelezési határidô
2021. augusztus 15., így az óvoda megnyitására
a gyermekek számára alkalmas körülményeket
tudunk biztosítani.
Bölcsôde építésének helyzete
Az elmúlt 1 hónapban befejezôdött a teljes
gépészet kiépítése és a belsô járófelületek burkolásra történô elôkészítése. Elkészült a bádogos
munkák és a tetôszerkezet cserépfedése is. Az
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elmúlt hónapokban kiépültek a közmû beállások
(víz, csatorna, gáz, elektromos áram, és telekomhálózat).
Hamarosan a következô munkafolyamatok is
megvalósulnak: belsô hideg-, és melegburkolatok
kialakítása, gipszkarton falak kiépítésének befejezése, ablakpárkányok elhelyezése, homlokzati
felületek kialakítása.

nál a magas oszlopú trafó lecserélésre kerül. A
létesítendô „A” típusú egy oldalról kezelhetô,
úgynevezett BHTR állomás rézsûbe süllyesztve
kerül elhelyezésre. Az állomást 22 kV-os földkábel táplálja a Dózsa György utcáról. A közmûvek
elhelyezkedése, valamint a terület jellege és a
hely hiánya miatt az utat vágással keresztezik.
Az új trafóállomás azon túl, hogy a mai szabványoknak megfelelô mûszaki kialakítású, a településrész áramellátását is biztonságosabbá teszi,
valamint a karbantartási feltételek is lényegesen
kedvezôbbekké válnak.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

ELMÛ hálózatfejlesztés
Tótfalu településrészen a megnövekedett
elektromos áramfogyasztás miatt hálózatfejlesztésre kerül sor, a Szent István téri központ-

Iskolai sikerek a tudásbajnokságon
A 2020-2021-es tanévben alsós tanulóink közül a Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági
Akadémia Tudásbajnokság levelezôs tanulmányi versenyén 15 alsós tanuló kitartóan, és
nagyon szép eredményekkel zárta a tanévet.
1.b
G.Szalai Gergô, Horváth Csenge, Mohácsi
Hanga, Pertóczy Ábel, Sápy Bori, Váradi Ádám
2.a
Csór Zádor, Erôs Sarolta, Heves Dóra
Tamara, Jónás Sarolta
2.b
Horváth Levente, Varga Miklós Gergely,
Szabó Virág
3. b
Szabados Molnár Virág
4.b
Varga Ákos Benedek
Közülük néhányan próbára tették tudásukat áprilisban az online megrendezett megyei
döntôben, ahol elsô helyezést ért el:
Horváth Emese 1.b Mohácsi Hanga 1.b Erôs
Sarolta 2.a Heves Dóra Tamara 2.a Szabó Virág
2.b
Ezzel az eredménnyel országos döntôsök lettek!
Az országos döntôre május végén került sor
szintén online, melyen 1. helyezést ért el:
Horváth Emese 1.b matematikából
Mohácsi Hanga 1.b környezetismeretbôl
Heves Dóra Tamara 2.a környezetismeretbôl
Szabó Virág 2.b környezetismeretbôl
Gratulálunk minden lelkes, és kitartó kisdi-

áknak a nagyon szép eredményekhez!
Köszönjük a felkészítôtanárok munkáját: Bötkösné Molnár Éva, Csereklyéné
Szente Ildikónak, valamint Magyarné Rátóti
Katalinnak, Szabó Tamásné Gyöngyinek,
Viplak Katalinnak gratulálunk a tanítványaik
szép eredményéhez.
Iskolavezetés

Újszülöttek:
Tarsoly Boróka 2021.06.11.
Nagy Rebeka 2021.06.14.
Ferenczi Zoé 2021.06.23.
Elhunytak:
Rácz József - Villa sor – élt 63 évet
Tordai Sándor – Ódry Árpád utca – élt 67 évet
Ligetvári Mátyás – Dankó utca – élt 53 évet
Karnevál Zoltán - Zrínyi u. - élt 58 évet
Házasságot kötöttek:
Szakács Rudolf Levente – Bokros Andrea

Könyvtár
nyári szünet
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Tûzzománc biennálé
Online csodák
Idén a hagyományok sem hagyományosak: a Diákalkotók IX. Országos Tûzzománc
Pályázatát, amely hagyományosan az
Eperfesztivál keretén belül kerül megrendezésre a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
és Tahitótfalu Önkormányzata szervezésében,
idén online kiállítás formájában láthatjuk. Az
idei pályázat témája: A természet szeretete, dallamos egyszerûség Zelk Zoltán verseiben és
meséiben, akire idén emlékezünk halálának
40. évfordulóján. Az iskolák, közösségi házak,
alkotó mûhelyek május közepéig tartó bezárása bizonytalanná tette az idei biennálé létjogosultságát. Szerencsére nem csak mi, szervezôk,
de az alkotó gyerekek és tanáraik is kitartóan készültünk a pályázatra, és a meghosszabbított határidôre, június 11-re 8 tûzzománc
mûhelybôl 107 pályamû érkezett, természetesen nem hagyományos módon, online for-

Dravecz Enikô

Szegi Laura Beatrix

Csereklye Emma

HAMMIDO AMI, Szeged

Egyed Vanda
Földvári Edit

Román Boglárka Eszter

Papp Zóra
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mában. A szakmai zsûri június 21-én értékelte
az alkotásokat, melyekbôl 21 darabot díjazott,
közülük egyet fôdíjjal jutalmazott.. A felkészítô
tanárok közt a zsûri 3 oktatói díjat osztott ki.
Összesen tehát 25 díj kiosztására került sor.
A zsûri elnök Piszkátor Ildikó mozaikmûvész,
a zsûri tagjai Pál Sándor tûzzománc mûvész,
Lengyel Rita grafikusmûvész, Tamás Mária
festômûvész, Wegroszta Gyula festômûvész,
Németh Julianna Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány, Kubanek István Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány, Béres Gabriella
mûvelôdésszervezô voltak.
Az eredményhirdetés is az éteren keresztül zajlott, a Danubia TV honlapján június 3-án
10 órakor. Nem csak a gyönyörû tûzzománcok
színes csillogása, de a csillogó szemû gyerekek mosolygó arca is hiányzott nekünk. És hiányozni fog a kiállítás vendégkönyvébe írt soksok kedves szó is. De hát ez az év cseppet sem
hagyományos… Reméljük, nem is lesz belôle
hagyomány, és két év múlva újra találkozhatunk az ország minden szegletébôl hozzánk
érkezô valódi tûzzománc csodákkal és hús-vér
alkotóikkal.
A pályázat nyertes alkotói korcsoportonként:
1. korcsoport (6-8 év): 1. hely: Papp Zóra:
Tavaszi mese (Kazinczy Ált. Isk. és AMI,

K özössé g

Debrecen), 2. hely: Orosz Dóra: Egy kutya
emlékei (Kazinczy Ált. Isk. és AMI, Debrecen),
3. hely: Szuna Emília: Vers a három lesôrôl
(Kazinczy Ált. Isk. és AMI, Debrecen)
2. korcsoport (9-11 év): 1. hely: Egyed
Vanda: Lángoló hegedû (Eszterházy K. Egy.
Gy. Ált. Isk., AMI, Eger), 2. hely: Szamosfalvi
Zita: Szélszekér (Kazinczy Ált. Isk. és AMI,
Debrecen), 3. hely: Velô Anna: Ôz (Németh
László Ált. Isk, AMI, Göd)
3. korcsoport (12-14 év): 1. hely: Szegi Laura
Beatrix: Kalitka
(HAMMIDO, Szeged), 2.
hely: Zsebeházy Anna: Tulipán (HAMMIDO,
Szeged), 3. hely: Damján Viktória: Motívum
(HAMMIDO, Szeged)
4. korcsoport (15-18 év): 1. hely: Földvári
Edit: Táncra perdül a sok virág (Liszt Ferenc
AMI, Baja), 2. hely: Barta Erika Odett: Fa
(Vénkerti Ált. Isk, AMI, Debrecen), 3. hely:
Boda Kincsô: Szitakötô (Németh László Ált.
Isk, AMI, Göd)
Kollektív alkotások: 1. hely: HAMMIDO,
Szeged: Madárház, 2. hely: Kazinczy Ált. Isk,
AMI, Debrecen: Malom, 3. hely: HAMMIDO,
Szeged: Tündérvilág
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
különdíjas alkotói:
Bodolai Eszter: Táncra perdül a sok virág
(Kazinczy Ált. Isk., Debrecen), Gyárfás Zsófia

Pedagógusnap az iskolában

Immár hagyomány, hogy ilyenkor együtt
töltik a délutánt az oktatási intézmény tanárai. Munkájukat elismerô oklevelekkel
köszöni meg a település és az intézmény
vezetôje. Az ünnepség Horváth Balázs
és Iványi Gáspár zenetanárok játékával
kezdôdött.
A Faluház udvarán megtartott rendezvényen dr. Sajtos Sándor polgármester köszöntôjét követôen Zakar Ágnes
intézményvezetô mondott rövid beszédet.
Tíz kollégája, Bakay-Szép Lenke,
Bötkösné Molnár Éva, Gratzl Erika, G. Szalai
István, Hock-Lupták Réka, Kubanekné
Bencze Hajnal, Szokóné Pukli Gabriella,

Rebe Attila, Sziváné Bergmann Henriett és
Várbíró Kinga Evelin kiemelkedô munkáját
könyvvel köszönte meg az igazgató, majd
tájékoztatott arról, hogy két pedagógust
terjesztett fel tankerületi dicséretre: Fábián
Csabát, valamint Kovács László Zoltánnét
kiváló osztályfônöki, szaktanári és tehetséggondozó munkájáért.
Futó József Balázsné, Friedrichné
Pristyák Ilona és Wegroszta Gyula nyugdíjba vonul. Áldozatos munkájukat Kósa
Klára keramikusmûvész alkotásával köszönte meg az intézményvezetô.
Egy kis muzsikával folytatódott a rendezvény, Mákó Miklós és Iványi Gáspár zenetanároknak köszönhetôen.
Zakar Ágnes immár öt éve vezeti a
Pollack Mihály Általános Iskolát. Ez idô
alatt több kollégája segítette munkáját,
nekik mondott köszönetet a folytatásban:
Csereklyéné Szente
Ildikónak, Lintner
Andreának, Kökényné
Krafcsik Ibolyának,
Lehoczky Dolli pedagógusoknak, Princzné
Bérczi Krisztina pedagógiai asszisztensnek,
Vaczó Zoltán , Mákó
Miklós és Matus Klára
igazgató helyetteseknek

Zoé: Szalad a szél (Eszterházy K. Egy., Gyak.,
Eger), Csereklye Emma: Tavaszi fa (Pollack
M. Ált. Isk., Tahitótfalu, Szigetmonostor
telephely), Román Boglárka Eszter: Darazsak
(Eszterházy K. Gyak., Eger), Dravecz Enikô:
Rovar (Németh László Ált. Isk, AMI, Göd),
Jónás Petra, Varga Fruzsina, Szûcs Hanna (9
év): Mit mondanak a madarak (Kazinczy Ált.
Isk., AMI, Debrecen)
1. Díjazott oktatók: 1. hely: Sugár Ibolya
(HAMMIDO, Szeged), 2. hely: Bessenyei
Valéria (Kazinczy Ált. Isk., AMI, Debrecen),
3. hely: Báron Laura (Németh László Ált. Isk.,
AMI, Göd)
Fôdíj: Kollektív alkotás: Madárház
(HAMMIDO, Szeged)
Az eredményhirdetés és a tûzzománc alkotások online kiállítása a http://danubia-televizio.
hu/hir/diakalkotok-ix-orszagos-tuzzomancpalyazata-eredmenyhirdetes linken tekinthetô
meg.
Gratulálunk a díjazottaknak, és a pályázat
összes résztvevôjének!
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô
és Bándiné Tasnádi Ágnes iskolatitkárnak.
Ezután következett a legnagyobb elismerés, a Tahitótfalu Pedagógusa Díj
átadása, melyet idén Magyarné Rátóti
Katalin vehetett át, aki 40 éve van a tanítói pályán, Tahitótfaluban 1980. szeptember 1. óta tanít. Méltatását Béres Gabriella
mûvelôdésszervezô olvasta fel.
Az ünnepélyes átadás az iskola nagyszabású rendezvényének, a Pollack-gálának a slágerével, a Csodálatos tangóval zárult, mely
ezúttal is Oravecz György, Tircsi Zsuzsa
és Horváth Balázs elôadásában hangzott
el, mellé a néptánctanárok, Füzesséryné
Bognár Szilvia és Urbán Márton tangótánca nyújtott felejthetetlen élményt, majd ezt
követôen kötetlen beszélgetés és vacsora
következett.
Tóth Csilla Danubia Tv fôszerkesztôje

Magyarné Rátóti Katalin
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Tahitótfalu pedagógusai 2021
A Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusai
közül idén Magyarné Rátóti Katalin kapta
a Tahitótfalu Pedagógusa 2021 kitüntetést,
melyet a pedagógusnapi ünnepség keretén belül Dr. Sajtos Sándor polgármester úr
adott át Katalinnak.
Magyarné Rátóti Katalin életének nagy
részét a tanítás tölti ki, hivatásának tartja a
gyerekekkel való foglalkozást.
Magyarné Rátóti Kati 40 éve van a tanítói
pályán, Tahitótfalun az általános iskolában
az idei a 33. tanéve, a 9. osztályát tanítja
most. A tanítói pályát 1980. 09. 01-jén kezdte, de munkája nagy részét a tahitótfalui
gyerekek tanítása határozta meg.
Délelôtt tanít, délután felkészül, füzeteket javít, e-mailt ír a szülôknek, tájékoztatja
a betegeket a haladásról, keres, kutat plusz
szemléltetô, kiegészítô anyagok után, tájékozódik a lehetséges kirándulási célpontok
után, és még sorolhatnánk, mi mindent csinál, hogy másnap a rá bízott gyerekeket a
lehetô legjobban nevelje, oktassa. Teljes
módszertani felkészülés, alaposság, precizitás jellemzi tanítását. Célja mindig az volt,
hogy önmagát fejlessze, haladjon a kor elvárásaival, minél többet tudjon nyújtani a gyerekeknek. Benne ötvözôdik a tudatosság és

Benyóné Ott Ildikó
A sok tekintetben rendhagyó nevelési év után szokatlan helyszínen került sor
az idei Tahitótfalu Pedagógusa díj átadására. Óvodáink dolgozói közössége pedagógus nap alkalmából a Nádas-tói rétre kirándult, ezzel lezárva a mögöttünk álló mozgalmas idôszakot. Dr. Sajtos Sándor polgármester úr a réten személyesen adta át az idei díjat
Benyóné Ott Ildikó óvodapedagógusnak.
Díjazottunk ékes példája annak, hogy a díjat
fiatal pedagógusok is ugyanúgy kiérdemelhetik, mint a régebb óta pályán lévôk. Ildikó
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az ösztönösség helyes aránya. Mindig arra
törekszik, hogy a gyerekekbôl a lehetô legtöbbet hozza ki. Minél több dologgal ismertesse meg ôket, minél nyitottabbak legyenek, mûveltségüket, tájékozottságukat
növelje.
A csoportmunka kialakítását már elsô
osztályban megkezdi minden osztályánál. A
tanórai munkába teljesen beépíti ezt a tanulási módszert. A gyerekek szeretik és élvezik is, mikor csapatban kell feladatot megoldaniuk.
A szülôkkel való kapcsolattartására is
a mindenre kiterjedô figyelem jellemzô.
Tájékoztatja a szülôket, segítséggel fordul
feléjük, partnerként kezeli ôket. A 11-es út
melletti óriásplakát ország-világ elôtt hirdette, hogy osztályközössége mennyire
hálás a 4 évi tanítói munkájáért.
Szervezôkészsége kiváló. A gyerekek
életkori sajátosságait figyelembe véve
minden tanévben rengeteg programot,
szabadidôs tevékenységet szervez osztályának. Közösségépítô munkája dicséretes.
Színház- és múzeumlátogatásokat szervez,
múzeumpedagógiai-foglalkozásokkal teszi
még hatékonyabbá ezeket a látogatásokat. Megismerteti a gyerekeket a környezô
városok értékeivel. Rendszeres látogatói a

szentendrei, budapesti múzeumoknak, a
visegrádi erdei természetnek.
Az iskolai rendezvényekre – karácsony,
idôsek napja, tanévzáró ünnepély, anyák
napja- mindig remek mûsorokat állított
össze, melyek betanítását, elôadását nagy
siker fogadta. Ezek során is törekedett a
változatosságra, érdekessé próbálta tenni
nézôk, hallgatók, elôadók számára egyaránt.
Tanítványaival rendszeresen részt vesz
különbözô tanulmányi versenyeken, amelyeken szép eredményekkel büszkélkedhet. A helyi, körzeti szavalóversenyeken
állandó résztvevôk és helyezettek voltak az
osztályából felkészített gyerekek.
Tehetséggondozó munkája kiemelkedô,
tudatosan felépített. A Bendegúz
Tudásbajnokság, többfordulós levelezô
verseny kapcsolattartója hosszú évek óta.
Ezen rendszeresen arany, ezüst és bronz
minôsítéssel végeznek tanítványai matematika, anyanyelv és környezetismeret tantárgyakban. Bolyai anyanyelvi és matematika
versenyen Észak-Pest megyei körzeti fordulón tizedik helyezett lett felkészített csapata, és több diákja az élmezônyben végzett.
Gratulálunk kitüntetéshez!
Iskolavezetés

negyedik éve dolgozik óvó néniként, elôtte
teljesen más munkakörben tevékenykedett,
de gyermekei születése és óvodássá válása
után úgy döntött, hogy kamatoztatja óvodapedagógusi diplomáját. Hatalmas energiákkal, elszántsággal és tanulni akarással vetette
magát a munkába. Mindent ki akart próbálni,
megvalósítani és megtanulni, mindezt a szakmai alázat megtartása mellett. Különös érzékenységgel fordul a különleges bánásmódot
igénylô gyermekek felé, munkaidô után alapozó terápiával segíti mozgásfejlôdésüket. Ô
az, akit úgy kell visszafogni, mértékletességre inteni, hogy ez a lelkesedés sokáig megmaradjon nekünk. Együtt él a csoportjával, a
szülôkkel kiválóan tud együtt mûködni, bármikor számíthatnak rá, ahogy mi is, hiszen
amit elvállal, amit rábízunk, azt mindig teljes maximalizmussal végzi el. Rengeteg jó
ötlete van, amelyeket sorra meg is valósít.
Nyári szünetben tanul, amit utána az óvodában kamatoztat, szabadidejében dekorációt gyárt, mert szokta mondani, az pihenteti. Mindezt a három saját gyermeke mellett. Az online idôszakban a családoknak küldött tevékenység javaslatai sokszínûek, szakmai igényességgel és gondossággal összeállított anyagok voltak. Azt gondolom, hogy a
viszonylag rövid idô alatt is abszolút kiérdemelte az idei díjat, és a fiatalabbak számára
motiváló lehet példája. Lelkiismeretes munkáját, gyermekszeretetét, a családokkal kialakított segítô, partneri viszonyát és a kollégák-

kal való jó együttmûködését szeretnénk elismerni és megköszönni.
Elismerésben részesült Molnár Gergelyné
is, aki helyettesemként nap mint nap segít
és támogat, hogy óvodáinkkal egy irányban
haladjunk, hogy egy közösséget kovácsoljunk
és egységként erôsítsük intézményünk hírnevét, szakmai megítélését.
A járvány a legtöbb plusz terhet dajkáinkra rótta, akik folyamatosan, naponta többször takarítottak, fertôtlenítettek, így vigyáztak ezzel az óvodában kicsik és nagyok egészségére. Ezt oklevéllel és jelképes ajándékkal
köszöntük meg nekik.
A terveinkhez és a megszokott
mûködésünkhöz képest idén is sok mindent másképp kellett csinálnunk, a rendkívüli körülményekhez alkalmazkodtunk, sokszor egyik napról a másikra. Jöttek sorra az
eddig még nem látott helyzetek, amire mindig született megoldás, így folyamatosan tudtunk mûködni, fogadni a gyermekeket. Ez
csak úgy volt lehetséges, hogy kivétel nélkül mindenki nagy rugalmassággal állt a feladatokhoz. Mikor hová kell menni, éppen mit
kell csinálni, sokszor csak a következô napban tudtunk gondolkodni. Köszönet minden
óvodai és konyhai dolgozónknak a lelkiismeretes helytállásért, az összetartásért, amellyel
mindez megvalósulhatott! Kívánok a nyárra
mindenkinek jó pihenést, feltöltôdést!
Bánáti Anita óvodavezetô
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Minden jó, ha jó a vége
Az angol nyelvre a világon szinte mindenhol szükség van. Bárhová megy az ember,
ha szeretne valamit, akkor meg kell szólalni,
hiszen a mutogatás és a fordító nem válik
be egy idô után. Az ember nyelvtudás nélkül
értékes barátságokat és munkákat veszíthet
el. A különleges járványhelyzet miatt sokat
gondolkoztam… vajon érdemes-e vállalni? A
döntésem az igenre esett, és a csoporttársaimmal együtt az egész egy nagy kaland volt.
Nagyon örülök, hogy belevágtam és megcsináltam!
Fehér Napsugár
Idén a szokásosnál késôbb került sor a nyelvvizsgákra. A megszokott áprilisi vizsgaidôszak
helyett május elsô hetében mentek el diákjaink
az ELTE Origó Nyelvi Centrumba, hogy számot
adjanak a tudásukról. Fehér Napsugár, Gergely
Janka, Kovács Fanni, Madarász Réka, Nagy
Károly, Petkó Lili, Szimilkó Roland és Tiszai
Janka nagy elánnal készült erre a megmérettetésre. Még a vírushelyzet miatti 2 hónapos online
oktatás sem tudta eltántorítani ezt a nyolc lelkes fiatalt, hogy amit elkezdtek, azt befejezzék.
Az írásbeli vizsga három szövegértési/nyelvtani
feladatból állt, valamint két írásbeli munkát kellett elkészíteni 90 perc alatt. A szóbeli vizsgán
négy feladat állt elôttük, és elmondható, hogy ez
volt a vizsga igazán stresszes része! Nem csupán
azt bizonyították ezzel, hogy képesek áldozatot
hozni terveik megvalósulása érdekében, hanem
azt is, hogy tudatosan készülnek a jövôre.
Ezúton is gratulálunk a teljesítményükhöz,
és szeretnénk megköszönni szüleik és az iskolavezetés támogatását, valamint az iskola alapítványának a vizsgadíj kifizetésében nyújtott
segítségét.
Végül lássuk, hogyan értékelik a gyerekek
az átélt élményeket.
Lintner Andrea, szaktanár

Azért akartam letenni a nyelvvizsgát,
mert kíváncsi voltam, hogy milyen lesz
jövôre a középfokú vizsga. Bizonyítékot
akartam, hogy nem vagyok gyenge angolból. Örülök, hogy elmehettem a többiekkel.
Jó volt kimozdulni otthonról! Remélem, hogy
az angollal tudok kezdeni majd valamit a
jövôben. Választott szakirányom a logisztika egy váci technikumban.
Gergely Janka
A felkészülés kemény munka volt, de megérte! Az egész vizsgát nagyon élvezetesnek
találtam, közösen izgultunk és szorítottunk
egymásért. Felfedeztük az ELTE egyetemét,
beülhettünk egy igazi elôadóterembe. A sikeres szóbeli vizsgát pedig egy finom étkezéssel ünnepeltük.
Kovács Fanni
Úgy gondolom, hogy ez a vizsga egy 14
éves gyereknek egy hatalmas lehetôség és
tapasztalat. Nagy dolog ilyen fiatalon nyelvvizsgázni! Nyolcan együtt indultunk el megmérettetni magunkat, és szurkoltunk egymásnak. Ôsszel kezdtük el a felkészülést,

Pedagógus kirándulás
A Tisza-tónál a kikapcsolódás is legalább
annyira változatos, mint maga a táj.
Megcsodálhattuk ezt a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusaiként a június 23-án a pedagógus kirándulás alkalmával, hiszen a poroszlói Tisza-tavi
Ökocentrumba látogathattunk el.
A tó páratlan vadvízi világot rejt, mely egy
kalandos motorcsónakázásra invitált bennünket a délelôtt folyamán. Fantasztikus,
élménydús és érdekes tárlatvezetés fogadott
minket a madárrezervátumban. A kirándulás során számos állat élôhelyeit figyelhettük
meg, hódok járatait, hódvárakat, madárfészek
telepeket.
Ezt követôen a szabadprogram adta
lehetôségeket kihasználva látogatást tettünk
az Ökocentrumba is, ahol Európa legnagyobb
édesvízû akváriumrendszerét csodálhattuk

meg. A kilátótorony magassága elénk tárta a
táj megannyi szépségét. A szabadidôpark állatairól is sok érdekességet megtudtunk.
Délben egy finom ebédre és italra voltunk
megvendégelve a Váci Tankerület jóvoltából. Köszönjük ezt a pedagógusnapi ajándékot valamint az útiköltség támogatását a Váci

hogy sikeres eredmények szülessenek. Nem
volt könnyû, de megérte!
Madarász Réka
Eldöntöttem, hogy leteszem az alapfokú nyelvvizsgát, ezért magabiztosan vágtam bele. Tudtam, hogy nehéz lesz, és sok
munkával jár majd, de ha sikerül, micsoda öröm az! A vizsga alatt nagyon izgultam, mert éreztem, hogy nagy nyomás van
rajtam. Azonban végig az volt a fejemben,
hogy sikerülni fog, és meg tudom csinálni.
Csodálatos volt az egyetem, ahol az írásbelit írtuk. Olyan érzés volt, mintha külföldön
lennék.
Petkó Lili
Azért vágtam bele, mert éreztem, hogy jó
vagyok angolból, és jók az esélyeim, hogy
sikerülni fog. Jót tett az önbizalmamnak,
hogy a szóbeli jól ment. Olyat is megtanultam, hogy amennyiben keményen dolgozol,
annak meglesz az eredménye. Ezért nem is
idegeskedtem, magabiztos voltam.
Nagy Károly
Nekem ez a vizsga sokat jelent. Választott
szakmám, az autóvillamosság, ezért fontos,
hogy akár angol szakmai anyagokat is tudjak értelmezni. Angolul jól beszélni nekem
azt is jelenti, hogy a külföldieknek tudjak
segíteni. Örülök, hogy sikerült, jó befejezése ez az általános iskolának. A szüleim is
nagyon elégedettek.
Szimilkó Roland
A jövô tanévtôl angol tagozatos gimnáziumi osztályban fogok tanulni, ezért jó
lehetôségnek tartom az alapfokú nyelvvizsgát. A szóbeli vizsgán eléggé izgultam, de bíztam abban, hogy a tanultakat tudom majd
alkalmazni. Összességében minden ment!
Tiszai Janka
Tankerületi Központnak!
A délutáni programsorozat a szabadstrandnál ért véget, mely lehetôséget adott, hogy
egy kicsit lehûtsük magunkat a tikkasztó
melegben.
Köszönjük szépen ezt a csodás, élménydús
napot, Matus Klára és Fábián Csaba kollégáknak a szervezést!
Bereginé Deák Krisztina
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Egy szerzôdés Tahitótfalu múltjából
A nyári munkák fontos részét képezte a
cséplés Tahitótfaluban is. 1923-ból maradt
ránk egy munkásszerzôdés, melyben helyi
cséplôgép tulajdonosok kötnek szerzôdést a
cséplôgép mellett dolgozó munkásokkal. Mai
szemmel nézve munkajogi szempontból sok
problémát vet fel a 98 évvel ezelôtti megállapodás, de a szöveg sok érdekességet is elárul és
még több kérdés fogalmazódik meg bennünk.
A tulajdonosok haszna abból származott, hogy
saját gazdaságuk mellett bércséplést is végeztek. A munkások saját eszközeikkel dolgoztak, és fizetségüket természetben kapták meg,
melyet saját maguk osztottak szét 15 részre.
Hogyan történt mindez? Elôfordult-e helyben,
hogy valaki engedetlen volt vagy sztrájkot kez-

deményezett és ezért került bele szerzôdésbe a
4. pont? A kicsépelt gabona mennyiségérôl, így
a cséplési idény végén a munkások által kapott
gabona értékérôl nincs tudomásunk. Vajon
elég volt egy család számára a következô aratásig? A gép tiszta keresetének 40%-a a munkások bére. Hogyan számolták ki a gép tiszta
keresetét? A kicsépelt gabona értéke alapján,
vagy levonták például a meghibásodások során
keletkezett plusz kiadásokat? A tulajdonosok
miért nem írták alá a szerzôdést, miért csak a
munkásoknak kellett?
Végezetül felhívnám a figyelmet az egyenletes, gyönyörû kézírásra. A szöveget az eredeti
helyesírás szerint közöljük.
Vaczó Zoltán

Munkás szerzôdés
Mely egyrészrôl alulírott Vaczó András és társai cséplôgéptulajdonosok, tahitótfalusi lakosok, mint munkaadók. Másrésrôl pedig alulírott
munkások között a következô feltételek között
köttetett.
1, Fent nevezett cséplôgéptulajdonosok
a cséplôgépjük mellé a szükséges gazdasági
munka ellátására ezennel felfogadja alulírt munkásokat.
2, Alulírt munkások a cséplôgép melletti gazdasági munkák elvégzésére ezennel
beszegôdnek a fentnevezett munka adókhoz az
1923-évi cséplési idényre s kötelezik magukat a
reájok bízott munkát pontosan és lelkiismeretesen a legjobb tudásuk és munka bírásuk szerint elvégezni.
3, Kötelesek alulírt munkások a munka adó
által megjelölt helyen a szükséges munka eszközökkel munkába állani s az úgy a munka adó
saját gazdaságában, mint a másoknál vállalt
cséplés mellett a munka adó útasítása szerint
folytatni és végezni
4, Amelyik munkás a munkát idôközben
betegség vagy más méltánylást érdemlô alapos
ok esetét kivéve – abban – hagyja, vagy engedetlen magaviseletet tanusít, vagy munkás társait a munka abba hagyására bírni törekszik,
vagy sztrájkra csábítja, a munka adó által a mun-

kából bármikor kizárható ez esetben a kizárásig
a megszolgált munkabért a többi munkás részére elveszti.
5, Munka adó tartozik a munkásoknak a gép
tiszta keresetének 40%-át, azaz negyven százalékát, egyszáz m.mázsából negyven mázsát természetben kifizetni munkabérül. A leszámolás
a cséplés befejezése után történik s a munkásoknak egy összegben fizetendô illetve szolgáltatandó ki s a keresményt egymás között maguk
a munkások osztják fel.
6, Munka adó köteles a cséplô gépje mellett
alkalmazott összes munkásokat baleset ellen az
orsz. gazdasági munkás pénztárnál saját költségen biztosítani.
7,Szerzôdés felolvastatott, szerzôdô felek
által elfogadtatott és aláíratott.
Tahitótfalu, 1923. május 27-én
Elôttünk: Vaczó András és társai géptulajdonosok
Munkások névszerint
Guba István, Szente Mihály, Tassi János,
Koczka Mihály, B Csereklye József, Vacó József,
Szab János, Zagyvai Sándor, Csáki János, Vaczó
József, Barta Julis, Baróti Lidia, Németh János,
Gyôri László, Tóth Lajos
Vaczó Zoltán

Az aratás idôszaka
Az aratás a mezôgazdasági év legfontosabb
idôszaka. Szent Iván napján történik a kalászszemle. A búza ebben az idôben kezdi hányni a kalászát, a töve megszakad, megáll a növekedésben. Megérik a vágásra. Hagyományosan
a legkorábban érô kalászosok - az ôszi meg a
tavaszi árpa - betakarításával kezdôdik az aratás.
A rozs, majd a búza Péter Pál nap környékén,
június 29-ére válik vágáséretté. A zab aratásával
zárul a sor.
Az aratás elsô nyomai a Közel-keletre vezetnek, az erre utaló leletanyag az i. e. 6500 körüli idôkbôl került elô. Az emberiség aratószer-
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száma hosszú ideig a sarló volt, amellyel az
aratás nem igényelt különösebb munkaszervezést. Európában elôször a 15. században a
Németalföldön terjedt el a kaszával való aratás,
néhány évtizeddel késôbb a 15. század második
felében már Magyarországon, a Dél-Alföldön is
arattak kaszával.
A Kárpát-medencében a középkortól kezdve
két szemnyerési eljárás élt egymás mellett: az
állatokkal történô nyomtatás és a cséphadaróval végzett cséplés. Ezt a 19. században kezdték
felváltani tömegesen a különbözô gépi cséplési eljárások. A cséplôgép olyan zárt munkaterû,

jellemzôen kerekekre szerelt mezôgazdasági
gép, amelyet a gabonafélék magjának kinyerésére, tisztítására és osztályozására használnak.
Magyarországon az elsô – Angliában összeszerelt – gôzüzemû cséplôgépet 1852-ben
Törökbecsén állították munkába. A századforduló környékére, az elsô világháború
elôestéjére a gôz- vagy motoros cséplôgépek
kiszorították az állati erôvel üzemeltetett
cséplôszerkezeteket. Ezt követôen a 20. század
közepéig, az arató-cséplô gép (kombájn) megjelenéséig Magyarországon kizárólagos cséplési módnak számított.
Forrás: internet
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Sulisárkány sikerek
A tavalyi évben sajnos minden versenyünk
elmaradt. Idén, bár nagyon rövid idô állt rendelkezésre, mégis megrendeztek több versenyt
és az országos döntôt is.
A területi régiós válogató versenyen Vácon
vettünk részt, mivel az Omszki-tavon szokásos versenyt nem rendezték meg. Négy csapattal neveztünk az 5-6. osztályos kategóriában. Nyolcadikosaink itt nem tudtak indulni,
mivel nekik már kirándulás volt tervezve erre a
napra. Ôk címvédôként indulási joggal rendelkeztek az országos bajnokságra. Tíz fôs hajókban versenyeztek diákjaink. Izgalmas futamokat láthattunk, és nagy szurkoló tábor kísérte
el a csapatot a szülôk részérôl.
Vácon elsô és második hely mellett egy
negyedik és ötödik helyet szereztünk meg.
Ezzel indulási jogot szereztünk az országos bajnokságra.
Az országos bajnokságot Tiszaújvárosban
rendezték meg a város központjában egy szép

park közepén egy kis tavon. Négy csapattal
utaztunk, egy nyolcadikos és három ötödikes
egységgel. Erôs ellenfelek és nehéz pályák vártak a versenyzôkre. Elôször a nyolcadikosok
futamait rendezték meg. A selejtezô futamok
alapján a döntôbe kerültünk. Dunavarsány csapata volt az ellenfél, akiket nagyon szoros versenyben Süsü csapatunk legyôzött. Ezzel újra
országos bajnoki címet szereztünk, megvédve
két évvel ezelôtti címünket.
Ötödikeseink is nagyon ügyesek voltak, szoros, izgalmas futamokat láthattunk. Pár másodperccel maradtunk le a dobogóról. Nagyon
szép helytállással egy negyedik, egy ötödik és
egy kilencedik helyet nyertek.
A verseny közben és az eredményhirdetés
során is sokszor elhangzott a Pollack Mihály
Iskola és Tahitótfalu neve. Ezzel újra öregbítettük a hírnevünket.
Gratulálunk nekik! Jövô tanévben folytatjuk!
Támogatóink segítségét nagyon köszön-

jük! Csapatunkat támogatta az iskola alapítványa, az Szigeti Sárkányok Egyesület, Schubert
Mihály buszos vállalkozó, valamint több szülô.
A gyerekek csapatpólójának az elkészítését az Onucsán-Sipeki család támogatta és az
Osztálypóló.hu csapata két nap alatt elkészítette.
További támogatóink:
Papp László és a Tetôtár Kft., akik a nyolcadikos csapat pólóit finanszírozták.
Csereklye Ferenc és a Cserker Kft., Trybek
Balázs, Szimilkó Sándor, Bartis Lóránd,
Csizmadi Csaba és a Vasis Kft., Bakay-Szép
Lenke.
Köszönjük a sok támogatást, ezek nélkül
a szép sikerek nem valósulhattak volna meg!
Gyerekeink a szép, kiemelkedô sikerekkel
hálálták meg a támogatást!
Fábián Csaba

Nemzetközi fogathajtó verseny Vecsésen
Június 3-6. között nemzetközi fogathajtó versenyt rendeztek Vecsésen immáron 25. alkalommal. Az esemény kiváló felkészülési alkalom
volt a szeptemberi budapesti Négyes fogathajtó Európa- bajnokságra, mely esemény ötvenéves jubileum lesz a Kincsem Parkban. A sportág elsô világversenyét 1971-ben Budapesten
rendezték meg a Vadászati Világkiállítás keretében. Ezen esemény idén is társrendezvénye
lesz az Európa-bajnokságnak.
Vecsésen rengeteg világ- és európa-bajnok
indult. A magyar Hölle Martin kettesfogathajtó
világbajnoki címvédô mellett itt volt a holland Bram Chardon a négyesfogathajtó európabajnoki címvédô. Emellett német, cseh, észt,
román (erdélyi) hajtók versengtek a címekért.
Falunkat Gubacsi Gergô kettesfogat kategóriában képviselte. Negyvenegy fôs mezônyben
a kiváló 15. helyen végzett. Díj- és akadályhajtásban a középmezônyben végzett, viszont akadályhajtásban az ötödik helyet szerezte meg.
Az összetett helynek köszönhetôen bekerült a
világbajnokságra készülô tág keretbe.

Falunk általános iskolájából tizenöt gyerekkel vettünk részt a szombati maratonhajtás
versenyszám megtekintésén. A gyerekek sok

élménnyel tértek haza. Izgalmas vetélkedéseket láthattak.
Fábián Csaba
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Tájékoztatás a közmûszolgáltatók
közmûjavítási rendjérôl
Egyre gyakrabban fordul elô, hogy településünk közmûhálózatában váratlan fennakadásokat, üzemszünetet tapasztalnak, illetve karbantartási munkálatokkal találkoznak. Különösen most
a nyári idôszakban, mikor sokan szabadságukat
töltve otthon tartózkodnak és az üdülôingatlanok
kihasználtsága is magas.
A közmûhálózat üzemkiesésénél gyakran
tapasztaljuk, hogy az érintett lakók a közösségi
oldalakon vagy telefonon az önkormányzat felé
jelzik a közszolgáltatás elmaradását – víz, villany,
gáz hulladék, Internet, telefon – és tôlünk várják
a megoldást, illetve marasztalnak el, az elégetlen
tájékoztatás miatt, minket okolva az ebbôl eredô
kellemetlenségekért, vagy akár károkért.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzatunknak semmilyen ráhatása nincs a
közmûszolgáltatók hibaelhárítási feladataira. A
DMRV Zrt, a TIGÁZ Rt. az ELMÛ, a DIGI Kft, FKF
Zrt. és Magyar Telekom Nyrt. önálló gazdasági
társaságok, Önkormányzatunknak nincs beavatkozási joga az egyes közszolgáltatók kárelhárításhoz tartozó munkaszervezésébe.
A közmûcégek maguk, saját hatáskörben döntenek, a kárelhárítási feladatok ütemezésérôl,
szervezésérôl. A kárelhárítással összefüggô
teendôket is – akár a lakossági kiértesítés, forgalomtechnikai intézkedések, helyreállítási munkák
stb. – maguk szervezik – gyakran alvállalkozó(k)
részvételével.
Fentiekkel szemben Önök szerzôdéses
viszonyban állnak a megnevezett közszolgálta-

tókkal, nekik szolgáltatási díjat fizetnek, a szolgáltatási díjban minden esetben benne foglaltatik az
ügyfélszolgálat mûködtetése is, ahol a panaszbejelentéseiket megtehetik, szerzôdéses és egyéb
ügyeiket intézhetik.
A fogyasztói érdekek védelme a Fogyasztói törvény által biztosított.
A tervezett karbantartások esetén a közmûszolgáltatóknak a lakosságot elôre ki kell értesíteni, vagy szórólapon, vagy a saját honlapjukon.
(Nyilván mindenki tisztában vele, hogy a tervezett karbantartások elvégzésére is szükség van -,
hogy a csapadékosabb, hidegebb évszakokban is
lehetôleg jól mûködjön az ellátás, hiszen egy gáz
vagy áramszünet télen a fûtési szezonban sokkal
kellemetlenebb. Egyes munkálatokat, pl. úthelyreállítás télen nem lehet elvégezni (pl. fagyban
nem lehet a talajt tömöríteni, sokkal nehezebb
aszfaltozni, stb.))
Amennyiben a szolgáltató értesíti hivatalunkat
a várható beavatkozásról, vagy ha értesülünk más
csatornán a helyzetrôl, a saját honlapunkon hírként, vagy a közösségi oldalon a települési csoportban tudjuk megosztani Önökkel. Ha szükséges, segítjük a szolgáltatót a forgalomtechnikai
feladatokban. Ennél többet nem tudunk tenni,
hiszen nem a mi ügyünk, nem a mi dolgunk.
Ezért kérem, hogy ha szolgáltatás fennakadást
tapasztalnak, akkor az adott közmûszolgáltató
honlapján elérhetô ügyfélszolgálati telefonszámokon érdeklôdjenek, hogy közvetlen pontos információt kapjanak. Mi is csak ôket tudjuk hívni,

A lények már itt vannak…..
2021. június 18. 9 óra 40 perc, 11-es út, MTA
buszmegálló, már 30 C0 a hôség. Autóbusszal
szeretnénk többen utazni.
A felújított szép buszmegálló messzirôl kellemes, árnyékos. Sietünk a tûzô nap elôl elbújva
akartuk várni a buszt, leülni, olvasgatni, beszélgetni, ahogyan ez természetes.
De csak szeretnénk… A döbbenettôl nem látunk.
A megálló padjának deszkáin sok - viszonylag

friss- emberi ürülék!!! Legyek, bûz!!!
Embernek nem nevezhetô lények jelentek
meg a környezetünkben. Mindenkinek a fantáziájára bízom, mit gondoltunk és mit tennék, személyesen én is, ha a lényt elkapnám.
Ha ezt valaki „nagy szivatásnak” és jó poénnak
gondolná, megsúgom neki; hiába gondolja, hogy
most megmutatta (titokban, aljasul), milyen nagy
tettet hajtott végre, ebben a kultúrkörben élô falu

PUSCHO ÁLLÁS

A Puscho Kft Dunabogdányi mosodája

gépkocsivezetôt

keres.
A jelentkezéseket munkaidôben az alábbi
elérhetôségeken várjuk:
e-mailen: mosoda@puscho.hu
személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.
telefonon: 06-26-391-167
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egy közbeiktatott résztvevôként, ami akadályozza a gyors tájékoztatást.
Természetesen a jövôben is mindig segíteni
fogjuk a Közszolgáltatókat eszközeinkkel, humán
erôforrással, a lakossági érdekek szem elôtt tartása mellett, hogy a szolgáltatás mielôbb helyreállhasson.
Az elôre tervezett, pl. hálózatfejlesztési munkálatok kivitelezése minden esetben
Önkormányzatunk engedélyével, részvételével
történnek.
Közmûvel kapcsolatos bejelentéseik
esetén az alábbi telefonszámokat hívják:
DMRV Zrt.

+36 27 511 511

ELMÛ Zrt.

+36 80 383 940

MVM Zrt.

+36 80 533 533

FKF Zrt.

+36 80 353 353

Tigáz Zrt.

+36 80 300 300

Digi Kft.

+36 1272

Telekom Nyrt.

+36 1414
Szabados Molnár István
falugondnok

népe közül mindig lesz egy, aki embernek érzi
magát és a többiek érdekében ezt nem hagyja, a
mocskot eltakarítja.
A megállót, még délben kitakarítottuk, a pad
ülésdeszkáit kisúroltuk, kifertôtleníttettük, hogy
délutánra ismét használhassuk az utazáshoz.
Tahitótfalu, 2021. június 18.
Takács Györgyné
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány tagja
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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:
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.

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

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és
felelôsségbiztosítással
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását,
akár emelôkosárral is.
Bélteki Sándor tûzoltó alezredes
faápoló
+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu

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

Várom szíves hívását!

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.

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.
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Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami
Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu
címre vagy a 30/337 5527-es
telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Júniusi számunkban
a református temetô forgókapus hátsó bejáratának egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Szalai
Csenge Sárának.

NEKÜNK TÉRKŐ,

NEKED KIKAPCSOLÓDÁS A KERTEDBEN!

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
2021_158_Iso_Thermo_A5_szorolap_OK.indd 1

2021. 06. 16. 12:56:20
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Falutéka

Cikksorozatunkban Tahitótfaluban élô
fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Szabó Balázs gospel zenész öt éve él családjával Tahitótfaluban. Dalaival azonban
nemcsak keresztény zenei fesztiválokon
és rádiókban találkozhatunk.
Hogyan alakult ki az egyházi zenéhez való kötôdésed, azon belül is annak
könnyûzenei mûfajához?
Keresztény családba születtem, egy négy
generációs baptista családba, ami egy jó erôs
alapot adott. Hatan vagyunk testvérek, én
vagyok a legidôsebb. Fiatalkoromban volt
egy nagyobb kitérô az életemben, öt évig
különbözô könnyû drogokkal pumpáltam
magam. Több zenész is volt a családban, a
30-as években dédpapám a swing korszakban nagybôgôzött. Mivel életem alapvetô
része az Isten hit, számomra az volt a fontos,
hogy a bibliai alapigazságokat a 21. században befogadható módon tudjam megfogalmazni. Mottóm: korral haladni, Krisztusban
maradni. Tehát, ha az alapvetô üzenet ôsi, az

14

elôadásmód pedig korszerû, az jól kiegészíti
egymást.
Iskolákban is tartasz elôadásokat.
Hogyan fogadják a fiatalok a dalaidat és
persze téged?
Hét éve tartok elôadásokat általános és
középiskolákban, és látom, hogy sokszor a
fiataloknak fogalmuk sincs arról, hogy men�nyire kíváncsiak az Evangéliumra, mert az
elôadásmód nem mindig megfelelô, az egyházak nem mindig tudják megszólítani a fiatalokat. Az alapigazságokat mai formába csomagolva viszont teljesen befogadhatóvá válik
számukra. Az iskolákban a koncertek mellett rendhagyó osztályfônöki órát is szoktam tartani, ahol a fiatalok nyelvén saját példáimon keresztül beszélgetünk, bibliai példákat is felelevenítve. Mindezekkel az iskolai lelkészek munkáját próbálom megkönnyíteni, hiszen nincs könnyû dolguk. Egyre több
a komoly problémákkal küzdô, nehéz családi
körülmények között élô gyerek. Legnagyobb
élményem az iskola missziók során egy vidéki középiskolában ért. Odajött hozzám egy
tizenhat éves lány, és egy kisbaba fényképét
mutatta a telefonján. Elmondta, hogy már volt
idôpontja az abortuszra, de mégis megszülte
a kisbabát, mert egy évvel azelôtt náluk jártam, és arról beszéltem, hogy lehetséges változtatni és változni, mert Isten feltétel nélkül
szeret minket. Van egy örökbefogadott gyermekünk, úgyhogy titokban egy könnycseppet elmorzsoltam, és csak ennyit válaszoltam: Ezért az egy emberéletért már megérte
az elmúlt évek munkája.
Feleségeddel két gyermeketek mellett
hogyan jutottatok az örökbefogadás gondolatára?
Több örökbefogadó család is van a környezetünkben, láttuk az életüket, ismer-

jük ôket, részesei vagyunk az örömeiknek.
Feleségemmel még csak jártunk, amikor már
meg volt ez a vágy a szívünkben. Szerintem a
teremtô Istentôl kaptuk.
Ha nem tudom, hogy vallási indíttatásúak a számaid, nem is jut akár eszembe, mert mindegyikünket foglalkoztató érzésekrôl, gondolatokról énekelsz,
melyek origója a szeretet.
Én is a földön járok, családom van, gyerekeket nevelek, küzdök, csetlek-botlok, csak
van egy kapaszkodóm, akit Jézusnak hívnak.
Dalaim pont azért áthallásosak, hogy lehessen az élet bármely helyzetében találkozni
velük, rajtuk keresztül pedig önmagunkkal.
Szándékosan írom úgy a dalszövegeket, hogy
azokkal tényleg bárki tudjon azonosulni. A
cél, hogy magunkra ismerjünk a dalokban, és
ezáltal a Teremtô szeretetére is ráleljünk.
Nem csak elôadója, de zeneszerzôje,
szövegírója is vagy dalaidnak, sôt más
elôadókkal is dolgozol, Mezô Misivel,
Pintér Bélával. Zenei tapasztalataidat hol
szerezted?
Gyerekkoromtól állami zeneiskolában,
majd magántanárokhoz jártam. Sok dolgot gyakorlati úton sajátítottam el, ami persze nem megy tanulás nélkül. Nagyon maximalista és kitartó személyiség vagyok, és
folyton hajt a fejlôdés vágya. Többek között
ezért is igyekszem képzett zenészekkel körbevenni magamat. Az egyik legjobb fejlôdési
lehetôség pedig az, amikor más muzsikusokkal, elôadókkal dolgozhatok együtt.
A Szikra Díjat, amely a magyar keresztény könnyûzene díja, kétszer is a Szabó
Balázs Produkciónak ítélte a zsûri. Milyen
elôzményei voltak ennek a komoly elismerésnek?
Öt évvel ezelôtt alapították a díjat, azóta
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minden évben bekerülünk legalább az elsô ötbe. Tavaly, az 5. lemezünk
megjelenésekor is tartottunk lemezbemutató koncertet Budapesten,
melynek kapcsán elnyertük a legjobb, élôben elôadott produkció díját.
A „Majdnem” címû dal szövegéért pedig megkaptam a legjobb dalszövegnek járó díjat. Azért esett nagyon jól a legjobb élô produkció díja,
mert erre a lemezre 10 régi, nagyrészt több, mint 100 éves egyházi himnuszt vettünk fel, mai hangszereléssel. Ezeket a dalokat nagyszüleink is
énekelték, és a mai, a fiatalok által befogadható stílus miatt reméljük,
közelebb kerülnek egymáshoz a generációk. Ha pedig sikerül egymáshoz is és Istenhez is közelebb hozni a közönséget, akkor elértük a célt.
Szabó Balázs gospel énekes hivatalos honlapja: www.szabobalazs.hu
Béres Gabriella
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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, 06-30-9370863, 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.
Dovala Gréta rendel: hétfô, kedd, szerda, csütörtök, péntek
8.00–14.00-ig, Rendelési idôben a gyermekfogászat rendelési
ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • 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 4749999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal
• GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilona,

Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, Rendelés: h:
11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. •
GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig,
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010• GYÓGY
SZERTÁRI 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
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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:
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