
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

május 14. szombat 10:00-16:00 TETA Családi Nap. Helyszín: 
Népház, Faluház udvara. Belépés ingyenes.

május 20. péntek 18:00: Tahitótfalu évei 2021-2022 - Gróf Péter 
régész, történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás 
Király Múzeumának fômuzeológusa elôadás-sorozatának máso-
dik alkalma a Pollack Mihály Emlékszobában 
(Tahitótfalu, Béke út 14.). Belépés ingyenes.
május 27-29. E/Fesztivál. Helyszín: Fesztiválpark, Tildy Zoltán 
hídfô. Részletek a plakáton.

június 4. szombat 17:00 Nemzeti Összetartozás Napja: Trianoni 
békediktátum 102. évfordulója. Megemlékezés és koszorúzás a 
Trianon emlékmûnél (Tahitótfalu, Szabadság út)

Faluház (Szabadság út 1/a)
 
május 14. szombat 15:00-20:00 Kosárfonó kör. Bejelentkezés 
szükséges: 0630/337 5527.
május 11. szerda 16:00-19:00 Nemezelô szakkör. Bejelentkezés 
szükséges: 

3 5 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Pályázatot nyújtottunk be a Kossuth utca fel-
újítására

2022. elején a TOP-PLUSZ pályázati rendszerben 
a belterületi utak fejlesztésére pályázati kiírás 
jelent meg.   
Elôzményként fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy az elmúlt évben már felkészültünk egy ilyen 
jellegû pályázat megjelenésére, ezért két utcára, a 

Viola és Mátyás király utca felsô szakaszára a víz-
jogi engedélyes terveket elkészítettük. Az elmúlt 
években az érintett utcák lakói számos kérelem-
mel fordultak az önkormányzathoz, hogy szilárd 
burkolattal lássuk el az utcákat az élhetôbb, kom-
fortosabb, biztonságosabb környezet érdekében. 
A pályázati kiíráskor azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy amennyiben e két utcára nyújtjuk be a pályá-
zatunkat, akkor olyan alacsony pontszámot tud-

Tahitótfalu májusi programjai

Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:
Pollack-nap 4. 

Ifjú Muzsikusok XV. 

Kamarazenei Találkozója 5.

Szentendre Térségének 

Népdalversenye 5.

Tankerületi 

Pedagógiai Nap 6.

Kincs, amit 

szívünkben gyûjtünk  6.

Beszámoló a 

képviselô-testület 

munkájáról 9.

Véradás 11. 

Faluházi „ASzakköreink” 11.

Falutéka 17. 
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

nánk elérni, amely a pályázat elbírálásakor 
biztos hátrányosan érintené a települést. 
Az alapvetô kizáró ok az volt, hogy a Helyi 
Építési Szabályzatunkban, illetve a rendezé-
si tervünkben felsorolt „gyûjtôutak” között 
sem a Mátyás király utca, sem a Viola utca 
nem szerepel, mivel e két utca a feltáró 
utcák kategóriájába esik, és nem csatlakoz-
nak egy minimum 4 számjegyûközúthoz.
A lehetôségeket megvizsgálva a Kossuth 
utca felújítása mellett döntöttünk. A pályá-
zati anyag elôkészítésére megállapodást 
kötöttünk a Pro Régió Közép-magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 
Nonprofit FelelôsségûTársasággal a meg-
alapozó dokumentum elkészítésére. A 
pályázati anyag határidôre elkészült, ame-
lyet április 27-én elektronikus formában a 
Magyar Kincstár irányába elküldtük, és a 
befogadásról igazoló értesítést kaptunk. 
A Kossuth utca tekintetében rögzítet-
tük, hogy több közintézmény található 
itt, úgymint Védônôi Szolgálat, a Pollack 
Mihály Általános Iskola központi épüle-
te, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 
Szentendrei Járási Hivatal Kirendeltsége. A 
Kossuth utcában a korábban megépült jár-

dához kapcsolódóan további járdafejlesz-
tés valósulna meg napelemes közvilágítás-
sal kiegészítve. Mintegy 1000 négyzetmé-
ternyi zöldfelület kerülne kialakításra fák 
ültetésével, ami miatt a pályázatban kiemel-

ten fontos klímabarát feltételeknek is meg-
felelnénk.  
A gyalogos és kerékpárbarát szempontok-
nak eleget téve további akadálymentesítés-

re és kerékpársáv felfestés-
sel történô kialakítására is 
sor kerülne. Mivel a Frida 
villa, az Árpád utca és a 
Kossuth utca szakasza a ter-
vezett EuroVelo 6 kerékpár-
út egy részét fogja képez-
ni, ezért kerékpáros sáv 
kialakítására szükség lesz. 
A Kossuth utca, Árpád utca 
torkolatában mini körforga-
lom kerül megépítésre. 
Az Árpád utca és a Kossuth 
utca között lévô nyílt, bur-
kolt árok lefedésre kerül, 
így biztosított lesz a két 
utca közötti gyalogos közle-

kedés, amely az iskolába járó gyerekek köz-
lekedését is biztonságosabbá teszi.  
A Kossuth utcai pályázatunk azon felté-
telnek is megfelel, hogy közvetlenül csat-
lakozik tömegközlekedési csomóponthoz, 
amely a Hôsök terén illetve a Béke utca ele-
jén lévô buszmegállót jelenti, a Váci rév, 
illetve Pócsmegyer, Szigetmonostor irányá-
ban. A pályázati kiírásban ez a feltétel is 
központi elemként szerepelt. Vizsgálni kel-
lett, hogy a Kossuth utca közvetlen vonzás-
körzetében milyen becsatlakozó utak van-
nak. Rögzíteni kellett az állandó lakók szá-
mát, illetve az intézmények környezetében 
generálódó forgalmat. E forgalom meghatá-
rozásában jelentôs a szerepe a Petôfi utcá-
ban lévô óvodának is. Fel kellett sorolnunk, 
hogy a Kossuth utcában és annak közvet-
len környezetében milyen típusú vállalko-
zások, vállalkozók rendelkeznek telephely-
lyel, illetve a Kossuth utca közvetlen kör-
nyezetében 150 méteren belül milyen 

jellegûkereskedelmi szolgáltatások talál-
hatók (Coop áruház, Posta, Gyógyszertár, 
húsbolt, zöldséges, vegyesbolt, fényképész 
stúdió stb.) 
A Kossuth utca 415,7 folyóméterben újul 
meg teljes szélességben, az iskola környe-
zetében 4 db sárga villogó lámpa kerül tele-
pítésre, és 9 db közúti közlekedési jelzô 
tábla kerül kihelyezésre. Az iskola kör-
nyezetében 2 db napelemmel mûködô 
sebességjelzô elektronikus tábla telepítésé-
re is sor fog kerülni. A kerékpáros nyom fel-
festésén kívül szabványos kerékpár tároló 
kerül kihelyezésre a Polgármesteri Hivatal 
elé. 
A pályázati összeg bruttó 192 430 005 
Ft, amely összeg összhangban van a Pest 
megyei településspecifikus melléklet alap-
ján a nyugati agglomeráció területén talál-
ható települések által igényelhetô támo-
gatási összeggel, amely bruttó 250 M Ft. A 
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Házasságot kötöttek: 
Purák Barbara – Begala Dániel Márk 

Újszülöttek
Körösztös Zenke  2022.04. 13.
Juhász Zoé  2022.04.16.

Elhunytak:
Dr. Hajós Béla László – Pálma utca – élt: 75 évet
Tamás Ernô Péter – Móricz Zsigmond út – élt: 
74 évet
Kövesdi Oszkár István – Jázmin út – élt: 76 évet
Bonifert Jánosné – Szentendrei út – élt: 95 évet
Nagyházi Mihályné – Kossuth Lajos utca – élt: 
83 évet
Mikolai Mária – Szabadság tér – élt: 84 évet
Budai Lászlóné – Árpád utca – élt: 93 évet
Schmidt Ferencné – Táncsics utca – élt: 77 évet

Könyvtár

Tahitótfaluban négy szavazókörben zajlott a 
választás 2022. április 3-án az országgyûlési 
képviselôk választásán és az országos népsza-
vazáson. A szavazás rendben lezajlott, rendkí-
vüli esemény nem történt. 
A névjegyzékben szereplô választópolgá-
rok száma 4857 fô volt, melybôl 3676 fô 
vett részt a szavazáson, így Tahitótfaluban 
a részvételi arány 75,68%-os volt.
Egyéni választókerületi eredmények – 
Tahitótfalu
Dr Vitályos Eszter 2268 szavazat (61,69%)
FIDESZ-KDNP
Buzinkay György 1007 szavazat (27,39%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD
Pál Béla 168 szavazat (4,57%)
MI HAZÁNK
Kövesdi Miklós 135 szavazat (3,67%)
MKKP
Polocsányi Béla 36 szavazat (0,97%)
MEMO
Pálmai Ferenc 17 szavazat (0,46%)
MUNKÁSPÁRT-ISZOM
Tihanyi Csaba 16 szavazat (0,43%)
NORMÁLIS PÁRT 

Országos listás eredmények – 
Tahitótfalu
FIDESZ-KDNP 2164 szavazat (58,86%)
DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-
PÁRBESZÉD 1045 szavazat (28,42%)
MI HAZÁNK 190 szavazat (5,16%)
MKKP 183 szavazat (4,97%)
MEMO 43 szavazat (1,16%)
NORMÁLIS PÁRT 16 szavazat (0,43%)

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYEI 
2022.-Tahitótfalu
 • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
keknek köznevelési intézményben a szülô 
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságo-
kat bemutató foglalkozást tartsanak?
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 2 577 (53,06%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 036 (21,33%)

 Nem szavazott: 1 244 (25,61%)
Igen-Nem szavazatok száma és aránya
 Igen: 149 (5,78%)
 Nem: 2 428 (94,22%)
 • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
kek számára nemi átalakító kezeléseket 
népszerûsítsenek?
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 2 573 (52,98%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 040 (21,41%)
 Nem szavazott: 1 244 (25,61%)
Igen-Nem szavazatok száma és aránya
 Igen: 72 (2,80%)
 Nem: 2 501 (97,20%)
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
keknek fejlôdésüket befolyásoló szexuális 
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutas-
sanak be?
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 2 570 (52,91%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 043 (21,47%)
 Nem szavazott: 1 244 (25,62%)
Igen-Nem szavazatok száma és aránya
 Igen: 86 (3,35%)
 Nem: 2 484 (96,65%)
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
keknek a nem megváltoztatását bemutató 
médiatartalmakat jelenítsenek meg?
A szavazatok megoszlása
Érvényesen szavazott: 2 570 (52,91%)
Érvénytelenül szavazott: 1 043 (21,47%)
Nem szavazott: 1 244 (25,62%)
Igen-Nem szavazatok száma és aránya
 Igen: 86 (3,35%)
 Nem: 2 484 (96,65%)

A Helyi Választási Iroda nevében ezúton 
köszönjük minden szavazatszámláló bizottsá-
gi tag egész napos kitartó, precíz munkáját, 
mellyel nagyban segítették a szavazókörök-
ben a helyi választási iroda munkáját. Segítô 
együttmûködésükre a jövôben is számítunk!

Helyi Választási Iroda
Tahitótfalu

Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár 
az alábbi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

kubanekné Bencze Hajnal

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu Pol gár-
mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu Önkormányzata 
• Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tagjai: 
Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó Judit, Vaczó Zoltán • 
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának 
határideje minden hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: 
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és 
Fiai Bt.

Országgyûlési képviselôk választási 
eredményei 2022. - Tahitótfalu

TOP-PLUSZ pályázati rendszerben alapvetô 
szempontrendszer volt, hogy a projektben 
– a szem elôtt tartva az Európai Uniós for-
rások hatékony és eredményes felhaszná-
lásának elvét – kizárólag a fejlesztés meg-
valósításához szükséges költségek kerültek 
betervezésre, a pályázati felhívásban foglalt 
belsô korlátok betartása mellett. 
A pályázat egyik fontos eleme volt, hogy 
önértékelést is el kellett végezni, amely 
alapján a rögzített szempontrendszerek 
figyelembevételével 87 pontot értünk el 
az elérhetô maximum 97 pontból. A pályá-

zat benyújtásának határideje május 12. volt, 
mint fentebb írtam, mi április 27-én benyúj-
tottuk a mintegy 75 oldalas megalapozó 
dokumentumot és a 63 oldalas mûszaki 
dokumentációt. 
A pályázati anyag elkészítésében a Pro 
Régió munkatársai mellett kollégáim is 
sokat dolgoztak annak érdekében, hogy 
megfelelô minôségû, tartalmú pályázati 
anyag készüljön. Munkájukat ezúton is sze-
retném megköszönni. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester
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A tavaszi szünet elôtt április 13-án Pollack-nap volt az iskolában. Az 
alsó tagozatos gyerekeknek változatos programokat szerveztünk. Pukli 
Gabriella néptánc tanár a néptáncolás mellett a régi tavaszi szokások-
ról is beszélgetett velük. Volt kézmûveskedés a húsvét jegyében az 
osztályfônökök és napközis nevelôk vezetésével. Több osztály ellátoga-
tott a Pollack-szobába, illetve elôadást hallgattak Pollack Mihály életút-
járól. A nap fénypontja minden gyermek számára a sportjátékok voltak. 
Szûcs Kata testnevelô a közös bemelegítés után osztályonkénti játékokat 
szervezett. Igazán jó hangulatban telt a napunk. Köszönjük a szervezôk, 
közremûködôk munkáját, segítségét. 

Szente Ildikó alsó tagozatos munkaközösség-vezetô

Április 13-án az iskolai Pollack-napon a felsô tagozat osztályai a Magyar 
Gazdaságban töltöttek el egy izgalmas napot.
A sportcsarnoktól gyalogosan mentünk ki a Tordáknál lévô gazdaságba. 

Elôször dr. Magyar Zsombor vezetésével az ôshonos álaltokkal és a pász-
tor életmóddal ismerkedtek a gyerekek. Utána Magyar Orsolya vezetésé-
vel több állomáson vetélkedôk és sport várta a gyerekeket. Kincskeresés, 
íjászat, akadálypálya, gyalogos köböre játék, kvíz és állatsimogató színesí-
tette a programot.
Szép napos idônk volt, a gyerekek nagyon élvezték a szabad levegôn töl-

tött idôt.
Hazafelé úton a Váci-évhez vezetô út mellett szemetet gyûjtöttünk a Föld-

napja alkalmából. 
Hasznos és értékes napot töltöttünk együtt.

Fábián Csabareál felsôs munkaközösség-vezetô

Pollack-nap
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Iskolánk több szereplôvel nevezett be a nagy 
hagyományú térségi népdalversenyre.
A verseny színvonalát minôsítette a bíráló 

zsûri, Kossuth-díjas, érdemes mûvészek, fiatal 
népzenét tanító kolléga: Eredics Gábor, Petrás 
Mária, Száva Borbála.

Két év kihagyás után került megrendezésre a 
verseny Szentendrén 2022. április 1-jén, melyre 
az 5. b osztályból nagyon lelkes, népdalt szeretô 
lányokat indítottam. Mellettük kiváló népdal-
énekesek is indultak iskolánkból a megméret-
tetésen.
A legnagyobb öröm volt a felkészítés idôszaka, 

amikor a lányok dala bezengte az iskola folyo-
sóját. Az odaadó, vidám, énekelni szeretô lány-
csapatnak a dalolása vidám perceket okozott az 
iskola dolgozóinak is. Kinyílt az iroda ajtaja, a 
bejárati ajtóban csendben megjelentek a kíván-
csi gyerekek, kollégák, takarítónénik, hogy hall-
ják és nézzék a moldvai dalokból álló népdal-
csokrot és az egyéni elôadásokat is.

A nagyon színvonalas versenyen az alábbi 
eredmények születtek:
Bronz minôsítés: Nagy Jázmin 8.b, felkészítô: 

Kökényné Krafcsik Ibolya 
Bronz minôsítés: Dénes Manka Felkészítô 

Gyarmathy Réka.
Ezüst minôsítés: Balla Bodza, Bagi Kincsô, 

Hibbey Bíborka
Arany minôsítés: Kiss Hunor felkészítô tanár: 

Kissné Dr. Czárán Eszter
Arany Fülemüle díjat kaptak csoportos kate-

góriában: Bagi Kincsô, Balla Bodza, Dénes 
Manka, Hibbey Bíborka 5.b osztályos tanulók. 
Felkészítôjük: Gyarmathy Réka
                                                        
Gratulálunk a szép eredményekhez a 

szereplôknek és felkészítô tanáraiknak!

Gyarmathy Réka énektanár, Iskolavezetés

Szentendre Térségének Népdalversenye

Egy év kihagyás után, április 9-én szombaton 
délelôtt a Népházban hét zeneiskola ifjú muzsi-
kusait láttuk vendégül, akik különbözô hang-
szer-összeállítású, és változatos létszámú kama-
razenei produkciókkal érkeztek hozzánk a 
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XV. Kamarazenei 
találkozójára.
 A Találkozó megálmodóit annak idején az a 

szándék vezette, hogy – földrajzi helyzetünkkel 
élve - Pomáztól Visegrádig évrôl-évre meghívjuk 
azokat a zeneiskolásokat, akik szívesen zenélnek 
együtt, és örömmel, kíváncsian hallgatják a más 
iskolából érkezô ifjú muzsikusokat is. A zenetanu-
lás nagy ajándéka – a „magányos” zenélésen túl 
–, hogy együtt, magunkra-egymásra is figyelve, 
egymásért is felelôsséget vállalva, izgalmas hang-
zású, rendkívül változatos mûveket ismerhetünk 
meg és adhatunk elô. Ennek az örömét minden 
zenélni tanuló gyermeknek szeretnénk átadni, 
és reményeink szerint a kamarazenélés vágyát is 
erôsíteni tudjuk bennük.
Idén Pomázról, Budakalászról, Szentendrérôl, 

Szigetmonostorról, Dunabogdányból és 
Visegrádról érkeztek a vendégeink, és ter-
mészetesen iskolánk növendékei is fellép-
tek. Összesen 17 mûsorszám hangzott el, a 
legkülönbözôbb hangszereken: a blockflötétôl 
a gordonkáig, a kürttôl a zongoráig, az ének-
hangtól az esôbotig … Hallhattunk két,- 
három,- négy,- öt,- sôt hattagú kamaracsopor-
tokat, és kiskórust is. Összesen 70 ifjú muzsi-
kus lépett fel, akik 15 felkészítô tanárral érkez-
tek hozzánk. Nagy örömünkre a résztvevôkön 
kívül családtagokkal, érdeklôdô barátokkal 
megtelt a Népház nagyterme.  
A vendégeken kívül minden évben ran-

gos szakmai Zsûrit is hívunk, akik a koncer-
tet követô szünet után egyenként értékelik 
az elhangzott produkciókat. Idén a következô 
neves mûvészek fogadták el meghívásunkat: 
- Hauser Adrienne nemzetközi hírû 

zongoramûvész, a Kocsis-Hauser Alapítvány 
elnöke, a Tiszadobi Zongorafesztivál megalapí-
tója és mûvészeti vezetôje, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei Príma Díj nyertese, Mátészalka 
és Tiszadob díszpolgára, rövid ideig iskolánk 
zongoratanára.
-  I l lés  Szabolcs  nemzetköz i  h í rû 

barokkhegedûs, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem tanára. Szerteágazó koncerttevé-
kenysége mellett rendszeresen tart kurzu-
sokat, elôadásokat Európa országaiban és 
Új-Zélandon is. Iskolánk óraadó hegedûtanára. 
- A Zsûri elnöke: Eredics Gábor Kossuth-díjas 

népzenész, a Vujicsics Együttes vezetôje, a 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 
Kamaratalálkozónkat a kezdetektôl lelkesen 
támogatja, egy-két év kivételével találkozónk 
állandó zsûritagja.
A Kamaratalálkozó - ahogy a nevében is szere-

pel, nem verseny, de a kiemelkedô produkci-
ókat a zsûri különdíjjal jutalmazza. Az idei talál-
kozó különdíjasai: 
a visegrádi „Tavaszi szél” produkció kamara-

csapata: Szabó Regô, Sintár Botond, Mészáros 
Zsombor, Kováts Nikolett, Némedy Gergely; 
Babos Iringo, Kecskés Dóra, Szél Zsófia pomá-

zi blockföte-trió; 
Molnár Karsa Bernadett, Bohus Nadin, 

Bohnert Flóra, Baján Rita Ágota, Ujszászi Eszter 
Luca szentendrei kamaracsoport, 
Rádli Dóra, Szendrei Hanna, Kurfis Dóra, 

Czinege Boglárka pomázi csellisták, 
és nagy örömünkre és büszkeségünkre Dunai 

Emma Luca és Varga Miklós Gergely iskolánk 
négykezes párosa. 
A zsûri néhány éve tanári különdíjjal jutalmaz-

za a kiemelkedô elôadások felkészítô tanára-
it. Ebben az évben Okabe Atzuko (Pomáz) és 
Gratzl Erika (Tahitótfalu) kaptak tanári külön-
díjat. 
Köszönet illeti a találkozó sikeres lebonyolítá-

sához nyújtott sok segítségért: 
- községünk Önkormányzatát - a díjakhoz, 

ajándékcsomagokhoz való hozzájárulást 
- a Tahitótfalui Iskola Gyermekeiért 

Alapítványt – akik a koncert utáni szünetben a 

vendéglátást biztosították 
- Almássy Csabát a meghívók, emléklapok 

tervezôjét
- Princzné Bérczi Krisztinát a fellépôk ajándé-

kának készítéséért és a nagyterem díszítéséért
- iskolánk igazgatóját Zakar Ágnest és 

Kökényné Krafcsik Ibolyát, akik a találkozó fô 
szervezôi voltak, és tanárainkat, akik a vendégfo-
gadásban részt vettek. 
Külön köszönetet mondunk Dr. Sajtos Sándor 

Polgármester úrnak, aki lelkes, támogató 
jelenlétével minden évben megtisztel min-
ket, és Verebélyi Ákosnak, a Váci Tankerület 
vezetôjének, aki ebben az évben is boldogan 
vállalta a találkozó fôvédnökségét. 
A legnagyobb köszönet a tanítványainkat illeti, 

akik felkészültségükkel, helytállásukkal emlé-
kezetessé tették ezt a napot: Kovacsics Luca, 
Nyitrai-Szabó Ninetta, Varga Ákos Benedek, 
Varga Miklós Gergely, a 3. b. osztályos szol-
fézscsoport, Németh Nándor Szabolcs, 
Kulcsár Tamás Bendegúz, Horváth Zétény 
Csaba, Horváth Levente Sándor, Zabó Olivér, 
Magonyi Boldizsár, Balla Boda, Dénes Manka, 
Dunai Emma Luca, Marton Szilvia, Nagy Kristóf 
és Gável Bulcsú. Felkészítô tanáraik Kökényné 
Krafcsik Ibolya, Gyarmathy Réka, Gratzl Erika, 
Mákó Miklós, Horváth Balázs, Iványi Gáspár és 
Herendi Botond voltak.
Köszönjük Béres Gabriella mûvelôdésszervezô 

és minden kolléga, önkormányzati munkatárs 
segítô munkáját!
A rendezvény támogatói voltak: Váci 

Tankerü le t i  Központ ,  Tah i tó t fa lu 
Önkormányzat, Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány. Köszönet a támoga-
tásért!
Bízunk benne, hogy jövôre újra találkozunk a 

Dunakanyar ifjú muzsikusaival. 

Gratzl Erika, Tahitótfalui AMI 
munkaközösség-vezetô

Ifjú Muzsikusok XV. Kamarazenei Találkozója



A Váci Tankerületi Központ minden iskolá-
jában pedagógus továbbképzés zajlott április 
25-én.

Iskolánk két pedagógusa is vállalta a tudását-
adást más iskolákból érkezô kollégáknak.
Nagy Zoltánné Csilla „Rejtvények a tanulásban” 

elôadást, workshopot tartotta meg, ahova a kör-
nyéken kívül még Galgagyörkrôl is érkeztek 
érdeklôdôk. Jó hangulatú, remek elôadást hall-
hattunk, ahol az elôadó, szakértô kolléganônk 
a rejtvények nyújtotta lehetôségekrôl beszélt a 
hallgatóságnak, segítô feladatokkal látta el ôket 
az elôadása végén.
Délután Kissné Dr. Czárán Eszter kolléganônk a 

néphagyományok, népmûvészet jelentôségérôl 
tartott elôadást „Magyar hagyományunk, szo-
kásaink megélésének jelentôsége életünkben”  
címmel. Az elôadásában kiemelte a 34 fôs hall-
gatóságnak azt, hogy a mindennapi tanításba is 
be tudjuk építeni népmûvészetünket, hagyomá-
nyainkat, kötelességünk ezt a gazdag kincsün-
ket; a magyar hagyományokat, népmûvészetet 
átadnunk utódainknak, gyermekeinknek. Az 
elôadást Kiss Hunor 3.b osztályos, térségi nép-
dalverseny aranyérmes tanulónk éneklése és a 
mûvészeti iskolánk Szigetmonostorról érkezô 

növendékei által elôadott legényes tánc és a 
közös éneklések tették még színesebbé. 
A Küküllômenti pontozót elôadta Demeter 

Balázs, Gável Ágost, Gável Csongor, Füzesséry 
Csaba, akiket Füzesséryné Bogár Szilvia és 
Urbán Márton készítettek fel.
Két kolléganônk tudását könyv formájában is 

meg tudja osztani az érdeklôdôkkel.
Nagy Zoltánné Csilla többféle, gyerekeknek 

szerkesztett, rejtvényekkel, játékos feladatokkal 
bôvelkedô olvasónaplói a Holnap kiadó gon-
dozásában jelentek meg, a nagyobb könyves-
bolt hálózatokban kaphatóak, mint Libri, Líra 
és Bookline. (Misi mókus kalandjai, Mazsola, 
Mazsola és Tádé, Megint Mazsola)
Kissné Dr. Czárán Eszter „Világnak Virága” 

címû négykötetes kiadványa minden hónap-
ra nyújt ízelítôt a néphagyományok megélé-
séhez. tájékoztató: www.vilagnakviraga.hu, 
megrendelhetô: e-mail: eszter@kissandor.hu
 Elôadásaik az iskola honlapján is elérhetôek, 

melyet szintén ajánlunk minden érdeklôdônek.
http://www.pollackmihalyiskola.hu/hirek

Zakar Ágnes intézményvezetô, pro-
gramszervezô

Az iskolánkban elsô alkalommal megrende-
zett népdalverseny igen jól sikerült. 54 gye-
rek készült rá szorgalmasan heteken keresztül. 
A dalok kiválasztása után szívesen hallgattam 
meg ôket több alkalommal is, mert nagyon lel-
kesek voltak. Felkészítô tanáraik, tanítóik vol-
tak még Czuppon-Bunkóczy Tünde, Nagy 
Zoltánné Csilla, Gyarmathy Réka és Kökényné 
Krafcsik Ibolya.
Egyik nap rosszkedvûen érkeztem az iskolába. 

Amikor az iskola közelébe értem, hangos ének-

szót hallottam. A kapuban álltak az 5. osztályos 
kislányok, és négyen énekelték lelkesen nép-
dalaikat ötödik társuknak, akinek éppen taní-
tották a dalokat, mert ô is be szeretett volna 
csatlakozni a versenyre a csapatba. Olyan lel-
kesen énekeltek, hogy egész napra jó kedvem 
kerekedett.
A gyerekek a versenyre szépen felöltözve, 

nagy izgalommal érkeztek, fôképp a legkiseb-
bek, az elsô és második osztályosok. Ôk most 
vettek elôször részt versenyen, talán most áll-

tak ki elôször szerepelni.
Ügyesen elénekelte mindenki a 2-2 nép-

dalát, legjobb tudása szerint. A zsûri (tagjai: 
Gyarmathy Réka, Csizmaziáné Mali Katalin és 
Kökényné Krafcsik Ibolya) különdíjakat osztott 
a legszebben éneklô gyerekeknek.
Egyéni és csoportos kategóriában indultak a 

gyerekek. Egyéni kategóriában különdíjat kap-
tak:
Kállai Petra (1.a), Petróczy Ábel (2.b), Kiss 

Kiara (2.b), Kiss Hunor (3.b), Balla Bodza (5.b), 
Hibbey Bíborka (5.b), Nagy Jázmin (8.b)
Csoportos kategóriában különdíjat kaptak:
Városi Barnabás és Kébert Marcell (1.a), 

Ormándlaki Zselyke és Gergelyi Viktória 
(4.b), Balla Bodza, Bagi Kincsô, Hibbey 
Bíborka, Dénes Manka és Lanczeth Lili (5.b). 
Gratulálunk mindannyiuknak!
Jövôre meghirdettük a „Kincses tarisznya” 

különdíjat is, amit az a gyerek nyerhet majd 
el, aki legtöbb népdalt tanít meg legtöbb tár-
sának a következô, jövô évi népdalversenyig. 
Reméljük, ezt a díjat is ki tudjuk adni legköze-
lebb.
A népdal olyan kincs, amit a szívünkben 

gyûjtünk. Ezen a szép napon igazi kincseket 
gyûjthettünk a szívünkbe. Köszönjük felkészü-
léseteket, szép éneketeket, örömet szereztetek 
vele társaitoknak és nekünk is. Jövôre is várunk 
mindenkit, aki énekelni szeret.

Kissné Czárán Eszter tanító, szervezô
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Kincs, amit szívünkben gyûjtünk
Népdalverseny az iskolában
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Testvérem

Így írunk mi

Ha szeretné megosztani 
az Olvasókkal irodalmi alkotását,
 küldje el szerkesztôségünknek a 

faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

0630/337 5527.
Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

kedd 15:00-16:00 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 
30/871 5713
csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.
kedd, csütörtök 17:30-18:30: 
Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

Faluház (Szabadság út 1/a):

hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 

Szûcs Kata 
06303220584 
Alakformáló 
Péntek 18:15-19:15

Varga Dániel 
06308715713
Akrobatikus rock’n’roll ovisoknak
Hétfô 17:00-17:45

Fehér Patrícia
06302043686
Baba-mama klub
Szerda 9:30-11:00

Csicskár-Miátovics Krisztina 
06305312024
Baba-mama torna 
Hétfô 10:00-11:00
Kedd 17:00-18:00
Csütörtök 10:00-11:00

Perlaki Andrea 

06202581760
Zumba 
Csütörtök 18:15-19:15

Farkas Nóra 
06205437948
Kedd 8:45-9:45 Alakformáló
          19:15-20:15 Pilates
Szerda 18:00-19:00 Alakformáló
Csütörtök 8:45-9:45 Pilates
Szombat 9:00-10:15 
Alakformáló+Stretching

Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: Virok 
Viktor, +36 20 589 2978

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

hétfô 
15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilab-
da. Érd.: Pacor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda. Érd.: Pacor 
Vilmos 30/383 4244
kedd 
16:00-17:00 TAHI SE
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés. Vezeti: 
Rácz Gábor 20/521 1375  
szerda 
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
csütörtök
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés  
péntek 
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
 
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni 
az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián 
0630/535 7322.

A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-
tár elôzetes bejelentkezés alapján láto-
gatható: 0630/337 5527. Belépés ingye-
nes.

Tahitótfalu májusi programjai

Régen mindig együtt gondolkodtunk,
Egymás problémáit mindig megoldottuk.

Segítettél, pedig nem kértelek rá,
Az érzéseidet éreztem át.

Ott voltak a bunkerek, a paprika öntözése,
Ott volt a medencézés s a madarak költözése.

Ott voltak az éjszakai momentumok,
Ott volt kettônk között egy védôburok.

Ott voltunk egymásnak, Máté és Kuglóf,
Emlékszem, te voltál a „beszólogató” én a kuruzsló.

A vizek spriccelése, minden egyes nyáron,
Kérlek bátyám, takarj be, mert fázom!

Teltek az idôk, mi távolabb kerültünk,
Egy-egy pillanatban talán túlhevültünk.
Nem ment a matek, a kémia, a biosz,

De mindig a tiéd volt a legnagyobb felsô karizom.

Most, hibáztam sokat, és már bánom,
De ez a vers bizonyítja, mennyire szeretlek és hiányzol!

Kérlek, testvérem! Én már belátom, sokat hibázom,
De keress meg, ha én is már hiányzom!

Megfogom a kezed, ne engedd el, kérlek,
Tudod, Édes bátyám, én nélküled félek.

Ezeket a szavakat talán soha nem mondtam ki,
De most már jobb, hogy ezt el tudtam mondani!

2022.04.30.
Szilágyi Barbara

Szótlanság után a sötétségbe bújt,
Egy elképzelt világba, mi menedéket nyújt.

Feketeség között az egyetlen kis fény,
Az volt, hogy magában sokszor a reményrôl beszélt.

 
Szônyeg alá söpört fájó sérelmek,

Feltápászkodva elkezdtek dolgozni benne.
Az elpazarolt idô, nagy hallgatásokba dôlt,

De a fájó igazságokra soha nincs késô.
 

Most mondd el, ha vannak még erôs szavak benned!
Most mondd el, ha kimondani is mered!

Most mondd el, mert már annyi holnap lepergett!
S ha nem mondod, a semmivé lesznek.

Tóth-Kurtz Márton: 
Semmivé

Te vagy a Vigasztalás és te vagy 
az együttérzés

Te vagy az öröm forrása
Te vagy a fény, amikor kereslek
Te vagy a szegények erôssége
Enyhet adsz és mégis sóvárgást

Védelmet és örökös szomjúságot
Mint a naplemente játéka

Betöltesz sugaraiddal
Ihlet vagy, de pont is

A mondat végén.

Nélküled semmi leszek,
De veled örökös válasz

Kérdéseimre.

Bennem vagy és betöltöd a Világot,
Láng vagy, de szelíd tûz

Hihetô tûz vagy, melléd ülök
És csak várok

Hogy rideg szobámat
Felmelegítsd.

(Marton Zoltán László, 2022)

Pünkösd



8

2022. április 13-án Gödön került megrende-
zésre a VII. Pest Megyei Rézfúvós Verseny, 
melyen szigetmonostori tanítványaink is meg-
mérettették tudásukat. Rebe Attila tanár úr 

három növendéket készített fel e nívós ver-
senyre, melyen neves szakmai zsûri értékelt. A 
verseny a Gödi Németh László Általános Iskola 
és AMI épületében nagyon jó hangulatban zaj-
lott. 
Az iskolánkat Timár Péter, Demeter Balázs és 

Kubus Dömötör képviselte, zongorán kísért 
Kökényné Krafcsik Ibolya.

Timár Péter másfél éve kezdett hangszerén, 
vadászkürtön játszani, kiemelkedô teljesítmé-
nyéért a zsûri elismerô oklevéllel jutalmazta. 
Demeter Balázs trombitán játszott, elismerô 

oklevéllel jutalmazták, és bíztatták a zenével 
való továbbtanulásra, szeretettel invitálják ôt a 
következô tanévben a zenei szakközépiskolák 
felvételi elôtti óráira és a felvételikre is.
Kubus Dömötör baritonkürtön játszott, 

gyönyörû muzsikájával nagy sikert aratott, 
mely az eredményben is megmutatkozott: I. 
helyezést ért el hangszerével. Szívbôl gratu-
lálunk és a további zenetanulmányaihoz sok 
sikert kívánunk!
Gratulálunk mindhárom tanítványunknak a 

sikeres szereplésükért, kitartásukért és gratu-
lálunk felkészítô tanáruknak, Rebe Attilának a 
kiemelkedô felkészítô munkájáért! Köszönjük 
a magas színvonalú felkészítést, biztatást!

Vezetôség

A Mesés Népviselet Napja 2022 pályázatot 
a Pompás Napok csapata hirdette meg, hogy 
felhívja a figyelmet a VIII. Népviselet Napjára, 
amelyet 2022. április 24-én tartottak meg. A 
pályázatra több mint 50 intézmény/magánsze-
mély jelentkezett. A Tahitótfalui Óvodák Csibe 
csoportos gyermekei is készültek erre a pályá-
zatra, mégpedig mesés fakanál babákkal, ami-
vel a harmadik helyezést értük el.
Ebben a korban a gyermekek különösen ked-

velik a népmeséket. A Pompás Napok szemlé-
lete szerint sodorjuk össze a hagyomány szálait, 
így a mese hallgatása közben különbözô nép-
dalokat, mondókákat és népi játékokat is meg-
ismerhetnek a gyerekek.
A Népviselet Napja azért fontos számom-

ra, hogy a gyerekek a népmese foglalkozások 
által minél több oldalról kapjanak élményeket. 
Ebben van segítségemre egy-egy népviseleti 
ruhadarab, eszköz (mesekellék) vagy egy-egy 
régi szakma megismerése, ami a ruhadarabok 

készítéséhez köthetô. Kolléganômmel fontos-
nak tartjuk, hogy a gyerekek már az óvodában 
megismerkedjenek a hagyományainkkal, régi 
idôk szokásaival, mindezt akár játékos tevé-
kenykedtetés közben is.
A kékfestô kelme az elmúlt századokban 

jelentôs szerepet játszott a magyar népvise-
letben, de ma is népszerû. Számomra nagyon 
szép ez az anyag, és úgy gondoltam, hogy 
méltó lenne vele képviselni a Mesés Népmese 
Napját.
Mivel kiscsoportos gyere-

kekkel készültem, próbál-
tam olyan technikát keres-
ni, amit közösen tudunk 
elkészíteni, hogy ôk is örö-
müket leljék az alkotásban. 
Így esett a választás a faka-
nál babára, amit kékfestô 
ruhával öltöztettünk fel. 
Igyekeztünk a részletekre 

is figyelni, így a méhkeréki népviseletet alapul 
véve, a színes szoknya alatt van egy fehér alsó-
szoknya, és fehér blúz és fonott haj teszi tel-
jessé a babát. Többségében természetes anya-
gokat használtunk: fakanál, vászon. Egyedül 
a baba karjában van egy vékony drótszál, a 
gyöngysor pedig fehér kásagyöngybôl készült.
A kapocs „A kékfestôinas” címû magyar 

népmese, ahol a fiatal fiú inasnak megy egy 
kékfestô mûhelybe. A bábkészítés során a gye-
rekek is ilyen kis inasokká váltak és segítettek 
nekem elkészíteni a fakanál babákat.
Ez a tevékenység kicsit elôkészítette szá-

munkra a Népviselet Napját, ahol részlete-
sebben kitérünk majd a régi mesterségekre, a 
különbözô tájegységek népviseleti öltözékei-
re és az elkészített fakanál babákkal egy-egy 
népmesét is eljátszhatunk majd. A most elké-
szült babákkal „A három együgyû leány” címû 
mesét is elbábozhatjuk, ahol egy özvegyasz-
szonynak három szép leánya volt.

Váradiné Szász Éva óvodapedagógus
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Rézfúvós verseny

Mesés Népviselet Napjára készültünk a Csibe csoporttal
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A képviselô-testület 2022. március 3-án tar-
totta soron következô ülését, melyen minden 
képviselô jelen volt. 
Az elsô két napirendi pont során a képviselô-

testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletét, majd a Gazdasági 
Bizottság javaslatára megemelte az alpolgár-
mester saját hatáskörben felhasználható keret-
összegét 1 MFt-ra. 
A második napirendi pontban a Pest Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívásának 
eleget téve az önkormányzat szervezeti és 
mûködési szabályzatának módosítását tárgyal-
ta. A módosított rendelet a település honlap-
ján megtalálható. 
Ezt követôen az elmúlt idôszak fontosabb 

eseményeirôl, valamint a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót hall-
gatta meg a testület, majd a bizottsági elnökök 
beszámolója során döntött a település zöldfelü-
leteinek karbantartási koncepciójáról.
A tulajdoni ügyek napirendi pontban támo-

gatta a TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú, belte-
rületi utak fejlesztése tárgyú pályázat kereté-
ben vissza nem térítendô, 100%-os intenzitá-
sú támogatási kérelem benyújtását a Kossuth 
utca felújítására vonatkozóan. A DMRV Zrt-vel 
együttmûködve támogatási kérelmet nyújtott 
be a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatási 
támogatás tárgyában.
Ezt követôen módosította a Gyöngyvirág utca 

felújítására vonatkozó, az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
kiírt pályázat önrészének összegét, majd a 2999 
hrsz.-ú út elnevezésérôl döntött, mely az utca 
névjegyzékben a Verem, illetve a Hegyalja utca 
elnevezést kapta. 
Támogatta a Békásmegyeri Vándor 

Kerékpáros Klub kérelmét, és az április 2-án 
lebonyolított kerékpáros verseny során a 
szervezôk számára biztosította az önkormány-
zati tulajdonban lévô 084 hrsz-ú út használatát. 
Elfogadta a Tahitótfalui Óvodák és Konyha 

2022. évi nyári zárásának idôpontjait, ezért a 
Tótfalui óvoda 2022. június 20-tól, 2022. júli-
us 29-ig, a Tahi óvoda 2022. július 11-tôl, 2022. 
augusztus 19-ig zárva tart. 
Megbízta a Településfej lesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság elnökét, az Ifjúsági 
tábor fûtés korszerûsítésének elôkészítésével, 
majd döntött a Káty-Út Kft. megbízásáról a 
2022. évi kátyúzási feladatok elvégzésére 
vonatkozóan. 
Elfogadta a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdése alap-
ján a helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagja-
it, majd jóváhagyta a polgármester szabadsá-
golási ütemtervét, valamint a Váci Tankerületi 
Központ által javasolt, a Tahitótfalui Pollack 
Mihály Általános Iskola és AMI átszervezésére 
vonatkozó javaslatot. 
Az önkormányzat gazdasági érdekeire hivat-

kozva zárt ülésen döntött a Tahitótfalu, 1835 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévô ingat-
lanra vonatkozó értékbecslés elkészíttetésérôl. 
Rendkívüli ülést tartott a képviselô-testület 

március 10-én. Elsô döntésével jóváhagyta 
az új, 8 tantermes iskola építésével kapcso-
latosan, az elôkészítési szakaszra aláírt 1.sz. 
Együttmûködési Megállapodás hatályban tar-
tása mellett, a Megvalósítási Szakaszra a BMSK 
Zrt és a Váci Tankerületi Központtal közösen 
létrejövô, 2.sz. Együttmûködési Megállapodást. 
Támogatta Dr. Magyar Gábor kérelmét, és 

az általa 2022. május 27-29-ig megrendezésre 
kerülô rendezvényhez ingyenesen használatba 
adta a lebonyolításhoz szükséges, egyes önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanokat, valamint esz-
közöket. A rendkívüli ülés utolsó döntésével a 
képviselô-testület elfogadta az önkormányzat 
2022. évi közbeszerzési tervét. 

Soron következô ülését a képviselô-testület 
április 28-án tartotta, melyen minden képviselô 
jelen volt. 
 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésé-

nek módosításáról és a 2021. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadá-
sát követôen jóváhagyta az önkormányzat 
2021. évi belsô ellenôrzési jelentését, majd 
a Tahitótfalui Óvodák, Bölcsôde és Konyha 
Orgonaliget Bölcsôde telephely házirendjét, 
szervezeti és mûködési szabályzatát, szakmai 
programját és felvételi szabályzatát. Hozzájárult 
az orvosi ügyelet többletfinanszírozásához, 1 
db elektromos kazán beszerzéséhez, amely az 
ifjúsági tábor fûtéskorszerûsítéséhez szüksé-
ges. A bizottsági beszámolók napirendi pont-

ban a bizottság javaslataival megegyezôen 
támogatta településfejlesztési szerzôdés meg-
kötését a 935/4 hrsz-ú ingatlan ügyében, vala-
mint annak kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánítását. (Vaczó Zoltán képviselô tartózko-
dott.) Támogatta az 5202/18-120 hrsz-ú ingat-
lanok övezeti besorolásának megváltoztatá-
sát, az 1700 hrsz-ú ingatlan helyi védelmé-
nek megszüntetése érdekében a település-
kép védelmérôl szóló önkormányzati rendelet 
módosítását, valamint az értékvédelmi pályázat 
támogatási összegének felosztását. A tulajdoni 
ügyek napirend során elfogadta a Szentendrei 
Rendôrkapitányság, a Szentendre Hivatásos 
Tûzoltóparancsnokság, valamint a Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület beszámolóit. Támogatta a 
Royal Pisztráng Kft. kérelmét, és engedélyezte 
számára, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévô ingatlanon háztartási méretû kiserômûvet 
létesítsen. Döntött a Hôsök tere 6/1 szám alat-
ti önkormányzati ingatlan bérbe adásáról. 
(Schottner Jánosné képviselô nem támogat-
ta a döntést.) Hozzájárult a Sas utca 3457/1 
hrsz-ú ingatlan gázközmû ellátásához, elfogad-
ta a 3457/4 hrsz-ú összesen 303 m2 nagyságú 
kivett, közút megnevezésû ingatlan térítésmen-
tes közcélra felajánlását. Pályázat kiírásáról dön-
tött az önkormányzati tulajdonban lévô 1835 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan. 
(Szabó Judit és Vaczó Zoltán képviselôk az érté-
kesítés ellen szavaztak.) Támogatta hajókikötô 
létesítését önkormányzati területen bérleti díj 
ellenében, valamint az új iskola építésének 
érdekében a 2509 és 2516 hrsz-ú ingatlan telek-
megosztását. A határozatok a település honlap-
ján olvashatók. 
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Beszámoló a képviselô-testület munkájáról

FELHÍVÁS
Tahitótfalu Község Önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázatokat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal Iktatójába 

2022. május 20. 12 óra 00 percig
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 
amely a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban átvehetô, és a hivatal 

honlapjáról www.tahitotfalu.hu letölthetô.
Tájékoztatás telefonon: +36 30 257-4878

FELHÍVÁS 

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
pályázati felhívást tesz közzé  

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

cím ingatlan 
területe 

ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezése 

övezeti 
besorolás 

Bruttó 
induló 

(licit) ár 

Pályázati 
biztosíték 

2021 
Tahitótfalu, 
Somogyi B. 

utca 3. 

Hrsz: 1835 

480 m2, 
ebből az 

lakóépület 

76 m2 

kivett 
lakóház, 

udvar  

Lf-1 37.000.000,- 

Forint 

370.000,- 
Forint 

A pályázatokat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába  
2022. május 20. 12 óra 00 percig 

(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) kell benyújtani. 

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatalban átvehető, és a hivatal honlapjáról www.tahitotfalu.hu letölthető. 

Tájékoztatás telefonon: +36 30 257-4878 
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Elôadássorozat falunk történetérôl 
A következô elôadás 2022. május 20-án 18 órakor lesz a Pollack Mihály-emlékszobában

Jótékonysági
zongorakoncert

Gróf Péter régész, történész, a Visegrádi 
Mátyás Király Múzeum fômuzeológusa négy 
részes elôadássorozatot tart falunk történetérôl. 
Az elsô alkalomra 2022. március 18-án került 
sor egy ikonikus helyszínen, a Pollack Mihály-
emlékszobában. 
A 2021-2022 Tahitótfalu évei rendezvényso-

rozat kapcsán került elôtérbe falunk történe-
te, amelyrôl ezidáig nem készült átfogó kiad-
vány. Örömömre a javaslatot, hogy ezt a hiányt 
egy kiváló szakember, Gróf Péter segítségé-
vel pótoljuk Dr. Sajtos Sándor polgármester, 
a Képviselô-testület, az Oktatási és Kulturális 
Bizottság, valamint annak elnöke, Vaczó Zoltán 
is támogatásra érdemesnek találta.
Az elôadássorozat célja, hogy felkeltse az 

érdeklôdést falunk története iránt, továbbá jó 

alkalom az adatgyûjtésre is, hiszen igen sokan 
élnek köztünk olyanok, akik már jelentôs mun-
kát fektettek falunk történetének kutatásába, 
az anyagok gyûjtésébe, vagy fontos informáci-
ók birtokában vannak. Értékes hozzászólásaik-
kal nagyban hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy 
minél teljesebb legyen a készülô kiadvány.
Gróf Péter az 

elsô elôadásban 
az ôskortól a kora 
középkorig tekin-
tette át a telepü-
lés történetét az 
újabb régészeti 
kutatások tükré-
ben. A kivetített 
képeken bronzko-

ri edényt, aranyérmeket, szerszámokat, kerá-
miákat és egy kardot is láthattunk, amely a 
Dunából került elô Tahitótfalunál. 
A római korban feltehetôen 3-4 ôrtorony is 

volt a település területén, amelyeknek feltárá-
sa szintén várat még magára. A 2013-as gátbe-
ruházás során Árpád-kori település objektumai 
kerültek elô, sôt egy korábbi, 9. századi kemen-
cét is találtak. A régész beszélt a település elsô, 
1221-es írásos említésérôl is, amely éppen 
800 éves volt tavaly, valamint arról a 14. szá-
zadi hajóroncsról és cölöpsorról, amelyet Tóth 
János Attila búvárrégész talált itt a Dunában. 
Gróf Péter kiemelte, hogy az egész magyar 
történelem folyamán a sziget és Tahitótfalu 
jelentôs szerepet töltött be. Fontos lenne, 
hogy több régészeti feltárást végezzenek, mert 
valószínûleg nagyon sok értékes és érdekes 
lelet kerülne elô, amelyek a település múltjáról 
szóló ismeretanyagot gazdagítanák. 

Tóth Csilla
Danubia Televízió

Szeretettel várunk mindenkit június 5-én 13 órai kezdet-
tel Bacsi János Kárpátalján született zongoramûvész barátunk 
komolyzenei elôadására.

Hiszem, hogy ez a kis találkozónk egy “csepp a tengerben” 
segítségnyújtás lesz a szerencsétlenül járt családok megsegíté-
sére, egyben egy kellemes kulturális program is, ami által egy 
jó közösségi idôt tölthetünk együtt. 

A koncert helyszíne: Tahi Kúria Kert, Móricz Zs. u.. 10/a. 
Belépô 1000 Ft amellyel 100 %-ban a kárpátaljai és ukrán 
menekültek gyermekeinek oktatási alapját segítjük a Magyar 
Termék- és Kulturális Alap támogatásával. További adományo-
kat az Egyesület bankszámlaszámán tudunk fogadni. 

(MagNet Bank: 16200209-17063645-00000000)

Helfy Mihály
szervezô 

Helytörténet
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Tavaly év végén indultunk és nyertünk 
a Nemzeti Mûvelôdési Intézet által kiírt 
„Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” 
pályázaton, ahol két szakkörre lehetett 
alapanyagokat és eszközöket nyerni öt fô 
részére 15-20 szakköri alkalomra. A választ-
ható szakkörök a gyöngyfûzés, mézeska-
lács készítés, vesszôfonás, nemezelés, csip-
keverés és hímzés voltak. A szaktudást jól 
használható, könnyen érthetô oktató vide-
ókon keresztül kaptuk. Így tudtuk elindíta-
ni a kezdô vesszôfonó és nemezelô szak-
körünket. Mind a két szakkör elérte cél-

ját, hiszen nem csak régi népi mestersé-
gek alapfogásait sajátítottuk el, hanem 
igazi közösséggé kovácsolódtunk a közös 
alkotások során. A program megálmodói-
nak kifejezett célja volt, hogy a pandémia 
során fellazult, megszûnt közösségek újra-
alakulhassanak, illetve újak jöhessenek 
létre. Elhatároztuk, hogy jövôre folytatjuk 
mindkét szakkörünket, nem állunk meg az 
alapszinten, tovább fejlesztjük tudásunkat. 

Béres Gabriella

Faluházi „ASzakköreink”

Hirdetés ,  Közösség
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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, 06-30-9370-
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 (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr. 
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd, 
csütörtök 14:00-20:00 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 
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-
nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 

Rendelés: h: h 11-14ó, k 7-10ó, sze 14-17 ó, cs 14-17ó, p 7-10ó 
• GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszü ne ti 
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  • GYÓGY-
SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 
310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: 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 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszol-
gálat: 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 • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), 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-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, 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, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – 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 • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   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 hibabejelen-
tés 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 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Hirdetés ,  Közösség
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Bacsi	János	
zongoraművész	

	

JÓTÉKONYSÁGI	KONCERTJE	
2022.	Június	5.	16:00	-	17:00	

Tahi	Kúria	Kert	
2022	Tahitótfalu,	Móricz	Zsigmond	u.	10/a	

	

	
	

Belépő	1000	Ft	
amellyel	100	%-ban	a	kárpátaljai	és	ukrán	menekültek	

gyermekeinek	oktatási	alapját	segítjük	
a	Magyar	Termék-	és	Kulturális	Alap	támogatásával.	

	
További	adományokat	az	Egyesület	bankszámlaszámán	tudunk	fogadni.		

(MagNet	Bank:	16200209-17063645-00000000)	

Bacsi	János	
zongoraművész	

	

JÓTÉKONYSÁGI	KONCERTJE	
2022.	Június	5.	16:00	-	17:00	

Tahi	Kúria	Kert	
2022	Tahitótfalu,	Móricz	Zsigmond	u.	10/a	

	

	
	

Belépő	1000	Ft	
amellyel	100	%-ban	a	kárpátaljai	és	ukrán	menekültek	

gyermekeinek	oktatási	alapját	segítjük	
a	Magyar	Termék-	és	Kulturális	Alap	támogatásával.	

	
További	adományokat	az	Egyesület	bankszámlaszámán	tudunk	fogadni.		

(MagNet	Bank:	16200209-17063645-00000000)	

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. 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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 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00

Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint  

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges! 

06 20/278 3734, 06 26/312-605

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 22.500,- Ft/m3 

(ömlesztve)
Akác hasítva 28.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás 

Tahitótfalun belül ingyenes

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

																																														 											 																					  

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázol-

ja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. Áprilisi számunkban az újonnan 
telepített úszómû, a Szigeti Sárkányok kikötôjének egy részlete volt lát-
ható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Szénási Andrásnak.

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2022-ben változatlanok:

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

 
 A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ oldalas 
felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés sorrendjében 

tudunk biztosítani.

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
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A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink. 
Kürtösi Zsolt a Pollack Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
zongoratanára és korrepetitora, de a 
népzene kedvelôi az eMeRTon díjas 
és Kodály emlékdíjas Fonó Zenekar 
nagybôgôseként ismerik. Zsoltot a 
Honvéd Együttesben végzett munkájáért 
2006-ban a Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetésben részesítették.

2019-ben az Év Pedagógusa Díjat kapott 
Tahitótfalu Önkormányzatától. A Pollack 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola zongoratanára és korre-
petitora. 
Itt a településen elsôsorban zongorata-

nárként ismernek, pedig a népzenében 
országosan ismert zenekarokban játszol. 
Hogyan kerültél zongoristaként a népze-
ne közelébe?
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola 

zongora szakán végeztem, de a fôiskola 
alatt már tanítottam.  Pesten az Alsóerdôsor 
utcai iskolában, ahol zongorát tanítottam, 
elsôként vezették be a tanrend szerinti nép-
tánc oktatást, így zongora kíséretet is vál-
laltam. Itt kerültem kapcsolatba a népze-
nével, néptánccal, ugyanis az iskolai nép-
tánccsoportot meghívták Párizsba, ahová 
zenekart is kellett vinni. Volt egy hegedûs, 
egy brácsás, de nagybôgôs nem, úgyhogy 
megkértek, tanuljak meg pár számot. Na, 
így indult a nagybôgôvel és a népzenével 
máig tartó szerelem. A katonaságtól való 
leszerelésem után a Magyar Néphadsereg 
Mûvészegyüttese (késôbb Honvéd Együttes 
most Magyar Nemzeti Táncegyüttes) tánc-
karához hívtak korrepetitornak. Akkoriban 
ez az együttes több karból állt: szimfoni-
kus zenekarból, férfikarból, színészkar-

ból, tánckarból, énekkarból és cigányze-
nekarból.  Amikor Novák Ferenc lett a 
mûvészeti vezetô, létrehozott még egy 
kart, a folk zenekart, ahol bôgôsként kezd-
tem dolgozni. Addig a szimfonikus zene-
kar vagy a cigányzenekar kísérte a tánco-
sokat. Rengeteg fellépésünk volt világszer-
te, a tanítást nem tudtam mellette tovább 
vállalni. Három évtizeden át a Honvéd 
Együttesben zenéltem, tizenévig a folk 
zenekar vezetôjeként. A nagybôgô mellett 
ütôgardonon, citerán, harmonikán játszom. 
2005-tôl már kevesebb fellépésünk volt, 
újra tudtam tanítást vállalni. Akkor kerültem 
Tahitótfaluba, és itt ragadtam. 
 
-A három évtizedes világjárás alatt sok-

sok élmény gyûjtöttél. Megosztanál az 
olvasókkal néhányat?
- Rengeteg szép és megdöbbentô élmé-

nyem volt. Észak-Koreában Kim Ir Szen 
idején turnéztunk, megrázó volt a nagy 
szegénységet látni. Azt az ellentmon-
dást is nehéz volt feldolgozni, amikor 
Erdélyben Ceausescu idejében gyûjtöttünk, 
és testközelbôl láttuk, hogy a boltokban 
gyakorlatilag alig lehetett valamit kapni. 
Jegyrendszer volt, viszont amikor a Honvéd 
Együttest meghívta a román hadsereg 
mûvészegyüttese, olyan pazar fogadásban 
volt részünk, amit elhinni is nehéz volt.
Hogy ne csak a megrázó élményekrôl 

beszéljek, szívesen gondolok vissza néhány 
érdekes dologra. Ha az ember más ország-
ban jár, általában megkóstolja a helyi jelleg-
zetes ételeket. Ettem kenguruhúst, cápa-
húst, tengeri uborkát, szóval sok külön-
legességet. Amikor a Honvéd Együttessel 
Kínában voltunk, úgy fogadtak, mint egy 
magasrangú állami delegációt. Arra is 
figyeltek, hogy ugyanazt az ételt ne kapjuk 
kétszer. A kínai ebéd általában elôétellel 

kezdôdik, amit egy nagy, tíz részre osztott 
forgatható tálban tálalnak fel. Tíz napig tar-
tott a turné, ez 100 féle elôételt jelent. És ez 
még csak az elôétel volt.
Az elsô lányom születésekor Kínában vol-

tam a Honvéd együttessel. Ez éppen 35 éve 
történt. Akkor még nem volt mobiltelefon 
és Kínából utcai telefonon sem lehetett 
elérni Magyarországot. Kértem a vendéglá-
tóinkat, szervezzék meg, hogy megtudjam, 
megszületett-e, és hogy minden rendben 
van-e. Feleségem mesélte késôbb, hogy a 
kórházban, ahol a babával feküdt, izgatot-
tan hívták, hogy azonnal menjen a telefon-
hoz, mert a magyarországi kínai nagykö-
vet akar vele beszélni. A külügyminisztéri-
um segítségével tudtam meg, hogy lányom 
született.
 -Hogyan lehet eljutni az autentikus 

adatközlôkhöz? Gondolom, sok személyes 
ismeretség révén lehet megtalálni a hite-
les forrásokat.
-Kallós Zoltán, Kolozsváron élô népzene 

kutató volt a mentorunk, mindent tudott 
az erdélyi eseményekrôl, jól ismerte a zené-
szeket. Ô adott tanácsot, hogy mikor hova 
érdemes menni. Hol van éppen esküvô, 
bál, vagy valami olyan esemény, ahol zene-
kar is játszik. Ilyenkor felvettük a zenét, 
kezdetben még kazettás magnóra, késôbb 
már digitális formában. Kikérdeztük a zené-
szeket, kitôl és mikor tanulták a dallamokat, 
miért éppen ezeket játsszák. Elmesélték 
az életüket, hogyan lettek zenészek, kitôl 
tanulták a hangszeres játékot, és hogy 
mit jelent nekik a zene. 1989 óta oda is 
beszûrôdött a nyugati kultúra, hallottuk pél-
dául már a Dallas zenéjét is hagyományôrzô 
zenészektôl. Szerencsére Erdélyben is rene-
szánszát éli manapság az autentikus népze-
ne, néptánc, így sok magyar fiatalnak élô 
kapcsolata van a népzenével.

2 0 2 2 .  M Á J U S Közösség

Falutéka
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Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882  |  E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
Web: www.iso-thermo.hu; www.2cmburkolat.hu

Kertet szépítenél? 
Ha szakértő tanácsra van szükséged, 
töltsd le oldalunkról a Kertszépítési Kisokost, 
vagy látogass el személyesen Szentendrén 
található kereskedésünkbe!

TALÁLKOZUNK
HA KERTSZÉPÍTESZ,

Maroskő, dióhéj

Tokajkő, sárga-piros pincekő

RAKTÁRON

2022_04_20_Iso_Thermo_AD_A5_ok.indd   1 2022. 04. 22.   10:00:00

Egyszer az erdélyi Válaszúton jártunk, 
hogy felkeressünk egy ottani zenészt. 
Ahogy a faluban jártunk, benéztünk a 
mûvelôdési házba, ahol éppen legénybú-
csú zajlott. Olyan kedvesen, barátságosan 
fogadtak, hogy még a másnapi esküvôre is 
meghívtak. Szívesen mentük el, és még a 
bôgôs helyébe is beugrottam, amikor pihe-
nésre szorult. Az ô bôgôje összesen két húr-
ját villanyvezeték helyettesítette, vagy mert 

nem kapott rendes húrt, vagy mert nem 
volt rá pénze, de az is szólt.
-Milyen formációkban zenélsz mostaná-

ban?
-A Honvéd Együttes folkzenekara a 

Hegedôs Zenekar volt, abból alakult a Fonó 
Zenekar, amely mind a mai napig mûködik. 
Idén voltunk a dubaji világkiállításon, júni-
usban megyünk Erdélybe egyhetes koncert 
körútra, ôsszel a nemrég átadott Magyar 

Zeneházában adunk koncertet. Emellett  
színházakban játszom, jelenleg a Katona 
József Színházban és az Újszínházban egy-
egy darabban. A Netz Produkcióban 
is zenélek, többször felléptünk már 
Tahitótfaluban is.
-A fôvárosból jársz ki hozzánk hetente 

többször, aminek igen örülünk, de vajon 
miért nem kerestél közelebbi munkahe-
lyet?
-Gyakran kérdezik, miért éri meg nekem 

Budapestrôl a II. kerületbôl ide járni taní-
tani. Az a nyugalom és békés közeg, ami itt 
fogad, megéri a napi másfél óra autózást. 
Jól ismerem a kollégákat, nagyon jól tudunk 
együtt dolgozni, és ez a legfontosabb.
-Mindig mosolyog a szemed, hatalmas 

türelemmel tanítgatod a hangszerrel 
ismerkedô kicsiket a sok egyéb zenészi 
elfoglaltságod mellett. 
-Szeretem a gyerekeket, két éve már nyug-

díj mellett tanítok. Nem az a fô célom, hogy 
zenészt neveljek belôlük, hanem hogy sze-
ressenek órára járni, picit ismerjék meg a 
zenét, a hangszereket. Több gimnazista 
is jár a hozzám, úgy érzem, szívesen jön-
nek, az általános iskola befejezése után sem 
hagyták abba a zeneiskolai tanulmányaikat, 
és ez nagy öröm számomra. 

Béres Gabriella
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Péntek
Vidámpark – Kézműves vásár

15.00 The Palace együttes

17.00  Litta zenekar 

19.00  FankaDeli és zenekara

21.00  Nagy Feró és a Beatrice

23.00  Retro disco

Szombat
Magyar Családi Gazdaság

10.00  Lovas ügyességi terepverseny

 és Huculösvény (Tordák dűlő)

Fesztivál park:

10.00  Középkori Kalóz Kaland

10.00  Ámokfutás – szittya akadálypálya

11.00  Csatárjáték – íjász, szablya, 

 botvívás próba

 Termelői eper vásár

13.00 Eperfórum

Folk Kavalkád - színpad

15.00  Rozmaring Szerb Tánccsoport

 Alpenrose Tanzgruppe - tiroli 

 és bajor táncok

16.00 Don Attila Band – country és táncház

17.00 Greenfields – ír zenei koncert 

 és táncház

19.00 Zsaya - elektro-folk koncert

20.00 Urban Verbunk - Rózsa Story

21.30 TÓTH GABI koncert

23.00 Brillantin Rock and Roll koncert 

 közreműködik Pintácsi Viki

2022
MÁJUS
27-28-29.

Tahitótfalu
A TAHI HÍDFŐ MELLETTI FÜVES TERÜLET

Vasárnap
10.00 Állatsimogató, epres kézműves

 alkotó kuckó gyerekeknek

10.00 Ringató - Molnár Rékával

10.30 Mesébe szőtt tánc, táncba 

 szőtt mese

11.00 Látvány Eperlekvár főzés – 

 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 

 Alapítvány

12.00 Epres kocsi szépségverseny

13.00 Netz táncprodukció – családi

 mese, örömzene, örömtánc

14.00 Sárkányhajó erőpróba

 Vác, Tahitótfalu, Szentendre

15.00 Magyar Honvédség 

 Szentendrei Helyőrség zenekara 

16.30 Stúdió 11 zenekar

 vendég: Majsai Gábor

18.00 Dobogókő folkrock koncert

20.00 Abaházi.Rt

Vidámpark és Kézműves vásár mindhárom napon.
Fotókiállítás az epertermesztés múltjáról

Míto sz t  t e r emtünk. . . Tahitótfalu Község Önkormányzata

Támogatók:

Epres finomságok, eszem - iszom


