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Mart aszfaltos útfelújítás
Évekkel ezelôtt több olyan utcát újítottunk fel 
mart aszfalt használatával, amik addig bazaltköves 
felülettel rendelkeztek. Ilyen technológiával újult 
meg a Móricz Zsigmond utca Tormarét fölötti sza-
kasza, a Zrínyi köz és a Klapka utca folytatása a 
Dunapartig. Ebben az évben a Dankó utca és az 
Alsószérûk utcát újítottuk fel. A Dankó utca 240 m 
hosszban, átlag 3,5 m szélességben, összesen 840 
m2-en kapott új burkolatot. Az Alsószérûk utca 

130 m hosszban 3 m szélességben, összesen 309 
m2-en került felújításra. További 280 m2-en lett 
mart aszfalt felhasználva a Bajcsy-Zsilinszky utcá-
ban. A kivitelezôi munka megkezdése elôtt három 
ajánlatot kértünk be, a legkedvezôbb árajánlat 
bruttó 4.506.595 Ft volt. Az ajánlattételi felhí-
vásban a fenti paramétereknek megfelelôen kér-
tünk be ajánlatot. A technológiai folyamat köve-
telménye volt az érintett útszakasz kátyúzása, 
annak tömörítése, majd mart aszfalt gépi teríté-

Tahitótfalu novemberi, december eleji programjai

Polgármesteri beszámoló

november 19. szombat 10:00-15:00 Bolhapiac a Faluházban. 
Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527.
17:00 Adventi koszorú készítés a Faluházban. 
Bejelentkezés szükséges: faluhaz@tahitotfalu.hu

november 18-19-20. Karácsonyi élelmiszergyûjtés a rászorulóknak 
a tahitótfalui Tesco Áruházban.

november 26. szombat 19:00-24:00 Erzsébet – Katalin Batyusbál. 
Helyszín: Népház. Részletek a plakáton.

december 2. péntek 18:00 Hidak a jövôbe – Tahitótfalu a XX. szá-
zadban – Gróf Péter régész, történész elôadása. Helyszín: Pollack 
Mihály Emlékszoba.

december 3. szombat 10:00 Bábszínház a Népházban - Sanyi, Én és 
a Gyerekek produkció: A kerek kô. A belépés ingyenes. 
Részletek a plakáton.

december 3-11. Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat. Részletek 
a plakátokon.

A tartalomból:
október 23. képekben 3.
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Adventi gyertyagyújtás  4.
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Tájékoztató 

a képviselô-testület 

munkájáról 10.
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

se 8-10 cm vastagságban tömörítve. A tömö-
rítést követôen bitumen emulzió két réteg-
ben történô gépi szórását írtuk elô. A mun-
kálatok megkezdése elôtt négy csatorna-
szem és egy ivóvíz tolózár került kiemelésre, 
bruttó 300.000 Ft összegben. A kivitelezô 
3 év garanciát vállalt az elvégzett munká-
ért, amelyet szerzôdésben rögzítettünk. 
Természtesen e technológiát nem lehet 
összehasonlítani egy meleg aszfaltos tech-
nológiával, amivel a Toldi utca került fel-
újításra. Reményeink szerint a költséghaté-
kony mart aszfaltos technológiával megújult 

két utcában és a környékükön lakók kom-
fortérzetét sikerült javítanunk. A következô 
évre vonatkozóan még nem látjuk, hogy 
pénzügyi erôforrásaink lehetôvé teszik-e, 
hogy legalább a mart aszfaltos technológi-
ával tudjunk több utca állapotán javítani. 
Természetesen, ha a Belügyminisztérium 
pályázati rendszerében lesz kiírva pályázat 
járda vagy önkormányzati utak javítására, 
azon indulni fogunk. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a Belügyminisztérium bruttó 25-30 
millió Ft összegben adott lehetôséget vissza 
nem térítendô pályázat elnyerésére. 2022. 
tavaszán pályáztunk a Gyöngyvirág utca fel-
újítására, azonban a pályázati anyagunk nem 
kapott támogatást. Célunk, hogy egy újabb 
pályázat esetén az elkészített mûszaki doku-
mentáció felhasználásával ismételten bead-
juk pályázatunkat.

Az energia árak változásának önkor-
mányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása

Mint köztudott, drasztikus áremelkedés tör-
tént az energiahordozók tekintetében, nem 
csak hazánkban, hanem egész Európában. 
2022 januárjában piacról szereztük be a föld-
gázt, amely ára 2,55 Ft/MJ (megajoule) volt. 
A februárban bekövetkezett háborús esemé-
nyekkel egyidôben az EMOGA Kft. gázszol-
gáltató felmondta a szerzôdésünket. Át kel-
lett térnünk az úgynevezett egyetemes árra, 
ami azt jelentette, hogy 3,10 Ft/MJ értékben 
tudtunk az MVM szerzôdése alapján gázt 
vásárolni. 2022. augusztus 1-tôl megszûnt 
az egyetemes szolgáltatás, az önkormány-
zatunk áttért az úgynevezett menedékes 
árra, amely 13,17 Ft/MJ összegû és 2022. 
december 31-ig érvényes. Ezt követôen új 
gáz árral kell számolnunk. A következô egy 
energiaévre ezért közbeszerzést írtunk ki. 
November végére, december elejére várha-
tó ajánlattétel gázenergia és villamosenergia 
árra vonatkozóan.
Szeretném Önökkel megosztani az önkor-
mányzat által mûködtetett egyes intézmé-
nyek gázfogyasztásának alakulását 2021-ben.

intézmény
felhasznált 
gáz (m3)

fizetendô 
összeg (Ft)

Faluház 1870 263.125,-

Könyvtár 2267 330.489,-

Népház 5533 777.166,-

Orvosi ren-
delôk

3818 546.992,-

Sport-
csarnok

14742 2.057.746,-

Sportpálya 2087 301.882,-

Védônôi 
épület

2195 303.342,-

Almássy 
utcai óvoda

13320 1.852.003,-

Petôfi utcai 
óvoda

10758 1.054576,-

Konyha-
étkezde

9510 1.198.126,-

Polgár-
mesteri
hivatal

9969 1.397.077,-

A fentieknek megfelelôen Tahitótfalu 
2021. évi összes gázfelhasználása után a 
költségvetésünkbôl 10.730.439 Ft került átuta-
lásra a szolgáltatóknak, amely összeg tartal-
mazza a gázenergia árát és a hálózat haszná-
lati díjat is. 
2022-ra vonatkozóan is elvégeztük augusz-
tus végéig bezárólag a felmérést, ahol a gáz-
felhasználás közel azonos volt a 2021-es 
évhez viszonyítva. 
A környezetünkben lévô települések más 
és más helyzetben vannak, hiszen van olyan 
település, amelynek jelen pillanatban is 
van érvényes gáz,- illetve villamosenergia 
szerzôdése. A menedékes ár okán 2022-
ben várhatóan közel 11 millió Ft-tal lesz 
több a költségünk, mint 2021-ben volt. 
Amennyiben megfelelô takarékoskodási 
intézkedéseket vezetünk be, amely kidolgo-
zása folyamatos korrekció alatt van, a plusz 
költségek csökkenthetôk, de teljes mérték-
ben nem zárhatók ki. 2023-ra vonatkozó-
an akkor tudunk tervezni, ha ez év végé-
ig értékelhetô közbeszerzést tudunk lebo-
nyolítani az energiaszolgáltatásra. Abban az 
esetben, ha marad a közel hatszoros gázár, 
mint menedékes ár, 53 millió Ft költségnö-
vekedés várható 2023-ban. Az önkormány-
zati szabad bevételek ismeretében jelenleg 
e többlet költség kitermelése nem biztosí-
tott. 2022. október 5-én minden 5000 fônél 
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Önkormányzat

Elhunytak:
Marton János – Béke út – élt: 61 évet
Hárs Kálmán János – Visegrádi utca – élt: 
88 évet
Gellér Gábor – Hôsök tere – élt: 73 évet
Kozma Andrásné – Felsôvillasor – élt: 86 
évet
Mészáros Tiborné – Mátyás király utca – élt: 
69 évet

Újszülöttek
Lanczeth Maxim Alexander 2022.10. 07.
Bántó Laura 2022.10.28.

Házasságot kötöttek:
Borisz Andrea - Szorcsik Ákos
Laskai Erika Margit - Szabó Ferenc László
Varga Judit - Barnácz József

nagyobb lélekszámú település önkormány-
zata levelet kapott Balla György miniszte-
ri biztos úrtól. A levélben rögzítésre került, 
hogy a kormány által irányított intézmények 
tekintetében több intézkedést megszabott, 
amelyben fôszabályként 25%-os gázfogyasz-
tás csökkenést vár el. „Az önkormányza-
toknak is fel kell tárniuk és meg kell tenni-
ük azokat az intézkedéseket, amelyekkel az 
energiafelhasználás és ezzel együtt az ener-
giakiadások csökkenthetôk, közfeladataik 
kiadásai racionalizálhatók, illetve a bevéte-
lek növelhetôk.” Erre vonatkozóan konk-
rét intézkedési tervet kértek be az érintett 
önkormányzatoktól. Az átadott bölcsôdét 
illetôen 2022. szeptember 15-én kötöt-
tünk szerzôdést, amelyben tizenegysze-
res árat kaptunk a januári árakhoz képest. 
Folyamatosan vizsgáljuk, hogy mely terüle-
ten tudunk energia megtakarítást végezni. 
Összegezve, rendezô elvnek tekintem, hogy 
valamennyi intézményünk mûködését fenn-
tartsuk, elsôsorban bölcsôdéseink, óvodá-
saink, iskolásaink zavartalan oktató-nevelô 

munkája érdekében. Ezzel együtt megvizs-
gáljuk annak lehetôségét, hogy milyen mér-
tékben tudunk korszerûbb fûtésszabályzó 
rendszerekkel megtakarítást elérni, mely 
intézményeket lehet korlátozott, csökken-
tett üzemmódban mûködtetni. Az elmúlt 
években több intézményünkben korszerûbb 
kondenzációs gázkazán került beszerzésre, 
illetve megépült bölcsôdénknél napelem 
rendszereket is telepítettünk. 
A Népházban, a védônôi szolgálat épü-
letében,  a  könyvtárban és  Pol lack 
Emlékszobában még régi típusú gázkazán 
mûködik, ezeknek a kicserélésre a jövôben 
lehetôséget kell teremteni. A jelenlegi nehéz 
gazdasági környezet gyors ütemû változá-
sa miatt gyakorlatilag felkészülési idô nél-
kül, egyik napról a másikra zuhantunk bele 
ebbe a drasztikus áremelkedésekkel terhelt 
gazdasági helyzetbe, mely megoldása igen 
nagy és felelôsségteljes feladat nem csak az 
Önkormányzatnak, de a lakosságnak is. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

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 Csaba

október 23.

Könyvtár
Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az aláb-
bi 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
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Programok

2022. 11. 25 ÉS DEC. 18. KÖZÖTT

TEGYÜK SZEBBÉ 
A RÁSZORULÓ 
GYERMEKEK 
KARÁCSONYÁT!

ONLINE PÁR KATTINTÁSSAL TE IS 
GONDOSKODHATSZ EGY 
KISGYERMEK AJÁNDÉKÁRÓL! 
RÉSZLETEK: CIPOSDOBOZ.HU 

VÁLASZD KI, HÁNY ÉVES KISFIÚT, 
VAGY KISLÁNYT SZERETNÉL 
MEGAJÁNDÉKOZNI, TÖLTS MEG EGY 
ÜRES CIPOSDOBOZT CSUPA KEDVES 
AJÁNDÉKKAL, MAJD CSOMAGOLÁS 
UTÁN ADD LE A TAHITÓTFALUI 
BAPTISTA GYÜLEKEZETBEN!

CÍM: 2021 TAHITÓTFALU, 
IFJÚSÁG ÚT 13. 

CSÜTÖRTÖKTOL SZOMBATIG
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A nagy sikerû májusi családi nap után októ-
ber 8-án az Önkormányzat segítségével 
megismételtük a családi napot. Most egy 
másik helyszínen, a szabadidôparkban.
A szabadidôpark volt a 20 éves Tegyünk 

Együtt Tahitótfaluért Alapítvány elsô 
nagyobb volumenû projektje. Jó volt látni, 
hogy a gyönyörû napsütésben érkeztek a 
családok a gyerekekkel és birtokba vették a 
parkot. Róka Szabolcs mesemondó mesélt 
kicsiknek és nagyoknak, volt családi aka-

dálypálya, kézmûves bütykölde. Nagy sike-
re volt a gyerekek körében az ugráló várnak 
és a kosár körhintának, ami szinte megállás 
nélkül pörgött. Közben rotyogott a gulyás-
leves, sült a lángos.
Minden segítônek köszönjük a tartalmas és 

szép napot. Külön köszönjük az Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub hölgy tagjainak a finom 
ebédet és a segítséget.
Reméljük, hogy tavasszal telepítésre kerül-

nek a várva-várt új játékok. Rendezvényünk 
a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. támogatá-
sával valósult meg.
Továbbra is tegyünk együtt Tahitótfaluért!

Kubanek István képviselô

Közösség

Ôszi Családi Nap a TETÁ-val

Készüljünk idén is együtt Jézus Krisztus szüle-
tésének ünnepére! Ez évben is gazdag, színvo-
nalas, minden korosztály kedvére való progra-
mokkal várjuk a látogatókat. Kiemelt program-
jaink: a Jazzformers együttes adventi koncertje, 
az idény elhunyt Szántó Sándor életmû kiállítása, 
Ábrahám Anna képzômûvész kiállítása, a zene-

iskola tanárainak templomi koncertje, a baptis-
ta zenekar könnyûzenei koncertje és az adventi 
vásár. A részletes programokat megtalálják a pla-
kátokon és szórólapokon. 

Önkormányzat, Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Alapítvány

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a család 
adventi koszorújának elkészítésére a Faluházba, 
2022. november 19-én szombaton 17 órára. 
Alkossuk meg közösen hagyományos módon 
örökzöldekkel, dióval, mogyoróval és csip-
kebogyóval díszítve az ünnep fényét hordo-
zó koszorút! Részvételi díj: 1000-Ft/koszorú, 
amely minden anyagköltséget tartalmaz, kivé-
ve a négy gyertyát, amelyet mindenki  hozzon 
magával vagy hazatérve is felhelyezhet. A fog-
lalkozást vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi 
iparmûvész.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az 
önkormányzat és helyi civil szervezetek 
közremûködésével 2022. november 18-án pén-
teken 15-20 óráig, 19-én szombaton 8-19 óráig, 
20-án vasárnap 8-18 óráig ismét karácsonyi 
lakossági élelmiszer-adománygyûjtést szervez a 
tahitótfalui Tesco áruházban. Az összegyûjtött 
adományok Tahitótfalu rászoruló családjai 
és egyedülállói között kerülnek szétosztásra. 
Kérjük, szerezzenek Önök is örömet, töltsük 

meg együtt a nehezebb körülmények között élô 
társaink kamráját karácsonyra. Eddigi tapasztala-
taink alapján a megajándékozottak nagy öröm-
mel fogadták a  konzerveket, tartós készételeket, 
tésztákat, kekszeket, édességeket. Tegyük szeb-
bé az idei karácsonyt is számukra! A gyûjtést 
önkéntesek, a településünk lakói, közösségi szol-
gálatos fiataljaink segítségével végezzük.

Béres Gabriella

Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos 
gyertyagyújtásra falunk adventi koszorújánál 
2022. november 27-én vasárnap16:45-kor a Tahi 
hídfônél. 17.30-kor a szigeti településrészen a 
cukrászdánál lévô adventi koszorúnál gyújtunk 
gyertyát.
A szertartást Marton Zoltán plébániai kormány-

zó úr végzi.

21. Advent Tahitótfalun
 rendezvénysorozat

Adventi 
gyertyagyújtás 

Készítsük el együtt 
az adventi 

koszorúnkat!
Segíts, hogy segíthessünk!

Karácsonyi élelmiszergyûjtés
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Iskola

Az idei Bolyai matematikaverseny 2022. október 
14-én, pénteken került megrendezésre. A tavalyi 
évhez hasonlóan minden iskola a saját iskolájában 
írta a feladatokat. Hagyományainkhoz híven tanu-
lóink nagy létszámmal jelentkeztek a versenyre, 
15 csapatot indított iskolánk: 6 csapatot alsó tago-
zaton és 9 csapatot felsô tagozaton. Köszönjük 
a felkészítô tanítók, tanárok, Magyarné Rátóti 
Katalin, Szabó Tamásné, Viplak Katalin, Orosz 
Iván, Kovács László Zoltánné munkáját.
Eredmények:
3. osztály:
(3.b) Bándi Hanna Nikolett, Horváth Csenge 

Mária, Mohácsi Hanga, Váradi Ádám 89 pont 
49.hely

(3.b) Petróczy Ábel Krisztián, Sápy Bori, Somogyi 
Soma, Tarsoly Blanka 57 pont, 122. hely
4. osztály: 
(4.a) Erôs Sarolta, Heves Dóra, Ivanics Viola, 

Tampu Melinda 59 pont 94. hely
(4.b): Schweighardt Lili , Percze Zsombor, , Sziva 

Soma, Kiss Hunor 62 pont 87. hely
5. osztály: 
(5.a) Gáspár György, Rádi Magor, Sárközy László, 

Schönberger Botond 62 pont 99. hely
(5.b): Szabados-Molnár Virág, Gergelyi Viktória, 

Zalaváry-Nagy Lelle, Molnár Krisztina 82 pont 45. 
hely
(5.b) Ivanics Benedek, Nagy Máté, Repárszky 

Richárd, Nagy Csaba 71 pont 71. hely

6. osztály: 
(6.a)  Baffia Levente, Géczi Annamária, Kulcsár 

Bendegúz, Sztrecska László 72 pont 84. hely
(6.b) Kóbor Gergô, Lanczeth Lilien, Varga Ákos 

58 pont 114. hely
7. osztály: 
(7.a-7.b) Susán Anna, Bartis Ágnes, Rippel Mátyás 

73 pont 51. hely
Gratulálunk iskolánk mind az 57 versenyzôjének, 

felkészítô tanáraiknak! 
Köszönjük Vaczó Zoltán szervezômunkáját!

5 csapatunk szerepelt olyan kiemelkedôen, hogy 
benne vannak az elsô 10 helyezettben:
(3.b) G. Szalai Gergô, Kôbányai Levente, Nagy 

Ambrus Lóránt, Zabó Ádám 113 pont 10. hely
(4.b) Varga Miklós, Ragó Márton, Horváth 

Levente, Kolcsár Olivér 108 pont 7. hely
(7.b) Gergely Nikoletta, Bodor Miklós, Héger 

Dominik, Szilasi Bertalan: 96 pont 7. hely
(7.b) Kovacsics Hanga , Kovács Mira, Nagy-Kozár 

Petra 94 pont 9. hely
8. osztály: (8.b) Kiss Anna, Baffia Bendegúz, 

Csubák Milán, Szabados-Molnár Levente 92 pont 
10. hely 

Gratulálunk az idei Bolyai matematikaversenyen 
elért kiemelkedô eredményhez a gyerekeknek 
és a három felkészítô tanárnak: Magyarné Rátóti 
Katalin, Kovács László Zoltánné és Viplak Katalin 
tanárnôknek!
Csak így tovább!

Iskolavezetés nevében Zakar Ágnes 
intézményvezetô

Október 15-én délelôtt tartottuk iskolánkban 
az egészségnevelési projektnapot. Az alsó tago-
zatosok osztályfônökükkel, tanítójukkal beszél-
gettek az egészséges életmódról, a megfelelô 
táplálékbevitel fontosságáról. Vetítéssel, rejtvé-
nyekkel, teszt feladatokkal próbáltuk érdekeseb-
bé tenni az ismeretanyag átadását. Utána futot-
tunk egy kisebb távot, egyéni és csapatverse-
nyeket szerveztünk, fogójátékokat játszottunk.
Köszönjük a Szentendrei Egészségfejlesztési 

Iroda munkatársának, Tóth Eszternek, hogy 
érdekes, interaktív elôadásával gazdagította 
gyermekeinket, és Szabó Gyöngyvirág gyer-
mekjóga oktatónak, hogy foglalkozása során 
egy újabb mozgásformával ismertette meg a 
kicsiket. 
Számunkra az a legnagyobb öröm, ha a gye-

rekek ezen ismereteket hasznosítják is. Pozitív 
élmény, amikor rászólnak egymásra is, hogy 
csapvizet igyanak, a reggeli szendvicsükben ott 
a zöldségféle, gyümölcsöt esznek tízóraira, nem 

Bolyai matematikaverseny 2022

Egészségnevelési projektnap
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7

Iskola

  A felsô tagozat is színvonalas programokkal 
készült a szombat délelôtti egészségnevelési 
napra. 
A kínálatban helyet kapott egy metakom-

munikációval kapcsolatos elôadás, ill. a 

stresszoldás/stresszkezelés témában pró-
báltak segíteni a szentendrei EFI munkatársai. 
Meglepô volt számunkra, hogy milyen sok gye-
rek választotta önként ez utóbbi elôadást. Úgy 
tûnik, hogy a gyermekek nem élik meg köny-
nyen a hétköznapok bizonytalanságát, félnek, 
szoronganak és helyzeteket túlreagálnak érzel-
mileg. Árulkodó jelek hívhatják fel erre a prob-
lémára a szülôk és a pedagógusok  figyelmét: 
hányinger, hasfájás, fejfájás… A foglalkozás 
során megtudtuk, hogy a stressz része ugyan a 
szervezet normális mûködésének, ám semmi-
képpen nem válhat domináns életérzéssé a hét-
köznapokban. Sokat segíthetünk a gyermekek-
nek, ha segítünk nekik felismerni az élet apró 
örömeit, a pozitív történéseket. Vannak légzés-
technikák is, amelyeket, ha rendszeresen végez 
valaki, akkor 1-2 héten belül érezhetô a válto-
zás.
Stresszoldás másként! A 7. A osztálynak Mákó 

Kata dobkört tartott, ahol a tinédzser ifjak 
afrikai dobokkal, djembékkel dobolhatták ki 
magukból a feszültséget. A foglalkozás olyan 
jól volt felépítve, hogy a kezdeti könnyebb üte-
mek után a csoport – tanáraikkal együtt – már 
kétszólamban kísérte Mákó Kata szóló dallamát.
Hasznos ismereteket szereztek a7-8. évfolya-

mos diákok az egészséges táp-
lálkozással kapcsolatban: a ros-
tokról, a szénhidrátokról, a 
lisztérzékeny táplálkozásról, a 
sóbevitelrôl, a vérnyomásról, 
ill. a testzsír mennyiségének 
kiszámolásáról egy játékos 
kvíz keretében tájékozódtak. 
Fe lhô t l en  k ikapcso ló -

dást jelentettek az 5-6. osz-
tályos osztályok számára a 
Sportcsarnokban rendezett 
váltóversenyek. Vegyes csa-
patokat hoztunk létre, hogy 
a mozgáson túl az osztályok 
közti ismerkedést, barátkozást 
is elôsegítsük. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni, hogy ha a 
gyerekek szeretve és vezet-
ve vannak, akkor ezekben az 
embert próbáló idôkben is 
lehet találni örömöt az együtt-
létben. Ügyességi és gyorsasá-
gi játékokban vettek részt, ami 
bizonyára sikeresen vezette le a 
hét során felgyülemlett feszült-
séget, és hozzájárult a fiatalok 

mentális és fizikai egészségének javulásához. 
Az 5. B osztály nemcsak a „kötelezôt” hozta, 

hanem a délelôtti foglalkozásokat mintegy meg-
koronázva elkerékpározott a váci révi Duna-
partra, ahol a gyerekek az osztályfônökökkel 
és a szülôkkel közösen sütögettek és beszélget-
tek a csodálatos meleg ôsz utolsó napjai egyi-
kén. 
Köszönjük a Szentendrei Egészségfejlesztési 

Iroda munkatársainak: Lehosik Marianna, 
Horváth Judit,  Tóth Eszter értékes 
elôadásait, Mákó Kata, Varga Dániel, Szabó 
Gyöngyvirág munkáját,  a felsô tagozat taná-
rainak, osztályfônökeinek és Turóczi Csaba 
testnevelônek, Bartis Helga iskolapszichológus-
nak a munkáját!

Lintner Andrea
felsô tagozatos munkaközösség-vezetô

hoznak édességet az iskolába, a menzán megkós-
tolnak minden levest, fôzeléket, és ezen dolgok-
ról beszélnek is egymás között. Ebben az életkor-
ban még a rendszeres mozgás nem okoz gondot, 
alapvetô szükségletük a játékos mozgás.
Bízunk abban, hogy nem csupán e napokon 

kerül elôtérbe az egészség, hanem a mindenna-
pi élet során is egyre tudatosabbak lesznek a gye-
rekek.

Szente Ildikó, 
alsó tagozat munkaközösség-vezetôje
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Két iskola határtalan barátsága évekkel ezelôtt 
kezdôdött. 2018-ban kötöttünk testvériskolai 
szerzôdést a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI és a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás 
Általános Iskola, szerzôdéssel megpecsétel-
ve azt, hogy határ nem állhat a székely magyar-
magyar testvérség, barátság közé, különösen, ha 
gyerekekrôl van szó. 
Több látogatáson vagyunk már túl, kétszer vol-

tak iskolánk 7. évfolyamosai az államilag támoga-
tott „Határtalanul” pályázat keretében Erdélyben, 
Kézdivásárhelyen is; kétszer látogatott el hoz-
zánk, Tahitótfalura testvérosztályunk Erdélybôl.
A második látogatás most 2022. október 5-8-

ig zajlott, amikor negyven fôs csoport érkezett 
hozzánk Erdélybôl. Iskolánk szervezésében a 
Dunakanyarban négy tartalmas napot töltöttek el 
az erdélyi vendégeink, közös élmény volt ez nekik, 
látogatóknak és nekünk, vendéglátóknak is. 
A 34 erdélyi diákot iskolánk 7. és 8. évfolyamos 

tanulóinak családjai látták vendégül. Barátságok 
szövôdtek a vendéglátók és az idelátogató szé-
kely gyerekek között. A tahitótfalui, kisoroszi, 
visegrádi, leányfalui és szentendrei vendéglá-
tók, iskolánk huszonöt 7. és 8. osztályos tanuló-
jának családjai példásan, szeretettel fogadták és 
látták vendégül az erdélyieket. Többeket elvit-
tek Budapestre várost nézni, szerveztek nekik 
az utolsó szombati szabadnapon programokat. 
Nagy köszönet illeti a 25 családot a 4 napos ven-
déglátásért!
Szerda, csütörtök, péntek napközben progra-

mokat szerveztünk az erdélyi csoportnak, több-
ször a vendéglátók is csatlakoztak. Meglátogattuk 
Visegrádon a királyi palotát, Szentendrén a 
Skanzenben kisvonattal az új erdélyi tájegységet, 
a szentendrei barokk belvárost és a Városházát, 
megtekintettük Tahitótfalu fôbb nevezetessége-
it is, templomokat, Községházát és a Faluházat. 
A z  i s k o l á b a n  ó r a l á t o g a t á s o k a t , 

sportmérkôzéseket, táncházat és zenei 
vetélkedôt rendeztünk vendégeinknek, zárásul 
pedig „testvériség sulibulit” rendeztünk a diák-
önkormányzattal a székely-magyar találkozó örö-
mére.
Természetesen október 6-án este megemlékez-

tünk az aradi vértanúkról is Tahitótfalun egy meg-

ható községi ünnepsé-
gen, ahol a közönség a 
vendégek láttán spon-
tán közösen kezdte el 
énekelni a megemlé-
kezés végén a székely 
himnuszt.
A kézdivásárhelyi 

csoport felnôtt tag-
jai, a négy tanár, Bedô 
Hilda Ágnes, Szotyori 
Enikô, Koncz Árpád 
és Debreczi Zsolt 
csoportvezetô, kap-

csolattartó tanár úr, valamint a kézdivásárhelyi 
múzeum igazgatója, Dimény Attila a szentendrei 
Vendégházban kaptak szállást a három éjszakára.
A sikeres programért többeknek szeretnék 

köszönetet mondani:
A vendéglátó családoknak, tanulóknak nagy 

köszönet a szíves ven-
déglátásért, és azért, hogy 
mindezt boldogan tették.
Köszönet a programokat 

anyagilag támogatóknak, 
családoknak-szülôknek: 
Balogh Panni, Hermeczi 
család, Szabados-Molnár 
család, Szakos család, 
Csizmadi Beáta, Cserkuti 
család és a  6.a osztály. 
Köszönet a szülôi munka-
közösségnek a szervezé-
sért, közvetítésért.
A felnôtt csoport kétszer 

is a szentendrei Korona étteremben vacsorázha-
tott, mindez Jolanda Willemse-nek, a KEMCSE és 
a szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület 
elnökének és Bartis Lóránt tahitótfalui vállalkozó-
nak köszönhetôen, az ô támogatásukból tudott 
megvalósulni.
Köszönöm Tahitótfalu Önkormányzatának 

és Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak a 
Községházán a vendéglátást, és azt, hogy a 40 fôs 
csoportnak minden nap térítésmentesen biztosí-

totta a tahitótfalui étkezôben az ebédet, a kony-
ha dolgozóinak és vezetôjének, Loós Ágnesnek a 
szíves vendéglátást, a finom ebédeket!
Köszönöm Fülöp Zsoltnak, Szentendre Város 

Polgármesterének a Városházán a szíves fogadta-
tást, a székely csoportnak nyújtott ajándékokat, 
polgármester úrnak és Lôrincz Ágnes TDM igaz-
gatónak a szentendrei Vendégház biztosítását a 
vendégek számára!
Köszönöm a Skanzenben az erdélyi tájegység 

megtekintésének lehetôségét Cseri Miklós igaz-
gató úrnak, Steib Janka és Fehér Dóra munkatár-
saknak az idegenvezetést!
Köszönjük Neviczki Krisztina szülônek és mun-

katársainak a visegrádi palota térítésmentes meg-
tekintésének lehetôségét, a történelmi játszóté-
ren a játékot, a palotában az idegenvezetést!
Köszönet a Danubia TV-nek Tóth Csillának a tv 

felvételért, Béres Gabriellának a tahitótfalui szer-
vezésért, ajándékokért.

Köszönet Schubert Mihály tahitótfalui vállalko-
zónak a rugalmas szállításokért, Szecsei Lászlónak 
és Bíró Zoltánnak a fergeteg partiért!
Köszönöm kollégáimnak a segítséget, 

szervezômunkát, kiemelten Bartis Helgának, 
Kissné Czárán Eszternek, Kubusné Verhás 
Virágnak, Sziváné Bergmann Henriettnek, 
Czuppon-Bunkóczy Tündének, Nagy 
Zoltánnénak, Matus Klárának, Vaczó Zoltánnak; 
köszönet a zenei vetélkedô szervezéséért 

Iskola

Kézdivásárhelyi testvérosztály
 látogatása Tahitótfalun az általános iskolánkban
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Kökényné Krafcsik Ibolyának, a táncházért 
Szokóné Pukli Gabriellának, a sportversenyekért 
Turóczi Csabának és Pacor Vilmosnak, az óralá-
togatások megszervezéséért Lintner Andreának!
Köszönjük a sulibulin nyújtott segítséget Bóta 

Ágnesnek, Bereginé Deák Krisztának, Kovács 
László Zoltánné Juditnak, Nagy Krisztának, a 
szállításban nyújtott segítségét pedig Bakay-Szép 
Lenkének és  Bándi Józsefnek 
A viszontlátogatást 2023. március 15-i ünnepre 

tervezzük, ugyanekkora csoporttal, hasonló lel-
kesedéssel a „határtalan” székely-magyar barát-
ság jegyében szeretnénk Erdélybe utazni 5 napra, 
közösen megünnepelni az 1848-as forradalmat a 
székely testvéreinkkel.

Zakar Ágnes 
intézményszervezô, programfelelôs, 

szervezô

A Rotary Grande egy kerékpáros körtúra a 
Szentendrei-szigeten évente kétszer, melyet a szi-
getet körülölelô városok Rotary klubjai szervez-
nek jótékonysági céllal. Tavasszal még csak a felsô 
tagozatból, ôsszel, október 8-án már a kisebbek 
közül is részt vettek a Pollack Mihály Általános 
Iskola és A. M. I. diákjai közül ezen a 30 km-es 
túrán. Az idôjárás remek volt, a szervezés kifogás-
talan. Szigetmonostorról a Faluháztól indultunk 
11 órakor a regisztráció után. Ezt megelôzôen 
nekünk már Tahitótfaluból el kel-
lett tekernünk idáig. Ez jó kis beme-
legítés volt. Majd a szigeten Horány, 
Surány érintésével eljutottunk a váci 
komphoz, ahol frissítôvel és ener-
giapótló finomságokkal vártak min-
ket. Onnan a Tildy hídhoz vezetô 
gáton bicikliztünk tovább. Tótfalutól 
Szigetmonostorig vezetô füves gáton 
bringázhattunk aznap már másodjá-
ra, hogy visszaérkezhessünk a célállo-
másig, ahol meleg étellel vártak ránk.
Egész nap gyönyörködhettünk 

az ôszi tájban, miközben kellemes 
tempóban haladtunk. A szervezôk, 

résztvevôk barátságosak, segítôkészek voltak, amit 
ezúton is köszönünk. A kerékpározás jótékonysági 
célja mûvészeti iskolánk koncertjeinek és az isko-
la rendezvényeinek, ünnepélyeinek hangosítása.
Hazafelé még benéztünk a szigetmonostori 

PiciPiros (Piros lábos fesztivál helyett) elnevezésû 
rendezvényre, ahol bemutatkoztak a helyi alkotók, 
mûvészek, termelôk. Mondhatjuk, hogy kerek nap 
volt két keréken.  
A nap hôsei a 2.a osztályból Dénes Léna, Városi 

Barnabás, Tóth-Emili Zoé és az óvodás Városi 
Boglárka voltak, akik felnôtt tempóban tették meg 
ezt a hosszú távot. 
Köszönjük e gyermekek szüleinek is, hogy neve-

zésükkel, részvételükkel támogatták a jótékonysá-
gi rendezvényt.
A másodikosokkal biztos, hogy a következô túrán 

is ott leszünk.
Szente Ildikó osztálytanító

Köszönjük a Rotary Club Szentendrének ezt a tar-
talmas napot, és a jótékonysági célkitûzésüket is, 
miszerint a bevételt a Tahitótfalui Általános Iskola 
és AMI rendezvényeinek, koncertjeinek hangosí-
tásának támogatását tûzték ki célul.
Köszönöm a Dénes, Géczi, Városi, Tóth, 

Czuppon családok támogatását, a 2. a osztály 
tanulóinak, alsóban Csereklyéné Szente Ildikónak, 
felsôben Czuppon-Bunkóczy Tünde és Pacor 
Vilmos tanárok szervezô munkáját, Ágoston 
Emese, Geszten-Kovács Miron, Pilz Máté, Dénes 
Manka, Géczi Annamária és Géczi Sándor tanulók 
aktív részvételét.

Zakar Ágnes intézményvezetô

Kerek nap két keréken

Iskola
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225 éve, 1797-ben született Franz Schubert, a 
korai romantika egyik legismertebb zeneszerzôje. 
Zeneiskolásainkkal két ôszi programon emlékez-
tünk meg róla: 
 • A fiatal, egyre ismertebb muzsikust 1818-ban 

felkérte Esterházy János Károly gróf, hogy a nyári 
zselízi (Felvidék, Bars vármegye) tartózkodásuk 
idején lányaikat, Máriát és Karolinát zongorázni 
tanítsa. Schubert a felkérésnek eleget téve posta-
kocsival érkezett Bécsbôl Zselízre, és több hóna-
pon át élt az Esterházy kastélyban. Szüret idején 
a grófék társaságában Pócsmegyeren járt, amirôl 
örömmel számolt be a bátyjának írt levelében. 
E látogatás emlékére Pócsmegyeren 2013-ban 
emléktáblát avattak, s a református templom-
ban minden ôsszel Schubert koncertet tartanak. 
Zeneiskolás tanítványainkkal a szeptember 18-i 

hangversenyen Csölley Martin (ének) és Szabó 
Ferenc János (zongora) elôadásában hallhattunk 
csodálatos Schubert dalokat és zongoramûveket. 
 • 1824-ben újra meghívást kapott Schubert 

Zselízre. Ekkor a kastély helyett a Baglyos 
Házban lakott, ahol ma Schubert Emlékkiállítás 
és Múzeum ôrzi nem csak a zeneszerzô, hanem 
a város történelmi emlékeit is. 
Ide látogattunk el október 15-én 36 zeneis-

kolással, 6 tanárral, érdeklôdô szülôkkel és 
nagyszülôkkel. Idegenvezetônk Pavel Turan 
Polka volt, akitôl rengeteg érdekességet tud-
tunk meg Schubert Zselízen töltött idejérôl, 
az Esterházy családról, a város történetérôl. 
Bemutatta nekünk a katolikus templom külön-
leges freskóit, az Aquincumból származó római 
kori szarkofágot, ami oltár asztalként szolgál, az 

Esterházy család kriptáját. Az 1720-ban épült 
Esterházy kastélyt az éppen zajló felújítás miatt 
csak kintrôl láthattuk, de az eredeti tardosi kô 
lépcsôkön állva, és a parkban, a több száz éves 
fák alatt is elképzelhettük a fiatal Schubert alakját. 
A Baglyos Ház emeleti szobájában, ahol Schubert 
lakott, zeneiskolásaink Kissné dr Czárán Eszter 
tanárnô vezetésével elénekelték Schubert két 
dalát.
A Baglyos Ház várostörténeti szobájában a gye-

rekek kézbe vehették az I. és II. világháború ide-
jén megjelent újságokat, fegyvereket, és felpró-
bálhatták a katonai zubbonyokat, sapkákat. A 
lányok éppúgy lelkesedtek, mint a fiúk.
Vezetônknek szinte minden tárgyról, képrôl 

volt legalább egy érdekes története. A gyerekek 
és felnôttek lankadatlan figyelmét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a rengeteg föltett kérdés, 
amikre természetesen mindig kimerítô válaszo-
kat kaptunk.
Megtudtuk, hogy Zselízen született, és szintén 

az Esterházy család szolgálatában állt a híres cuk-
rász, Sacher is, ôrá egy szelet róla elnevezett torta 
elfogyasztásával emlékeztünk.
Zselízrôl Lévára mentünk, ahol az 1300-as évek 

elején épült vár udvarán töltöttünk el egy kis 
idôt. Láthattuk a hôs egri várkapitány, Dobó 
István által 1558-tól építtetett kastélyt, és az u.n. 
Kapitány házat, ami ma múzeumként mûködik. 
A tervezettôl ugyan késôbb értünk vissza, de a 

visszajelzések szerint mindenki jókedvûen, élmé-
nyekkel telve tért haza. Szép nap volt, és gondo-
latban már egy újabb kirándulást tervezünk… 
talán egy év múlva újra útra kelünk egy másik 
zeneszerzô nyomában.

Gratzl Erika és Kökényné Krafcsik Ibolya

Szeptember hónapban a képviselô-testület 
egy soron következô és egy rendkívüli ülés 
tartott. A szeptember 8-án tartott ülésen Gaál 
Sándorné képviselô asszony nem vett részt, 
hiányzását elôre jelezte. 
Az elsô napirendi pontban a képviselô-

testület a gyermekétkeztetési és egyéb étke-
zési térítési díjak megállapításáról szóló önkor-
mányzati rendeletet módosította, majd új ren-
deletet alkotott a helyi közmûvelôdési felada-

tok ellátására vonatkozóan. Mindkét rendelet 
a település honlapján elérhetô.
A következô napirend során a Tahitótfalui 

Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 
módosította a képviselô-testület, majd tájékoz-
tatót hallgatott meg a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrôl, a lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásáról. A bizottsági elnö-
kök beszámolóját követôen a helyi értékvédel-
mi pályázatra beérkezett pályázatról döntött. 

A tulajdoni ügyek napirend során az alábbi 
határozatokat hozta a képviselô-testület. Az 
önkormányzat tulajdonában lévô 3916 helyraj-
zi számú közút minôsítési terület a Vércse utca 
elnevezést kapta, majd a Tahitótfalui Almáskert 
Óvoda és Epreskert Óvoda játszóudvarának fej-
lesztésére vonatkozó beszerzési eljárás Bíráló 
Bizottsági tagjait választotta meg. Következô 
döntésével csatlakozott a képviselô-testület a 
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati 

Negyedikes osztályfûnökként több versenyre 
készítettem fel diákjaimat. Az eddigi eredmények 
tükrében nagyon várták az újabb lehetûséget, 
ami szinte szembejött velünk egy testhez álló ver-
seny képében. Ez volt a Medve Matek Go.
Miért Medve Matek Go?
A feladatok megoldásához több képességet kel-

lett felsorakoztatni. A szabadtéri versenyhez jól 
kellett tudni tájékozódni, kezelni a térképes tele-
fonos alkalmazást és nem utolsó sorban kiváló-
an megoldani a matematikai feladványokat. Ezek 
rendkívül furmányosak voltak. 

A szentendrei Postás strandon volt a ver-
senyhelyszín. Szükségünk volt egy internettel 
rendelkezû mobiltelefonra. Ezen tudtunk belép-
ni a kapott kódokkal. 10 virtuális állomás volt. 
Sikeres belépés esetén kapták meg a gyerekek az 
elsû feladatot és a támpontot, amit állomásként 
meg kellett keresni. Csak itt tudták beírni a koráb-
ban megfejtett megoldást. Ha ez a küldetés rend-
ben volt, ekkor jelent meg az újabb feladat és 
állomás. Természetesen a terepen az állomások 
változó sorrendben követték egymást, ez nehe-
zítette a 10 feladat megoldását. Az elûrehaladás 
során a helyes megoldásoknak megfelelûen 
Bronz-, Ezüst-, és Aranymedve fokozatot lehetett 

elérni. Rendkívül változatos, izgalmas verseny 
volt, aminek tavasszal lesz folytatása. Az ûszi for-
dulóban a 3 csapat közül egy Ezüstmedve és két 
Aranymedve fokozatot értünk el. 

Nagyon várjuk a tavaszi versenyt!
Aranymedve:
Horváth Levente, Ragó Márton, Varga Miklós
Schweighardt Lili, Kolcsár Olivér, Percze 

Zsombor
Ezüstmedve:
Heincz Balázs, Kiss Hunor, Sziva Soma
Gratulálok nekik!

Viplak Katalin felkészítû

MEDVE MATEK GO!

Tájékoztató a képviselô-testület munkájáról

Schubert emlékkirándulás

Iskola
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Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázatához 
(Vaczó Zoltán tartózkodott). 
Ugyanezen a napon a képviselô-testület zárt 

ülést tartott egy lakossági bejelentéssel kapcso-
latosan. 
A szeptember 27-én a rendkívüli ülésen 

Csörgô Mihály alpolgármester nem vett részt, 
hiányzását elôre jelezte. Az ülésen két témá-
ban hozott határozatot a képviselô-testület. 
Elsô körben a Tahitótfalui Almáskert Óvoda 
és Epreskert Óvoda játszóudvarának fejlesz-
tése tárgyában meghirdetett beszerzési eljárás 
nyertesérôl döntött, így nyertes ajánlattevônek 
az Udvari Játék Kft.-t hirdette ki. Ezt követôen 
az Alsószérûk utca, valamint a Dózsa György 
út szabadidôpálya melletti szakaszának mart 
aszfalttal történô burkolására beérkezett aján-

latok tekintetében döntött a képviselô-testület 
és a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezôbb 
ajánlatot tevô Építôipari Gépkölcsönzô Kft-t 
bízta meg a kivitelezéssel. 
Október 6-án a képviselô-testület rendkívüli 

ülésen a villamosenergia és gázenergia 2023. 
évi beszerzésével kapcsolatban döntött a 
képviselô-testület.
A november 3-án tartott testületi ülésen a 

közmeghallgatás idôpontját határozta meg a 
képviselô-testület, ennek megfelelôen 2022. 
november 23-án 18:00 órakor a Népházban 
kerül lebonyolításra a rendezvény. Következô 
döntésével a képviselô-testület jóváhagyta az 
óvodai csoportok maximális létszámát, majd 
Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos részére 
címzetes fôorvosi címet adományozott, mely 

kitüntetés a közmeghallgatáson kerül átadásra. 
Támogatta a képviselô-testület, hogy az önkor-
mányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekin-
tetében, vissza nem térítendô „Egészségügyi 
feladatellátáshoz kapcsolódó meg nem fizetett 
hozzájárulásra történô költségvetési támoga-
tásra” nyújtsanak be pályázatot. Jóváhagyta a 
Pest Megyei Rendôr-fôkapitánysággal történô 
haszonbérleti szerzôdést a PGY-822 forgalmi 
rendszámú Dacia Duster gépjármûre vonatko-
zóan. Az ülés utolsó döntésével a képviselô-
testület úgy határozott, hogy a 1835 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan értékesítését pályáza-
ti felhívás útján engedélyezi. 
Az üléseken hozott döntések a település hon-

lapján megtalálhatók. 

A Visegrádi Mátyás Király Múzeum 
fômuzeológusa a Tahitótfalu Évei 2021-2022 
programsorozat keretében, az Önkormányzat 
felkérésére könyvet ír a település történetérôl 
az ôskortól egészen a 20. századig bezárólag. A 
hiánypótló kiadvány írása közben idôrôl-idôre 
elôadással foglalja össze az egyes korszakok tör-
ténetét. 
Az október 26-ai, harmadik elôadáson Gróf 

Péter elmondta, a 19. század már az a korszak, 
amelyrôl igen sok anyag van, sôt egy-egy csa-
lád is ôriz legendáriumában emlékeket, ame-
lyeket érdemes összegyûjteni. Az 1800-as évek, 
a reformkor eseményeinek áttekintése után az 
elôadó beszélt többek között arról, hogy igen 
szép számú, összesen 190 nemzetôrt állított ki 
a 6. ôrnagyi kerülethez tartozó Tótfalu 1848-
ban. Késôbb további 27 fô vonult be honvéd-
nek, majd vett részt a szabadságharcban. A fel-
sorolt ismerôs nevek hallatán még a jelenlévôk 
is felkapták fejüket, hogy talán az ô felmenôjük 
is köztük lehetett.  Érdekességként elhangzott, 
hogy Petôfi Sándor barátja, Obernyik Károly 
költô, drámaíró, aki egy ideig a Kölcsey csa-
ládnál volt nevelô, a harmincas években itt élt 
Tótfaluban, egy birtokos családnál helyezke-
dett el szintén nevelôként. Ugyancsak a telepü-
léshez kötôdik a kiváló építész, Pollack Mihály, 
akinek munkásságát már nem kell bemutatni, az ô 
ismertetésébe is beleszôtt az elôadó egy meglepô 
adatot: 1832. május 21-én meglátogatta Pollack 
Mihályt tahi házában Széchenyi István is. 
Az akkor 2600 lelkes település lakói elsôsorban 

mezôgazdasági munkákból éltek, igen jelentôs 
volt a szôlômûvelés. Ennek ékes bizonyítéka 
Canzi Ágost Tahi szüret címû képe, melyrôl a 
néprajzi szakirodalom azt írja, hogy ez az elsô 
olyan reprezentatív méretû és technikájú kép, 
életkép, amely a parasztságot mutatja be. Tragor 
Ignác, a váci múzeum tudós igazgatója kinyo-
mozta, hogyan készült a kép, és errôl egy igen 
részletes, az akkor élt tótfalusiak nevét is tartal-
mazó leírást adott. Szó volt Málnay Ignác orvos-

doktor-, földbirtokosról, aki több mint 30 éven 
keresztül meghatározó személy volt nem csak 
Tahitótfalu kertgazdálkodásában, de országos 
hírû szaktekintély is volt. Gróf Péter kitért a 
szôlôkben súlyos kárt okozó filoxera fertôzésre, 
mely alapjaiban változtatta meg a termelést nem 
csak falunkban, hanem az egész országban, sôt 
Európában is. 
Az elôadáson hallhattunk a korabeli 

közlekedésrôl, az elsô dunakanyari gôzhajó 
elindításáról, mely a Franz die Erste nevet visel-
te. A kofahajók is nagy jelentôséggel bírtak 
a termények Budapestre szállításában, azon-
ban a fáradságos hajóvontatásban is gyakran 
részt kellett vállalnia az utazó 
termelôknek, az asszonyok-
nak, lányoknak, sôt a gyer-
mekeknek is. A Pest-Vác vas-
útvonal 1846-os elindítása új 
lehetôséget nyitott, az árut  
csavargôzösön vagy propelle-
ren szállították a Váci oldalra 
a falusiak, majd onnan vonat-
tal jutottak el a fôvárosba.
Gróf Péter beszélt még az 

árvizekrôl is, kiemelve az 
1838. márciusi tragikus árada-
tot, amikor egy jégtorlasz fel-
duzzasztotta a Dunát, így 162 
ház összedôlt, és összesen 
278 épületben keletkezett 
kár. Hallhattuk Tahitótfalu 
bírájának elkeseredett tudósítá-
sát az esetrôl, amely rendkívül 
szemléletesen írja le az ár félel-
metes emelkedését és a meg-
rémült lakosság menekülését 
és szenvedéseit. Sajnos több 
tûzvész is pusztított a faluban, 
ebbôl az egyik legemlékeze-
tesebb 1909-ben volt, amikor 
130 ház, mindkét templom, a 
parókia, a kántorlak és a katoli-

kus tanítói lakás is leégett. 
Tahitótfalu mai nevét 1901-ben kapta, a május 

7-ei Belügyi Közlöny adja hírül, hogy egyesítik a 
két településrész nevét – mondta el a történész, 
végül a település és a Szentendrei-sziget egyik 
meghatározó eseményével, az Almásy-híd 1914-
es megépítésével zárta elôadását.
A Tahitótfaluról szóló elôadássorozat utolsó 

alkalma december 2-án pénteken 18 órakor lesz 
szintén a Pollack Mihály Emlékszobában.  Az 
elsô két elôadás már megtekinthetô a Danubia 
televízió honlapján, és még az idén az utolsó két 
elôadás is felkerül. 

Tóth Csilla

Gróf Péter régész, történész elôadást tartott 
Tahitótfalu 19. századi történetérôl

Önkormányzat, Közösség
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Így írunk mi Ha szeretné megosztani az Olvasókkal irodalmi alkotását, küldje el 
szerkesztôségünknek a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

Tahitótfalu novemberi, december eleji programjai

Angyalok és Csillagok
Tóth-Kurtz Márton: 

Semmivé

Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

 szerda 18:30-19:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 
30/871 5713

kedd, csütörtök 17:30-18:30: 
Egészségmegôrzô gyógytorna. Elsô alka-
lom: október 18. 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

november 4., 5., 6. és 26., 27. Ásványos 
szakkör gyerekeknek. Idôpontok, rész-
letek és jelentkezés: www.asvanyos.hu/
szakkor

november 10., 24. csütörtök 
16:00 ASzakkör Tojásfestô szakkör. 
Bejelentkezés szükséges: 30/337 5527

november 17. csütörtök 16:00 
Fonogató kosárfonó kör Horváth Kata a 
Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével. 

Bejelentkezés szükséges: 30/337 5527.

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 18:30-19:30

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.)

péntek 
15:00-16:30 Kézilabda 3-4. osztályosok-
nak. Pacor Vilmos 30/383 4244
 

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 látogatható: 
0630/337 5527. Belépés ingyenes. 

Angyalok és Csillagok Ti csalfa lények,
jöttök a semmibôl tiszta, fehér fények.

Dobogtatjátok az ember bús szívét,
közben csukva tartjátok szomorú szemét.

Adtok szép csodákat reményt és hitet,
de mondjátok; kell ez még bárkinek?

Elcsavarjátok a férfiember fejét,
ki innentôl nem találja többé a helyét.

Igazán gyönyörû Veletek minden eltöltött perc,
mégsem marad nekünk csak egy keserû hosszú terc.

Pirkadó ég alatt kihunyó Csillag,
ezer színben tündöklô hajnal.

A kelô nap lassan vidáman villan,
tovaszállsz lassan az ég alatt.
Az Angyalok rég elrepültek,

mint a szépen eltûnô Csillagok.
Fent az égben már lefeküdtek,

tovatûnô szép pillanatok.
Maradnak itt az elmében,

beleégve magukat a husunkba.
Gyönyörû szép fájó emlékek,

jutnak nekünk csak itt magukban.

Neumann Zoltán

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.
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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 ügyfélszolgálat: 
1818 • KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 8-18, K 8-16, 
Sze 11-19, Cs 8-16, P 8-14. • 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 Csaba



1 4

2 0 2 2 .  N O V E M B E RHirdetés

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

Tahitótfalu Faluház 
Szabadság út 1. 

2022 12.07.,szerda 
13:00-17:00 

BATZ papucsok,cipők vására lesz. 
Szépséghibás, régi modellek: 

9.000-11.000ft. 
Axy Trade bt. 06 70 398 3820 

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 reklám -táblákat, régi céh táblákat és irato-

kat, patikai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs szüksége rá, hívjon, kész-

pénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

																																														 											 																					  

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

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Októberi szá-
munkban a Szabadság téri buszmegálló egy részlete volt látható. E 
hónapban sajnos nem volt megfejtô.

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

  

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 27.500,- Ft/m3

 (ömlesztve)
Akác hasítva 30.000,- Ft/m3 

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

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

NÉBIH azonosító szám: 
AA5839599

 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások ügyfél-

fogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô	szerda	8:00-12:00

Dienes Petra családsegítô	csütörtök	12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász	havonta	egyszer	hétfônként	13:00-17:00	

Jogsegély	és	pszichológusi	szolgáltatáshoz	elôzetes	idôpontegyeztetés	és	
regisztráció	szükséges!

06 20/278 3734, 06 26/ 312 605
Készenléti szám munkanapokon 16:00-8:00 és hétvégéken:

 06/20364 0827
Az	intézmény	által	nyújtott	szolgáltatások	térítésmentesen	vehetôk	igénybe.



2 0 2 2 .  N O V E M B E R

1 7

Közösség

Petrovity Sándor gitártanár a zeneiskola 
gitár tanszakos kisdiákjait vezeti be a gitá-
rozás rejtelmeibe, tanítja ôket a zene sze-
retetére. 
Ezer szállal kötôdik Szentendréhez, ahol 

ma is él családjával. A szerb dallamokkal 
átszôtt zenei feldolgozásai is az ôsi gyöke-
rekre engednek következtetni.

Sok száz éve szentendrei a családom, a szü-
letési helyem is Szentendre, az akkor még 
mûködô szentendrei szülôotthonban szület-
tem.  Édesapám családja nagyon régi szerb 
család a városban. 
Jazzgitárosként több együttesben, formáci-

óban játszik fiatalkora óta. Hogyan került a 
jazz bûvkörébe?
Gyerekként természetes volt, hogy mivel 

szüleim ének-zene tagozatra írattak, zenét 
tanultam. Meg se kérdôjeleztem, hogy miért 
kell kórusba járnom, hangszeren tanulnom. 
A családban jelen volt a zene, apukám éne-
kelt a szerb kórusban, az egyházi kórusban, 
bátyám tanult gitározni, így én is gitárra men-
tem. Akkoriban nagyon erôs volt a közpon-
ti iskolában az ének-zene tagozat. A zene-
iskolába négy évig jártam, de inkább mellé, 
mert akkoriban a sport érdekelt, teniszez-
tem másod osztályban, de mivel kötelezô 
volt a zeneiskola, végigcsináltam. A Móricz 
Zsigmond Gimnáziumot levelezôn végez-
tem, mert elôször az autószerelô isko-
lát jártam ki. Mellette zenéltem, lejártam 
Szentendrére koncertekre, ott voltam állan-
dóan a Barlangban, a Jazz Presszóban, Dalmát 
pincében. Újra elôvettem bátyám elektromos 
gitárját, vettem egy Muddy Waters lemezt 
a Rózsavölgyiben, próbáltam utánozni a 
blues gitárosokat, akik sosem tanultak zenét. 
Gondoltam, nekem sem kell, ment is ez egy 
darabig. Wolf Kati elsô zenekara közös zene-
karunk volt tizenéves korunkban. Katival gye-
rekkori barátok vagyunk, soult, bluest játszot-
tunk, elsôk között voltunk Magyarországon 
akkoriban, akik ilyen zenéket játszottak. 

Jártam ef Zámbó Happy Band koncertre, ott 
láttam Horányi Sándort, aki a Pege Quartett 
gitárosa és ef. Zámbó Istvánnal a Happy Band 
alapítója. Na, ô valami nagyon mást csinált, 
amirôl nem nagyon tudtam, hogy micsoda. 
Ez volt a jazz, jazzrock. Magával ragadott, lát-
tam, hogy most már nem úszom meg, hogy 
bizonyos dolgokat ne tanuljak meg elmélet-
ben és gyakorlatban. Elkezdtem járni hozzá a 
Postások Zeneiskolájába Pestre, majd a Pomázi 
Zeneiskolába az akkor alakult jazz tanszakra, 
ahol szintén ô tanított. Ez egy alapfokú iskola, 
mégis nagyon komoly képzést ad a mai napig, 
híres jazz zenészek kerültek ki innen. 
Évek óta tanít gyerekeket, fiatalokat. A 

sikeres zenei pályafutása mellett a tanítás 
hogyan vált mindennapjai részévé?
A Pomázi Zeneiskolában kezdtem tanítani, 

akkor már voltak magán tanítványaim. Két 
éve tanítok itt a Pollack suliban, ahol nagyon 
jó a csapat, azért is vállaltam el igazgatónô 
felkérését. Többek közt azt is megtanultam 
Horányi Sándortól, hogy kihez hogyan lehet 
úgy eljutni, hogy a tiszteletet, a rendet meg-
tartva szeressen zenélni. 
A zene az egyetemes tudás része, egy olyan 

nyelv, amit az egész Földön értenek, és az 
ilyen nyelv nagyon ritka. Jó lenne, ha minél 
többen értenék és beszélnék ezt az egész 
bolygón érthetô nyelvet, mert a zene nyelvén 
értôk és beszélôk egyre kevesebben vannak. 
Könnyû vajon a mai gyerekeket a zene sze-

retete felé terelgetni?
Úgy gondolom, az ember alapvetô tulajdon-

ságaiban benne van a zene szeretete. Meg 
szoktam kérdezni tôlük, vajon mi volt elôbb, 
a beszéd vagy a zene, s mindig kiderül, hogy 
bizony a zene. A ritmus, a dobolás, az érzel-
mek kifejezése hangokkal. Szerintem töb-
bet ad az embernek a zene tanulása, mint az, 
hogy játszik egy hangszeren. Én tulajdonkép-
pen nem gitárost nevelek, hanem zenészt, aki 
éppen most gitáron játszik. S ez nagy különb-
ség. A gitárosnak itt le kell fogni, ott le kell 
fogni a húrokat, de a zenész az, aki tudja, 
hogy mi a zenei nyelv, és egy dobossal, szaxo-
fonossal, zongoristával együtt tud mûködni. 
Nem a hangszer a lényeg, hanem a nyitottság, 
erre tréningezôdnek a gyerekek a zenetanu-
lás során. Felnôttként nem csak a zenére lesz-
nek nyitottak, hanem a másik ember felé is, 
képesek lesznek a másikat meghallgatni, be 

tudnak fogadni egy festményt például, türel-
mesebbek, figyelmesebbek lesznek a világra. 
A tanítás során az együttmûködést hogy 

tudja gyakoroltatni?
Szeretem a gyerekeket összeültetni, akik tud-

nak már kottát olvasni. A zeneiskolában ezért 
vannak rendszeresen koncertek. Jó lenne az 
iskolákban egy zeneterem, ahová beszabadulhat-
nak a gyerekek, ha már nem bírnak magukkal. 
Jazzgitárosként nem csak a jazzhez 

kötôdik, szívesen kalandozik más irányza-
tok felé is. Mik ezek a vonzódások?
Alapvetôen jazzg i táros  vagyok,  de 

nagyon régóta foglalkozom a mostanában 
worldmusicnak hívott irányzattal. Volt egy 
zenekarom, a Wertetics Orkesztár, bejár-
tuk Európát, délszláv népzenét ültettünk át 
jazzrockba. Ki adtunk egy lemezt is, én hang-
szereltem. Mindig fúziókban gondolkodom, 
próbálok kimozogni a stílusokból, szere-
tek kísérletezni, mindig az újat keresem.  A 
zenében próbálok olyat keresni, ami túlmu-
tat azon, hogy “én vagyok a gitáros”, ennél 
többrôl szól a zene. Így jutottam el a hang-
terápián és a rezgéseken át egy háromezer 
éves gyönyörû, kikristályosodott hangszer-
hez, a klasszikus indiai zene fô hangszeréhez, 
a  szitárhoz. Most alakul egy új formáció, ahol 
az indiai meditatív zene a modern elektroni-
kus zenével van összevegyítve. 
Két véglet ahonnan zenei útja indult, és 

ahol most kalandozik: a szerb és az indi-
ai népzene. A kettô találkozása is megtör-
ténhet?
Most dolgoztunk fel egy szerb dallamot, ami 

úgy szól a szitáron, hogy senki nem mond-
ja meg, hogy melyik délszláv dallam az alap. 
Az ember nem tud máshoz visszanyúlni, mint 
ami benne van, a hagyományaihoz: a szerbe 
zenéhez, a magyar népzenéhez, Bartókhoz. 
Számomra nagyon fontos, hogy négy éves 
koromtól jártam Vujicsics koncertre, ezt nem 
tudom elnyomni, idebenn ketyeg. Attól hogy 
én nem úgy játszom el egy dallamot, ahogy 
egy régi szerb zenész a tamburán, attól az a 
dallam még tovább él, és szerintem ez az igazi 
népzene. Teljesen mindegy, hogy milyen 
hangszeren és hogyan játszom el, éppen ettôl 
válik élôvé, ettôl válik azzá, ami a neve: nép-
zenévé.

Béres Gabriella
fotó: Petrovity Márkó

Falutéka
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www.iso-thermo.hu

AZ IGAZI 
REZSICSÖKKENTÉS, 
HA HŐSZIGETELSZ!

KIS SEGÍTSÉG A NAGY TERVEKHEZ.

100 000 Ft

VÁSÁROLJ ÉS NYERJ 
100.000 Ft-ot!
2022. 09. 16. – 2022. 11. 11.
Sorsolás: november 18.

A nyereményjáték részleteit 
weboldalunkon találod.

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
+36 26 310 882
iso-thermo@iso-thermo.hu

Kód: iso-33

Iso_thermo_hoszigeteles_nyeremenyjatek_AD_A5.indd   1 2022. 09. 20.   14:08:40

Sanyi, Én és a Gyerekek produkció
2022. december 3. szombat 10:00

Belépés ingyenes.
Népház, Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2.

Szervező: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Bábszínház 
a Népházban

A kerek kő 
magyar népmese bábokkal,

sok közös játékkal
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Ünnep,  programok

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2022. DECEMBER 3-11-IG 

HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG

HELYSZÍN: KATOLIKUS HITTANTEREM, TAHITÓTFALU, DÓZSA GYÖRGY ÚT 17. 

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY, 
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT 

AZ EGYHÁZAK SZERETETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT 
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2022. DECEMBER 3-ÁN, SZOMBATON 16 ÓRÁRA  

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN MEGRENDEZETT,

ÁBRAHÁM ANNA KÉPZôMûVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
BOLDOG VINCE KÉPZôMûVÉSZ. 

KÖZREMûKÖDIK KEIJIRO TAKAKU SAKUHACSI MESTER.

Helyszín: TahiTermelői Piac területe, 

Míves portékákat helybéli 
mesterektől, 

ízes falatokat környékbéli gazdáktól!

2022. december 10. szombat 9-15 óráig

ADVENTI 
Vásár

Tahitótfaluban

2022. december 11-én szombaton 18 órakor 
a tahitótfalui Népházban.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk. 
Támogatói jegyek 2000 Ft-os áron kaphatók, 

mellyel a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
2023. évi programjait támogatja. Köszönjük!

cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Adventi 
Gála
Jazzvent

Adventi koncert a Jazzformers 
együttessel

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2022. DECEMBER 4-11-IG 

HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG

HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM, TAHITÓTFALU, DR. ECSEDY ALADÁR TÉR

SZÁNTÓ SÁNDOR FESTôMûVÉSZ 
ÉLETMû KIÁLLÍTÁSÁNAK 

MEGNYITÓJÁRA. 
KÖSZÖNTôT MOND NT. DR. ÁRVAVÖLGYI BÉLA LELKIPÁSZTOR. A KIÁLLÍTÁST 

MEGNYITJA FELEDY BALÁZS MûVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, 
KÖZREMûKÖDIK KISSNÉ DR. CZÁRÁN ESZTER ÉS VIDA BERNADETT

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT 
ALAPÍTVÁNY, TAHITÓTFALU KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT AZ EGYHÁZAK
SZERETETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT ÉS KEDVES 

CSALÁDJÁT
2022. DECEMBER 4-ÉN, VASÁRNAP 11:15-KOR

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN 
MEGRENDEZETT,
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint az egyházak
 szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!

ADVENT Tahitótfalun

DECEMBER 3. SZOMBAT 
16.00 „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója. 
 Köszöntôt mond Kubanek István képviselô
 és Marton Zoltán plébániai kormányzó. 
 Ábrahám Anna képzômûvész kiállításának megnyitója. 
 A kiállítást megnyitja Boldog Vince képzômûvész. 
 Helyszín: katolikus hittanterem. (Dózsa György út 17.)
16.45  Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál. 
 Helyszín: katolikus templomkert. 
17.00  A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú
 Mûvészeti Iskola zenetanárainak adventi koncertje. 
 Helyszín: katolikus templom.       
18.00  Szentmise. Gyertyagyújtás a templomkertben. 
 Helyszín: katolikus templom.
18.00-20.00 Cipôsdoboz akció Helyszín: baptista imaház.

DECEMBER 4. VASÁRNAP 
9.00  Szentmise. Helyszín: katolikus templom.       
9.00-10.00 Cipôsdoboz akció. Helyszín: baptista imaház.
10.00  Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház. 
10.00  Istentisztelet. Helyszín: református templom. 
11.15  Szántó Sándor festômûvész életmû kiállítása.
 Köszöntôt mond nt. Dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor. 
 A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs mûvészettörténész. 
 Helyszín: református gyülekezeti terem. (Dr. Ecsedy Aladár tér)
17.00-19.00 Cipôsdoboz akció. Helyszín: baptista imaház.
17.00-19.00 Adventi koncert és teaház. Helyszín: baptista imaház.

DECEMBER 6. KEDD
6.00  Rorate. Helyszín: katolikus templom.
18.00  Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK
9.00  Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem.
18.00-19.00 Cipôsdoboz akció. Helyszín: baptista imaház.

DECEMBER 9. PÉNTEK
6.00  Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom.
17.00-20.00 Cipôsdoboz akció. Helyszín: baptista imaház.

DECEMBER 10. SZOMBAT
9.00-15.00 Adventi kézmûves vásár Tahiban 
 a Termelôi Piac területén.
9.00-14.00 „Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?” Cipôsdoboz akció.
 Helyszín: Tahi, Termelői piac területén.         
18.00  ADVENTI GÁLA: JAZZFORMERS jazz kvartett 
 ünnepi mûsora. 
 Helyszín: Népház. (Bajcsy-Zsilinszky u.2.)
18.00  Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban. 
 Helyszín: katolikus templom.
18.00-20.00 Cipôsdoboz akció Helyszín: baptista imaház.

DECEMBER 11. VASÁRNAP
9.00  Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
9.00-10.00 Cipôsdoboz akció. Helyszín: baptista imaház.
10.00  Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház. 
10.00  Istentisztelet. Helyszín: református templom.
15.00  Záró rendezvény: A Református Gyülekezet 
 Kórusának mûsora, Tahitótfalui Óvodák mûsora,
 vendéglátás. Köszöntôt mond nt. Dr. Árvavölgyi Béla 
 lelkipásztor és Dr. Sajtos Sándor polgármester.
 Helyszín: református templom, gyülekezeti terem.

A kiállítás a katolikus templom hittantermében 
2022. december 3–11-ig hétköznap 15–18, hétvégenként 
9–12 és 15–18 óráig, a református gyülekezeti teremben 
2022. december 4–11-ig hétköznap 15–18, hétvégenként 

9–12 és 15–18 óráig tart nyitva..

Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt és 
boldog újévet kívánunk! 

Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Fôszervezôk: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata
Társszervezôk: Szent István Király Plébánia, Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet, 

Tahitótfalui Óvodák, Ôszirózsa Nyugdíjas Klub,  Almássy Csaba., VASIS KFT.


