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Befejezôdött óvodáinkban az elhasználódott 
játékok cseréje
Tahitótfa lu Község Önkormányzata  az 
1869/2021. (XII.3.) Korm. határozat alapján, 
központi költségvetési keretbôl 97.000.000 Ft 
vissza nem térítendô támogatásban részesült. 
Ebbôl az összegbôl fog megvalósulni 2023 tava-
szán a Gábor Áron utca, Zrínyi köz torkolat 

burkolatfelújítása és a vízelvezetô árkok rendbe-
hozatala. 
Tekintettel arra, hogy településünkön a föld-
rajzi adottságok miatt igen jelentôs a zöldfelü-
letek nagysága, aminek a karbantartása nagy 
feladatot ró az önkormányzatra, ezért a mun-
kát segítô munkagép beszerzését jelöltük meg 
második feladatként. Ennek megfelelôen új trak-

Tahitótfalu december végi, január eleji programjai

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Polgármesteri beszámoló

december 22 – január 6-ig igazgatási szünet
január 12. csütörtök17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia 
magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben. 
Szolgálatot tart nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond G. 
Szalai István.

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. 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

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

A tartalomból:
Beszámoló 

a Képviselô-testület 

munkájáról 3.

Karácsonyi ajándékgyûjtés 

a moldvai csángómagyar 

gyerekeknek 4.

Népdal Ki Mit Tud 

a Zöldszigetben  5.

Bolyai anyanyelvi 

csapatverseny 5.

Tûzre-vízre vigyázzatok! 7.

Kedves Testvérek! 7.

Áldott, igazi karácsonyt! 9.

Jó az, aki jót cselekszik! 13.

Falutéka  14.
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

tort és ahhoz csatlakozó gémes mulcso-
zót vásároltunk, összesen 19.018.447, - Ft 
értékben. Harmadik feladatként a védônôi 
épület részleges felújítását jelöltük meg, 
13.634.239, - Ft értékben, amely feladat 
végrehajtását szintén 2023. év tavaszára tet-
tük. Negyedik beruházási tételünk a refor-

mátus temetô melletti ravatalozó épületé-
nek részleges felújítása, mely során az épü-
letet nyeregtetôvel látjuk el. Ezt a tételt is 
2023-ban kívánjuk megvalósítani. Ötödik 
feladatként az Ifjúsági tábor infrastruktu-
rális fejlesztését kívánjuk realizálni azért, 

hogy a tervezett iskolaépítéssel összefüg-
gésben a tábor területére tervezett konté-
neriskola mûködési feltételeit biztosítani 
tudjuk. Ezért három faházban vizesblokkok 
kialakítását tervezzük, amelyhez részleges 
közmûfejlesztés is párosulni fog. Az Ifjúsági 
táborba való kijutás biztonságosabbá tétele 
érdekében a tábor bejáratához buszmegálló 
kiépítését tervezzük. Olyan megállót szeret-
nénk kiépíteni, ahol a le- és felszállás ugyan-
ott történne, tehát a gyerekeknek nem kel-
lene átmenni a közúton. A fenti feladatok 
megvalósítására 17.000.000, - Ft-ot tervez-
tünk. Az utolsó elem az Almáskert Óvoda 
és Epreskert Óvoda játszóudvarának fejlesz-
tése volt. Az elmúlt napokban 12.992.543, 
- Ft értékben 9 db udvari játék került telepí-
tésre a két óvodában. 1 db kéttornyú vár, 2 
db mászóvár, 1 db láncos lépegetôhíd, 2 db 
kétüléses fém vázszerkezettel rendelkezô 
lengôhinta, 1 db mini „madárfészek” hinta 
120 cm átmérôjû kosárral és 70 m2-nyi 
gumiszônyeg került telepítésre. Az eszkö-
zök hatósági bevizsgálása a napokban meg-
történt. 
A 2023 tavaszára tervezett feladatok telje-

sítése érdekében a Belügyminisztériumhoz 
fordultunk annak érdekében, hogy engedé-
lyezzék az elnyert 97.000.000 Ft támogatási 
összeg elszámolási idejének meghosszabbí-
tását 2023. december 31-ig. 2022. novem-
ber 02-án Dukai Miklós államtitkár úr jóvá-
hagyta kérésünket. 

Ismét eltelt egy év
2022. november 23-án az önkormányza-
ti törvényben rögzítetteknek megfelelôen 
közmeghallgatást tartottunk a Népházban. 
Annak érdekében, hogy a közmeghall-

gatáson részt venni nem tudó polgá-
rok tájékozódjanak az elhangzottakról, a 
Danubia Televízió vágatlan felvételt készí-
tett, amely megtekinthetô a Danubia 
Televízió oldalán. Beszámoltam a Toldi 
utca megépítésérôl, amely az engedélyes 
terveknek megfelelôen 23,7 M Ft értékben 
készült el, melyhez az önkormányzat 3,5 
M Ft önerôt biztosított. A 2022. év legna-
gyobb beruházása az Orgonaliget Bölcsôde 
volt, mintegy 459 M Ft értékben. A 48 
férôhelyes bölcsôde ma már teljes létszám-
mal üzemel. Nemcsak a nyitást követôen, 
hanem utána is több alkalommal elmentem 
a bölcsôdénkbe, és büszke vagyok az ott 
folyó munkára, amit a szülôkkel folytatott 
beszélgetéseim is megerôsítettek. 
A közmeghallgatáson arról is beszámol-
tam, hogy 2022. október 5-én Balla György 
miniszteri biztos úrtól levelet kaptam, mely-
ben iránymutatást ad arra vonatkozóan, 
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Elhunytak:
Tomasek Istvánné – Táncsics Mihály út – élt: 
83 évet
Bencze Ferenc László – Nyulas utca – élt: 
75 évet
Antalóczy Magdolna Erzsébet – Alsókáposztás 
utca – élt: 78 évet
Mócsai Ferenc – Szentendrei út – élt: 71 évet
Simonyi Zsolt – Petôfi Sándor utca – élt: 48 évet
Drenyovszky Pál – Szentendrei út – élt: 83 évet

Újszülöttek
Patkó Lujza 2022.10.29
Kutas Boglárka 2022.11.09
Gubacsi Gréta 2022.11.21
Varga  Emma  2022.11.18.

Házasságot kötöttek:
Rácz Lili- Kardos György

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

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az adventi készülôdésben nyúj-

tott önzetlen segítséget Bíró Olivérnek, 
Csizmadi Csabának, Papp Bencének, Papp 
Lászlónak, a Bencz-Zó Kft.-nek, Szász Istvánnak, 
Jókainé Gombosi Beatrixnek, Princzné Bérczi 
Krisztinának. Köszönjük a gyönyörû fenyôfákat 
Szabó Gyöngyinek és Molnár László feleségének, 
Bebiák Valériának

Önkormányzat

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2022. novem-
ber 29-én tartott ülésén a képviselô-testület min-
den tagja részt vett. Az elsô három napirend során 
a helyi adók megállapításáról és bevezetésérôl, a 
közterület használatáról, valamint a helyi díjakról 
szóló rendeleteket, majd a lakások és egyéb helyi-
ségek, bérlemények bérleti díjának módosítását 
tárgyalta a Képviselô-testület. 
Ezt követôen a Képviselô-testület tájékozta-

tást hallgatott meg az elmúlt idôszak fontosabb 
eseményeirôl, valamint a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, majd elfogadta Tahitótfalu 
Helyi Esélyegyenlôségi Programját, illetve jóvá-
hagyta a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatalban igazgatási szünet elrendelését a veszély-
helyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) 
Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelôen 2022. december 22. napjától, 
2023. január 6. napjáig.
A 2023. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása 

után a Bizottságok beszámolóját hallgatta meg a 
Képviselô-testület. A Gazdasági Bizottság javas-
latára támogatta a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány kérelmét a Képviselô-testület, így az 
iskoláskorú gyermekek karate - kung-fu oktatására 
100.000- Ft támogatást állapított meg, azonban a 
sportcsarnok térítésmentes használatát az edzések 
lebonyolítására, a közüzemi díjak drasztikus meg-
emelkedése miatt nem támogatta.
A Tulajdoni ügyek napirend során több határozat 

is született. 
Elsô döntésével a Képviselô-testület a Bencz-

Zó Kft.-t bízta meg a település belterületi útjain 
a hótolási és síkosság mentesítési feladatok ellá-
tásával, majd lemondott elôvásárlási jogának gya-
korlásáról a Tahitótfalu 1382 hrsz-ú, illetve a 1383 
hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában. Nem támogat-
ta az önkormányzati tulajdonban lévô Tahitótfalu 
belterületi 3829, 3895, 3964/3, 3967/7 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítését. Ezt követôen a Képviselô-

testület úgy döntött, hogy a Magyar Állam képvise-
letében a Nemzeti Földügyi Központ által felaján-
lott, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezô 
Tahitótfalu, külterület 0120, 082/1, 092 hrsz-on 
nyilvántartott utakat önkormányzati tulajdonba 
veszi. Támogatta a Képviselô-testület a Tahitótfalui 
Református Egyházközség kérelmét és engedélyez-
te a Gyülekezet számára az Önkormányzat tulajdo-
nában lévô 1379 hrsz-ú ingatlanon kupakgyûjtô 
szív elhelyezését. A Danubia Televízió támo-
gatási kérelmével kapcsolatosan úgy döntött a 
Képviselô-testület, hogy a költségvetés elfogadá-
sáig nem emeli a támogatási összeget, azonban a 
költségvetés összeállítása során majd újra tárgyal-
ják a támogatás mértékét. A Szólabda Stúdió támo-
gatási kérelmét a Képviselô-testület forráshiány-
ra hivatkozva elutasította. Jóváhagyta a Képviselô-
testület a Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány szék-
hely módosítási kérelmét, egyetértett a Greenergy 
Market Kft. által az Önkormányzat részére a villa-
mos energia és földgázbeszerzés tárgyában össze-
állított közbeszerzési javaslat csomagban foglaltak-
kal, végül jóváhagyta az Önkormányzat 10 éves 
vízbázis-védelmi koncepciója alapján a Fôvárosi 
Vízmûvektôl kapott 2023. évi támogatás felhasz-
nálásának tervét.  
Ezt követôen a Képviselô-testület zárt ülésen 

folytatta munkáját, melyen a Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Ösztöndíjrendszer 2022/2023. tanév 
második és 2023/2024 tanév elsô félévi támogatá-
sára beérkezett pályázatokat bírálta el, végül egy 
végrehajtási ügyben hozott döntést. 
A Képviselô-testület ülésén hozott határoza-

tok egyhangúan születtek, a Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Ösztöndíjrendszer támogatásá-
ra benyújtott pályázatok elbírálása során Vaczó 
Zoltán és Szabó Judit képviselôk tartózkodtak a 
szavazástól. 
A határozatok és rendeletek a település honlapján 

(www.tahitotfalu) megtalálhatók. 

hogy a várható rezsiár növekedés tekinte-
tében milyen megoldási lehetôséget lát az 
önkormányzatok számára. Többek között a 
2020-2021. évi covid járvány alatti önkor-
mányzati díjemelési moratórium feloldásá-
ra hívta fel a figyelmünket. Az önkormány-
zatoknak már lehetôségük van az adómér-
tékek és egyéb díjtételek emelésére, illet-
ve bevétel növelési megoldásként az önkor-
mányzati vagyon értékesítésére is felhív-
ta a figyelmet. E levélre válaszolva, egyez-
tetve a képviselô-testülettel, leírtam, hogy 
milyen módosításokat, takarékoskodási 
lehetôségeket látunk településünkön meg-
valósíthatónak.
Szeretném minden tahitótfalui polgár-
nak megköszönni a 2022. évben nyúj-
tott támogatását önkormányzatunk irányá-

ba és kérem Önöket, hogy a jövôben is 
hasonlóan tudjunk együttmûködni. Mint 
ahogy a családok, úgy az önkormányzatok 
is nehéz gazdasági helyzetbe kerültek. A 
jövôt tekintve nagy szükség lesz arra, hogy 
a településünkön élôk, a civil szervezetek, 
egyházközösségeink, intézményeink és az 
önkormányzat egy platformon gondolkod-
janak és támogassák egymást, hogy a jövô 
kihívásait, feladatait sikeresen meg tudjuk 
oldani. 
Szeretnék a magam, képviselôtársaim és 
a hivatal dolgozói nevében áldott, békés 
karácsonyt és boldog új évet kívánni! 

Dr Sajtos Sándor polgármester

Beszámoló a Képviselô-testület 
munkájáról
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Önkormányzat ,  Iskola

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRÔL
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges 
jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 
képviselô-testületeinek hivatalánál elrendelhetô 
igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyze-
ti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. 
rendelet 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján Tahitótfalu és Kisoroszi községek 
Képviselô-testületeinek döntése alapján a 

Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatalban 

2022. december 22. napjától 2023. 
január 6. napjáig 

igazgatási szünet lesz.

Ezen idôszak alatt hatósági ügyekben Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal épületében (2021 
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.) ügyeletet biztosí-
tunk az alábbiak szerint:

2022. december 28. szerda 8:00-12:00

2023. január 4. szerda 8:00-12:00

A falugondnokság az alábbi telefonszá-
mokon érhetô el:
06 30 563-9352 vagy 06 30 746-8829

A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal vala-
mennyi dolgozója nevében ezúton kívánok min-
den kedves lakosunknak Áldott, Békés Ünnepeket 
és Boldog Új Évet!

Miklós Melinda s.k.
jegyzô

Évek óta ajándékozza meg a tahitótfalui 
iskolai közösség karácsonykor a moldvai 
csángómagyar gyerekeket! 
Idén is elfogadtuk a KEMCSE (Keresztszülôk 

a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület) fel-
kérését.
Jolanda Willemse az egyesület elnöke jött 

el holland férjével, Tonnal az ajándéko-
kért, amiket visznek Lészpedre, Diószénre, a 

Moldvában élô „magyar testvérkéknek”. 
Köszönöm kollégáimnak, a gyerekeknek 

és a kedves szülôknek, Dr. Sajtos Sándor 
Polgármester úrnak és az Önkormányzatnak, 
valamint a tahitótfalui polgároknak a segítséget.
Köszönjük Babcsányi Boglárka fellépését, 

a csodás moldvai népdalokat a Zöldsziget 
Körzeti Általános Iskolából.
Köszönöm, hogy a Danubia Tv rögzítette az 

eseményt. 
Zakar Ágnes intézményvezetô, szervezô

Tisztelt Intézmény Vezetô!
Kedves Tanárok és Gyerekek!

 
 A Keresztszülôk a Moldvai Csángó-

magyarokért Egyesület és a Moldvai Csángó 
Gyermekek nevében, szeretném megkö-
szönni a karácsonyi csomagok gyûjtéséhez a 
nagylelkû adományotokat. A Ti segítségetek-
kel egyetlen magyarul tanuló csángó kis gyer-
mek sem maradt ajándék nélkül. Köszönöm, 
hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is 
mellettünk álltatok és támogattatok bennün-
ket. A  moldvai csángó gyermekek számá-
ra fontos, hogy tudjanak az anya országról, s 
hogy mi sosem hagyjuk ôket cserben.
Köszönjük, hogy kitartottatok mellettünk sok-

sok éve már és reméljük, hogy a jövôben is szá-
míthatunk a segítségetekre.

Isten Fizejse.
Jolanda Willemse 

KEMCSE-elnök

Karácsonyi ajándékgyûjtés a moldvai 
csángómagyar gyerekeknek

A kisiskolások általában tudják a választ arra, 
hogy „Mi leszel, ha nagy leszel?” Ez kamaszko-
rig még sokat változik. De az biztos, hogy a sok 
pozitív élmény, környezetük megismerése segí-
ti ôket ennek eldöntésében a késôbbiek során.
Az elsôsök filmvetítéssel, beszélgetéssel, rajzo-

lással, sütikészítéssel töltötték el ezt a napot.
A 2.b osztálynak Márton-napi kézmûveskedést 

szerveztek tanítóik.
A 2.a osztály településünkön mûködô vállalko-

zásokat látogatott meg. A gyerekek érdeklôdô, 
csillogó tekintetét látva örömmel fogadtak min-
ket mindkét helyszínen.
Köszönet a Mocskonyi családnak, hogy bepil-

lantást nyerhettünk munkájukba. Vendégül lát-
tak minket, megmutatták gazdaságukat, álla-
taikat, a kecskéket, megnézhettük a fejést, 
fûszeres kecskesajt golyókat készíthettünk, amit 
megkóstoltunk, és még a családtagoknak is tud-
tunk hazavinni belôle. 
Köszönjük a Laki Cukrászda tulajdonosának, 

Lakatos Csabának és munkatársainak, hogy 
bepillantást nyerhettünk a kulisszák mögé. 
Láttuk, hogyan kenik meg a tortákat, készítik 
elô és dagasztják a burgonyás pogácsát, meg-
nézhettük a nyújtógép mûködését, benézhet-
tünk az óriási hûtôkamrába és mosogatóba. 
Utána alkalom nyílt a helyben sütött finomsá-

gok kóstolására is. Még a napsütéses délutánt 
kihasználva elbicikliztünk Szigetmonostorig és 
vissza. Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy 
hazafelé már biciklivilágítással tekertünk.
A negyedik évfolyam Budapestre a 

Hagyományok Házába látogatott el. Itt tánc- és 
hangszerbemutatón vettek részt, a nemezelés 
technikáját ismerhették meg, és rongybabát is 
varrhattak. 
Élményekkel gazdagodva telt el mindenki szá-

mára ez a nap.
Szente Ildikó

alsós munkaközösség-vezetô

Pályaorientációs nap az alsó tagozaton
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A Bolyai csapatverseny az egyik legrangosabb 
országos szintû tanulmányi verseny.
Fôvédnöke: Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar 

Tudományos Akadémia elnöke
„A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képes-

ségek kifejlesztésében, hogy közösen, összedol-
gozva oldjanak meg problémákat. Lehetôséget 
szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt 

gondolkodás örömét, és a logi-
kus gondolkodás mellett kész-
ségeiket közvetlenül is bemu-
tathassák diáktársaik elôtt, 
eközben pedig összemérhes-
sék tudásukat.”
mottója: „Az összedolgozás 

képessége az egyik legnagyobb 
érték az életben.”
Iskolánk tanulói az október-

ben megrendezett körzeti mate-
matika versenyen nagyon szép 
eredményeket értek el.
November 11-én került sor az 

anyanyelvi körzeti versenyre. 
Iskolánk az Pest megye - Észak 
körzetbe tartozik. 

A 3. évfolyamon 139 csapat mérte össze tudását.
Iskolánkból a 3. b osztály 4 csapattal verseny-

zett:
 1. G.Szalai Gergô, Kôbányi Levente, Nagy 

Ambrus Lóránt, Zabó Ádám 7. hely
 2. Bándi Hanna Nikolett, Gáti Kolos, Horváth 

Csenge Mária, Mohácsi Hanga 61.hely
 3. Petróczy Ábel Krisztián, Sápy Bori, Somogyi 

Soma, Tarsoly Blanka 80.hely
 4. Horváth Emese, Kiss Kiara Zorka, Kurcsics 

Lara, Vass Olívia 101.hely
     Felkészítô tanáruk: Magyarné Rátóti Katalin
A 4. évfolyamon 114 csapat indult, közülük isko-

lánkból:
4.a osztály csapata: Ivanics Viola, Csór Zádor, 

Erôs Sarolta 50.hely
   Felkészítô tanáruk: Szabó Tamásné
4.b osztály csapatai:
 1. Szabó Virág, Mislai Szófia, Jókai Anna 

Veronika, Juhász Gréta 26.hely
 2. Csereklye Csenge, Nyitrai-Szabó Ninetta, 

Kovacsics Luca, Marton Tímea 105.hely
     Felkészítô tanáruk: Viplak Katalin
Minden csapat dicséretet érdemel nem csak a 

szép teljesítményéért, hanem a lelkes felkészülé-
sért is, mely során sok új ismeretre, és tapaszta-
latra tettek szert.

Gratulálunk a versenyzôknek, köszönjük taná-
raiknak, Magyarné Rátóti Katalinnak, Szabó 
Tamásnénak és Viplak Katalinnak a felkészítô 
munkát!

Iskolavezetés

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

Népdal Ki Mit Tud a Zöldszigetben
2022. november 22-én kedden tartottuk a 

Zöldsziget Körzeti Általános Iskolában a 
hagyományosnak mondható népdaléneklé-
si versenyt. Pócsmegyeren az 1-2. osztályos 
tanulók, Szigetmonostoron a 3-4-5-6. osztá-
lyos tanulók mutatták meg tudásukat. 
Összesen 110 gyermek indult a megméret-

tetésen, ahol három kategóriában lehetett 
indulni: szólóban, csoportban, és népdal 
másképp kategóriában. 
Nagy élmény volt mindannyiunk számára, 

hogy ennyien jelentkeztek, és ilyen szépen 
énekelték el a választott népdalokat. A nép-
dal másképp kategóriában, mely idén volt 
elôször, kreatív, szórakoztató és mûvészi 
alkotások születtek. 
A zsûrinek nem volt egyszerû dolga! 
 
Köszönjük a zsûri elnökének, Zakar 

Ágnes intézményvezetônek, a Tahitótfalui 
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskolának és a Zöldsziget 
Általános Iskola diákönkormányzatának az 
ajándékok beszerzéséhez az anyagi segítsé-
get, és a kollégáknak a szervezést!

Díjazottjaink:
Pócsmegyer elsô és második osztályos 

helyezettjei:
I. Gável Illés és Kása Emma.
II. Bordás Balázs Tamás.
Különdíj: Egyéni- Gável Fülöp.
Különdíj: Csoportos: Kása Emma, Farkas 

Larina, Ujvári Léna.

 Szigetmonostor:
Szóló:
I. Babcsányi Boglárka és Dienes Virág.
II. Gável Jakab.
III. Molnár Simon és Kunya Barbara.
 
Csoportos:
I. Dienes Virág és Sebôk Elizabet, Marlen 

Dóra és Marlen Diána.
II. Gabler Szaffi és Horváth Júlia.
Különdíjasok:
Pukli Bendegúz, Gabler Szaffi és Horváth 

Júlia, Gábris Kornél és Horváth Gellért, 
Bartha Liliána, Hámori Sára, Szeder Liza, 
Biró Zsuzsanna és a 6.osztályos szolfézs 
csoport.

 
Felkészítô tanárok:
Abonyi Zsófia, Tircsi Zsuzsa, Urbán 

Márton, Horváth Balázs, Ritó Angelika, 
Füzesséryné Bogár Szilvia.
 
Zsûritagok: Zakar Ágnes, Kökényné 

Krafcsik Ibolya, Csizmaziáné Wittinger Éva 
Kinga, Iványi Gáspár, Horváth Balázs.

 „Felemelkedik minden szív a népdal 
madarával, amely örökké énekel és nem hal 
meg soha.” Hans Christian Andersen
 

Füzesséryné Bogár Szilvia
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Iskola

Pályaorientációs nap

N o v e m b e r  8 - á n  n y o l c a d i k o s a i n k 
Dunabogdányban vettek részt egy szakmákat 
bemutató napon. Külsô helyszíneken: pékségben, 
étteremben, autószerelô mûhelyben, gyógyszer-
tárban és egyéb helyeken nézték meg a szakmák 
szépségeit.
Iskolánkban a többi felsôs osztály számára 

vetélkedôkkel tettük érdekessé a napot. Volt kép-
kirakó, activity, Tahitótfalu-kvíz, plakát készítés, 
földrajzi-kvíz. A gyerekek ügyessége és tájékozott-
sága sok feladatnál megmutatkozott, és izgalmas 
megmérettetéseket láthattunk.
Ezek után a Sportcsarnokban voltak sportverse-

nyek az osztályok között. A sok gyerektôl zengett 
a nagy terem, de a gyerekek komolyan vettek min-
den futamot.
Tartalmas és remek nap végére kialakult az osz-

tályok közötti végeredmény. A nagy versengést 
végül a 6.b. osztály nyerte. A környezetvédelmi 
plakátokból az iskola aulájában kiállítást rendez-
tünk.

Fábián Csaba tanár, szervezô

A pályaválasztási napon 
Dunabogdányba látogattunk 
el, ahol sok szeretettel vártak 
minket. Mindenki két prog-
ramot választhatott, melyek-
re felnôtt kísérettel men-
tünk. Bepillantást kaphat-
tunk a Forgó Étteremben a 
pincérkedésrôl, a gyógyszer-
tárban a gyógyszergyártásról 
és precizitás fontosságáról. A 
kollégisták jókedvvel mesél-
tek a kollégiumi életrôl.  
A két választott program 
között visszamentünk a 

Dunabogdányi iskolába, ahol frissen sütött pogá-
csákkal és vízzel vártak minket. Nagyon élveztük, 
és köszönjük szépen, hogy kaptunk lehetôséget 
megismerni a különbözô munkákat, szakmákat.
 Este mentünk a Népházba megismerni a 

különbözô iskolákat, technikumokat és szakkö-
zépiskolákat. Itt az iskolák igazgatói vagy igazga-
tóhelyettesei meséltek az iskolájukról. Köszönjük 
Lévay-Tóth Zsuzsa és Zakar Ágnes igazgatóknak, 
hogy megszervezte ezt a napot nekünk.
Kiss Csenge és Szakos Anna 8.a osztályos tanulók

Pályaválasztási nap esti szülôi értekez-
lettel

Idén szakmák bemutatkozása végzôseinknek 
Dunabogdányban zajlott, köszönjük Lévai-Tóth 
Zsuzsa igazgatóasszony és az Iskola meghívását. 
Tahitótfalun Fábián Csaba kollégánk szervezett 

remek pályaválasztási vetélkedôt, sportversenyt a 
felsôsöknek. 
Köszönjük neki és a vetélkedôt lebonyolító kollé-

gáknak a segítséget!
 
A Pályaválasztási napon este pályaválasztá-

si szülôi értekezletet tartottunk november 8-án 

a dunabogdányi és tahitótfalui általános iskola 
végzôs diákjainak, szüleiknek, érdeklôdôknek.
A pályaorientációs napot most már évek óta a 

Dunabogdányi Általános Iskolával karöltve ren-
dezzük meg.

Hét középiskola képviseltette magát, mutatkozott 
be az esti szülôi értekezleten.
Köszönjük az értékes elôadásokat 
a Budapesti Gazdasági SZC Varga István 

Közgazdasági Technikumból
Kovács Dénes igazgatóhelyettesnek, 
a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola, 

Gimnáziumból Szikra Petronella igazgatóhelyet-
tesnek, 
a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumból 

Kerezsi Csaba intézményvezetônek, 
a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

és Gimnáziumból Molnárné Reskovits Zsuzsa 
intézményvezetônek, 
a Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképzô 

Iskolának Varga József intézményvezetô helyettes-
nek, 
a Váci SZC Petzelt József Technikum és 

Szakképzô Iskolából Ott Adrienn osztályfônöki 
munkaközösség-vezetônek és a 
BM SZC Újpesti Mûszaki Szakközépiskolából 

Schilling Ferenc mûszaki tanárnak!
Köszönöm G. Szalai István rendszergazda segítsé-

gét és a Danubia Tv felvételét.
Honlapunkon az iskolák prezentációi és a 

Danubia Tv felvétele is elérhetô.
http://pollackmihalyiskola.hu/
https://www.youtube.com/

watch?v=Dz5i847iBWs
https://www.youtube.com/

watch?v=oAez824TsIQ

Zakar Ágnes intézményvezetô

Pályaválasztási nap

Rotary Szentendre Club támogatása 
a tahitótfalui iskolának

A Rotary Szentendre Club célul tûzte ki, 
immáron másodszor ebben az évben, hogy 
a tahitótfalui általános iskolát támogatja.
A Szentendrei-szigeten általuk szerve-

zett Rotary Grande kerékpáros kirándu-
lás résztvevôi regisztrációs díjból származó 
bevételét kétszer ajánlották fel az iskolának 
támogatásképpen.
Májusban a százezer forintos támogatást 

sport- és technikai eszközökre fordítottuk.
Az októberi Rotary Club által szerve-

zett kerékpáros kirándulásból származó 
202.000 Ft támogatás átadása ünnepélyes 
keretek között valósult meg az iskolában 
november 8-án. 
Megtisztelô volt, hogy a Rotary Szentendre 

Club küldöttsége látogatását tette iskolánk-
ban, hogy átadják az októberi szigeti kerék-
páros grande iskolánk részére gyûjtött ado-
mányát. 
Dr. Cseri Miklós elnök úr megtisztelt ben-

nünket részvételével, a Rotary Club tag-
jai, Tinusz Tamás, Hörömpô Zoltán, Várnai 
Zsófia köszöntötték az iskolát, Részt vett 
a rendezvényen a Rotary club program-
jának köszönhetôen Magyarországon, 
Szentendrén élô, tanuló Marcela, brazil cse-
rediák is. 

Köszönjük a Szentendre Rotary Club támo-
gatását és Tinusz Tamás szervezô munkáját. 
Köszönjük, hogy mindezeket a Danubia 

Tv rögzítette. Az alábbi linken tudják meg-
tekinteni:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=TWnAekh3tN4

A mostani támogatásból egy iskolai ren-
dezvények hangosítását segítô erôsítôt, 
hangfalat vásároltunk.
A további szigeti kerékpáros rendezvénye-

ken is készen állunk részt venni, segíteni a 
rendezvény lebonyolításában.

Zakar Ágnes intézményvezetô
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Helytörténet ,  Egyház

Szent János apostol prológusa talán a legszebben 
és a legmélyebben tárja elénk Karácsony titkát. 
Szent János írásaira jellemzô egyfajta mélyebb kon-
textus: az események mögé néz, mélyebbre, mint 
általában a többi ember. Ô amolyan lelki, kon-
templatív alkat lehetett, igazi mély érzésû ember. 
Felületes szemlélôként mi is leragadhatunk annál, 

hogy szegény Jézuska, milyen hideg lehetett, hogy 
fázott, még bundácskája sem volt. Persze ezek fon-
tosak, de engednünk kell, hogy karácsony üze-
nete a szívünk mélyére hatoljon, hogy formáljon 
és alakítson minket. Az ige testté lett és közöt-
tünk lakott! Eredeti szövegben az szerepel, hogy 
az Ige hússá lett! Eloszlatva olyan tévtanításokat, 
mintha Krisztus valamiféle látszat testet vett volna 
fel, mintha emberségünk csak egyfajta burok lett 
volna számára. De János apostol nem hagy kétsé-
get: az Ige hússá, testté lett értünk, emberekért, a 
mi üdvösségünkért. 
Mi pedig láttuk az Ô dicsôségét, az Atya egyszü-

löttének dicsôségét, telve kegyelemmel és igazság-

gal! Hogyan lehet összeegyeztetni a kiszolgáltatott-
ságot és a dicsôséget? A hatalmat és egy kisgyer-
mek törékenységét? Úgy szoktuk mondani, hogy 
Isten irántunk való könyörületében lehajolt hoz-
zánk, bûnös emberekhez és testté lett. De szemlél-
hetjük ezt a csodát a szeretet oldaláról. Egy szülô 
mindent megtesz a gyermekéért. Virraszt, amikor 
az beteg, vagy kamaszkorában késôn ér haza a buli-
ból. Isten is, mint zarándok Isten, mindent meg-
tesz népéért. Küld vezetôket, prófétákat, akik Róla 
beszélnek. Az idôk teljességében pedig Fiát küldi 
el hozzánk! Miért? Mert rosszak voltunk? Mert már 
nem tudott Isten mást kitalálni? Nem hiszem, bár 
bûnösök vagyunk, azt hiszem Isten legfôbb moti-
vációja irántunk érzett szeretete volt. 
Mi pedig láttuk az Ô dicsôségét, amely egy kis-

gyermek kiszolgáltatottsága. Aki szeret, az kiszol-
gáltatja magát, sebezhetôvé válik. Ugyanúgy maga 
Isten is, kicsi gyermekként sebezhetôvé és kiszol-
gáltatottá tette magát értünk, mert közel akart 
jönni hozzánk. Távolról nem lehet szeretni, egy 

félelmetes Istent nehéz viszont szeretni. Ô eljött 
közénk és kiszolgáltatta magát, és egyben itt is 
maradt.
Nagyon szépnek találom azt a párhuzamot, 

amelyet betlehemben látunk, és amely az 
Eucharisztiában jelenlévô Krisztus kiszolgálta-
tottsága. Ugyanaz a Krisztus, mint Betlehemben, 
kisgyermekként, odaadva magát értünk, és a 
Legszentebb Oltáriszentségben, egyszerûen, csen-
des jelenlétben. 
Ez az Ô dicsôsége, az egyszerûségben és csend-

ben, kiszolgáltatottságban rejtôzô jelenlét. Isten 
hatalmának dicsôsége, amely egy gyermekben, 
Krisztusban jelent meg közöttünk. Istent soha 
senki nem látta, Isten egyszülötte, aki az Atya kebe-
lén van, Ô Isten Arca, Ô fedi fel számunkra Isten 
szívének mélységeit.

Áldott Karácsonyt kívánva, szeretettel és imád-
sággal: 

Zoli atya

Kedves Testvérek!

Szólt hajdanában éjszakánként a bakternóta. 
A tûzesetek mégis gyakoriak    voltak, mert a 
nádtetôs, zsindelyes, zsúptetôs, szabadkémé-
nyes házak könnyen tüzet fogtak.
Az egyik utolsó, Tótfalut szinte elhamvasztó 

tûzvész 1900-ban volt.
Megemlékeztünk róla a 100 éves évfordulón 

is. Most a Kontra család jóvoltából egy akkor írt, 
és fennmaradt levélbôl részletesen megismer-
kedhetünk az eseményekkel.
A Kontra család tagjai az 1850-es évektôl az 

1920-as évekig szolgálták falunkat református 
lelkészként (Kontra János, Kontra Imre), köz-
ségi jegyzôként (Vachott Károly, Kontra Imre), 
postásként még tovább. A levelet Kontra 

Kálmán (1886-1907) pomázi szolgabíró (akkor 
Pomázi járás voltunk), majd Pest vármegyei 
fôszolgabíró írta egy rokonának. 

 Kedves Janim, Emmám!
Újvidékrôl érkezett levelezôlapon az állott, 

hogy „hazulról többet”. Hát már nem várok, 
hanem adok tudtotokra egyet mást…
A tótfalusi dolgok érdekében leírom: a tûz után 

3-ad napon mentem a helyszínére s végig tanul-
mányoztam a terepet mint egy generális (itt 
rajzban is mellékelem). A mi temetônk (refor-
mátus) felé menet, tudod még a kút teret, ott a 
Bán András és Hajdú Sándor telke közötti (ma 
Táncsics Mihály utca) Pap József féle ház gyul-
ladt ki és a Bogdány felôl dühöngött vihar pár 
perc alatt lángba borította a házcsoportot le a 
Gere féle sarokig, túl voltak a Róka féle sarok-
tól kezdve le a Fejes üveges házához, és ezektôl 
csapott fel a templomra, innen a paplakra 
Csörgô, Surján, V Szabó és balról Budai Józsi, 
Budai Lajos, Vank Kis Tót féle házakra, s a rek-
tor lakra. E csoportban a Nagy András féle tel-
ken épült ref iskola és a Kónya féle házak csere-
pes fedeleikkel megmaradtak. Most már átcsa-
pott a Vatán (Hôsök tere) és annak túlsó oldalán 
a Budai, Vaczó, Bötkös és Csörgô féle házakon 
át rézsút az újsorra, és itt a Katolikus templom-
nál a Pócsmegyerre vezetô fôutcára is átcsap-
va nagyrészben ezt is, de az újsoron le egész a 
szántóföldekig lesöpörte. Lesöpörte mondom, 
mert szemmel látható, hogy a vihar a tetôkön 
száguldott át, sok helyen a kerítések sértetle-
nek, sôt két cserepes ház közé ékelve zsúpos 
ház is például megmaradt.  
Az épületek úgy tudom mind biztosítva voltak, 

mert hát ott 4 biztosítási ügynök is mûködik, és 

a nép némileg rátartós lévén, itt legalább a sirán-
kozó nyomort sem láthatni annyira, mint már 
néhol életemben láttam. Jelzi az is, hogy az elsô 
napokban sem igen jelentkezett senki a kenyér 
kiosztásánál és ingyen gulyás vacsoránál.
    Az épületek nem igen égtek be, így a temp-

lom, paplak, rektorlak sem, utóbbinál a baj az 
volt, hogy a Károsi Gizi, a rektorné — férje had-
gyakorlaton lévén —mindent a pincébe dobált 
le és ennek ajtaja tüzet fogván bennégett még 
a ruhájuk is, holott a szobákban megmaradt 
volna. A templomban a szószék, orgona sér-
tetlen, csak a boltozat mutat veszélyes repedé-
seket, a torony félig égve zuhant alá, benne az 
óra, lépcsô kiégett, a harangok azonban a falba 
épített Pozdech (Pozdech József) féle vasállvá-
nyon sértetlenek maradtak, úgy hogy pár napra 
rá Váry(Váry Sándor lelkész) temetésén már 
meghúzattak, elôbb új nyelvszíjakkal és köte-
lekkel láttatván el, no meg Csereklye András 
létrákat tákolt össze, hogy feljuthasson.
     -------------
     --------------
 Pomáz  3/VIII. 900.  (1900. aug.3)
Eddig a levél tûzrôl szóló része. Kiegészítésként 

a katolikus gyülekezet „Historia domusából: 
„Július 10.Tótfalu szívrendítô rázkódtatáson 
ment keresztül. Ugyanis d.e. 9 óra után…
kigyulladt, leégett 130 ház, köztük a ref. és róm.
kath.templom…”
Még a tûz hetében, egyik elsô tótfalusi, Svájcba 

küldött képeslapon már 230 leégett házról szólt 
a hír.
A községi képviselôtestület döntött a rászo-

rulók segélyezésérôl, a tûzoltóságról, és arról, 
„hogy ezentúl új háztetôzet csakis cserépzsin-
dellyel legyen befedhetô.”

Budai Mihály 

Tûzre-vízre vigyázzatok!
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Így írunk mi Ha szeretné megosztani az Olvasókkal irodalmi alkotását, küldje el 
szerkesztôségünknek a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

Tahitótfalu december végi, január eleji programjai

Míg hív 
a Krisztusi Szó

Betlehem adta a legfényesebb csillagot:
Éltetô, örök csodát küldött nekünk az Úr.

Világok tûntek el s születtek, 
Hatalmak múlták egymást felül,

A Csillagfény Jézus örök napmeleg,
Meg nem érdemelt ÁLDOTT AJÁNDÉK…
Lágy derû, finom fuvallat, szíved belengi,

Kéri, hívja, simítja, edzi, készíti,
Becéz és dorgál, tanít, fegyelmez,
Szeret, s tanít szeretni szüntelen.

Legfôbb parancsom miért nem értitek?
Nem kérek sokat, ez minden:

Csak szeretni, és békés lesz a világ,
Egységes. S biztos lesz jelen és jövendô!

Egyszerû kérés – egyetemes törvény.
Érti ezt fekete, sárga vagy fehér.

Nem kell hozzá bölcselet, hitvita, látomás és csoda,
A CSODA, tudhatod, ott van a szívedben.

Ne hagyd, hogy benôje bármi gaz.
Naponként gyomláld lelked rózsakertjét,

S mosolyog az Úr: Eggyel több IGAZ!
Én veletek vgyok, ezt megígértem,

Neked csak akarni kell a jót, s én boldogan
cselekszem, csak tarts ki, s már nem hiába kérted!

Még egy kis idô, jertek hát Atyám áldottjai,
Szeretetben, örök örömre kezet szorítani….

Arany Júlia, 2000 elôtt

Voltam...
Voltam hogy fáj, voltam hogy én,

engem mindenki szeretett s mindenkit szerettem én.
Amikor elhajtott az álmod,
nem tudod de nem is látod.

Amikor minden éjjel csak azt várod
hogy ne teljesüljön az álmod.

Elképzeltem mennyire szeretlek
S elképzeltem Te mennyire szeretsz.

De nem voltunk egy földrészen sosem.

Voltam obsitos, voltam zsoldos is
Szerettél engem, szerettek mások is.

Volt, hogy szerettem az álmokat,
és bizony sokszor volt, hogy másokat.

Hányszor ébredtem fel hiába
mert ott volt velem emléked hiánya.

Akarsz-e engem, akarsz-e így,
Akarsz-e ahogy vagyok s nem vagy-e irigy?

Neumann Zoltán és Kovács Miklós

 Repülni akarok 
Repülni akarok,

fent magasan szállni. 
Szürke kis verébbôl tûzmadárrá válni.

Elhagyni a kalitkát,
eldobni a bilincset. 

A boldogság ajtaján megfogni a kilincset. 
Kinyitni az ajtót,

kitárni a szárnyaim,
Megnyitni a szívem,

és szabadon engedni vágyaim. 

Witzenleiter Teréz:

január 12., 26. csütörtök 16:00 

ASzakkör Tojásfestô szakkör. Bejelentkezés 
szükséges: 30/337 5527

december 19. 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. osztályosoknak. 
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. 

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 
szervezünk, az utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.
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A szeretet… Mit is mondhatnánk róla újat, szé-
pet, megragadót és szívmelengetôt, hisz annyian 
és annyiszor leírták már fontosságát, mibenlétét.
Így karácsonytájt természetes, hogy elôtérbe 

kerül, és családokban, közösségekben nagy igye-
kezettel próbáljuk meg is élni, tovább is adni ezt 
a nagy kincset. És mi van a hétköznapjainkban?
Az biztos, hogy életünk legalapvetôbb, éltetô 

eleme. Ha szeretet nincs bennem és körülöt-
tem, olyan az élet, mint az oázis után kiáltó 
sivatag. Lehet sóhoz hasonlítani, lehet vízhez, 
fényhez, ezek nélkül élhetetlen az élet. A sze-
retetnek mégis van ezeknél sokkal pontosabb, 
gyönyörûbb, és mindent magában foglaló meg-
határozása: ISTEN-SZERETET. Hányan próbál-
tuk már szeretetéhesen, s mégis másfelé keres-
gélni, boldogulni tudó életet találni! S bármit 
tettünk önzetlen, áldozatkész, nem kért, nem 
várt ajándékozás helyett, szívünk elégedet-
len, üres, vágyakozó maradt, mert visszatartot-
tuk a legfontosabbat magunknak. Valaminek, 
valaki/k/nek mindig örülni, valamivel örömöt 
szerezni, jó szó, apróság, egy együttérzô, báto-

rító szó, simogatás vagy éppen nagyon szüksé-
ges holmikkal való megörvendeztetés, ez az a 
plusz, amit jószántunkból ha megteszünk, a sze-
retet lakozást vesz bennünk. Megtapasztaljuk, 
mi az adakozás öröme, azt a nagyszerû érzést, 
amelyet így fogalmaz meg a Biblia: Míg másokat 
felüdítsz, magad is felüdülsz.
A szeretetrôl elolvashatjuk az összes megírt, 

gyönyörû és igaz összefoglalót. A szeretet-meg-
élés nagyritkán lehet mûvészi szintû is, és máris 
kész a könyv: „A szeretet mûvészete”. De mindez 
semmi ahhoz képest, amit Assissi Szent Ferenc, 
elôtte pedig Pál apostol megírt az 1 Korinthus 
13-ban. Ennél igazabb, tökéletesebb megfogal-
mazása a szeretetnek nincs. Igaz, mi emberek 
nem is vagyunk képesek ezt megélni. Mert Pál itt 
az isteni szeretetrôl beszél. De Jézus tanít, és ezt 
kell megértenünk, és ezt legalább teljesítenünk, 
és nemcsak karácsonykor: „ Amennyiben egynek 
a kicsinyeim közül megtettétek /bármely jócsele-
kedetet/, VELEM tettétek meg.” 
Igen, az áldozatkész, átölelô, másokat 

felemelô, gazdagító szeretet, ez kel kiáradjon 

naponként szíveinkbôl. Hisz oly sok, megszám-
lálhatatlan a szomjas szív! Szomjas a gyerme-
kem, a párom, édes szüleim, a szomszédom, a 
munkatársam, az a kifosztott, útszélre szorult 
embertársam, és még sorolhatnám…
Menni kell nap mint nap, újra, szomjat oltó, bol-

dog szívvel, Istentôl kapott /tanult/ szeretettel 
itatni az elepedteket. Mert hiába tombol a lármás 
világ, igyekezvén elrejteni szíve magányát, szere-
tet-vágyát, a lárma, a pótcselekvés üzen nekem 
és neked is: Segítsetek! Megüresedtem, és nincs 
senkim, aki erôt, melegséget, értelmet adna éle-
temnek!
Istentôl tanult, türelmes, gyöngéd szeretettel 

induljunk el az ilyen megfáradt, megüresedett 
társaink felé. Már most. És ne fáradjunk bele, 
amíg élünk. S amint elkezdtük ezt a drága, 
mentô szeretetes munkát, azonnal megtapasz-
taljuk, minden olvasmány élményünket megha-
ladón, mi az igazi, folyton újuló, cselekvô szere-
tet. Amely majdnem a MÉRCE – MAGA.
Mindnyájunknak ilyen szeretni tudást kívá-

nok életünk minden napjára! Áldott, igazi kará-
csonyt!

Arany Júlia, 2022. 

Áldott, igazi karácsonyt!

Az elmúlt években figyelemmel kísértem 
a település közösségi felületeit, és azt lát-
tam, hogy újra és újra felmerül az igény a 
kupakgyûjtô szív felállítására. Akkor megfogal-
mazódott bennem, hogy milyen jó lenne, ha mi 
ebben tudnánk segíteni. Próbáltam utána járni 
a környezô településeken, hogy mi minden-
nel jár egy kupakgyûjtô szív felállítása. Közben 
a gyülekezet vezetôségével, a presbitérium-
mal is átbeszélve a dolgot, közös döntés szü-
letett, hogy állíttassunk egy szívet. Azonban a 
gazdasági helyzet fokozódása miatt az árak úgy 
felszöktek, hogy a tervünket egy rövid idôre 
„pihentetnünk” kellett.
Egészen addig, amíg egyik gyülekezeti, 

Szabó Judit felhívta a figyelmem egy pályá-
zatra, amit pont egy kupakgyûjtô szívre írtak 
ki. Néhány napon belül összeállítottam a 
pályázati anyagot, amiben nem pusztán saját 
felelôsségvállalásunkról kellett írni, hanem egy 
mûanyag üzem befogadó nyilatkozatát is meg 
kellett nyernünk az ügynek. Miután minden 
szépen összeállt, beadtam. Azonban eltelt egy 
hét, kettô és nem jött válasz. Néhány hét eltel-
tével felhívtam a céget, hogy érdeklôdjek, meg-
kapták-e a pályázatunkat. 
L e g n a g y o b b  m e g d ö b b e n é s e m r e  a z 

Értékesítési Osztály vezetôje közölte, hogy már 
nem foglalkoznak pályázattal (a pályázati adat-
lapon egyébként valóban nem volt feltüntet-
ve határidô), de adjam be neki az összekészí-
tett anyagot és megígéri, hogy mindenképp 
fog válaszolni. Újra felcsillant a remény. A rövid 
várakozás után valóban érkezett is a válasz, 
amelyben tudatja, hogy nem foglalkoznak már 
pályázati szívekkel, azonban a raktárban még 
van egy kupakgyûjtô szívük és azt nagyon szí-

vesen nekünk adják. Végtelenül hálásak vol-
tunk a hír hallatán.
A szív szállításától a felállításig megmutat-

kozott a tahitótfalui emberek segítô szándé-
ka. Dr. Sajtos Sándor polgármester úr tudott 
a tervünkrôl, és miután ígéretünk volt a szív-
re, a Képviselôtestületnek beadott kérelmün-
ket pozitív elbírálás követte, amelyben meg-
kaptuk a kupakgyûjtô szív számára a legtö-
kéletesebb helyett Tahiban, a volt OTP ATM 
helyét. Köszönettel és hálával tartozunk érte. 
Azonban kérdés volt, hogy hogyan szállítsuk 
haza Csömörrôl. Ebben segítségünkre sietett 
Szabó Sándor, aki A Tahi Autó Kölcsönzôt üze-
melteti. Egy kisbuszt bocsátott a rendelkezé-
sünkre, amellyel december 7-én elhoztuk a szí-
vet Tahitótfaluba. Ezúton is köszönjük segítô 
felajánlását! Következô segítônk Bóka Zoltán 
és munkatársa volt, akinek elmondtam, hogy 
mit és hova kellene telepíteni és egy órán belül 
fel is állították a kupakgyûjtô szívet az eredeti 
helyére. Gyors és pontos munkájukért köszö-
net. Azonban még mindig volt egy utolsó lépés, 
ugyanis a szívre egy „mottót” szerettünk volna 
tenni. Ebben Csizmadi Donát volt segítségünk-
re a Vasis Kft.-tôl, aki gyönyörû, idôtálló táblá-
kat készített lézervágással, amiért hálás köszö-
netünket fejezzük ki neki és munkatársainak.
A kupakgyûjtô szíven látható „mottónk”: 

„Szeresd felebarátodat, mint magadat…” 3 
Mózes 19,18
Azért választottuk ezt az igeverset a Bibliából, 

mert a kupakok gyûjtésével egy-egy beteg gyer-
meket nevelô családot szeretnénk segíteni, 
hogy a segítségünkkel közelebb kerüljenek egy 
fontos gyógyító kezelés, mûtét lehetôségéhez. 
Mit is fogunk csinálni a kupakokkal? Miután 

megtelik a kupakgyûjtô szív, az összegyûlt 
mennyiséget tároljuk egy ideig, és ezt követôen 
egy nagyobb mennyiséget leaduk a családnak, 
akik ezt összegyûjtve elviszik a mûanyag üzem-
be, ahol a kupakokat felvásárolják tôlük. 
A „Szeresd felebarátodat, mint magadat…” 

jelentése számunkra az, hogy ne mindig csak 
magunkra és a saját szükségletünkre, kényel-
münkre gondoljunk, hanem azokra is, akik-
nek – jelen esetben – aprósággal tudunk segí-
teni, méghozzá azzal, hogy a mûanyag kupako-
kat összegyûjtjük és bedobjuk ebbe a szívbe. 
Apró lépés nekünk, egy családnak mégis segít-
ség, hogy közelebb kerüljenek kitûzött céljuk-
hoz, ha minél többen használjuk a kupakgyûjtô 
szívet. 
Az elkövetkezendô idôben Jankának gyûjtünk, 

akit az olvasó, a következô lapszámból ismer-
het meg.
Használjuk örömmel, jó szívvel a kupakgyûjtô 

szívet!
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya

református lelkész

A kupakgyûjtô szív kalandos története
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, 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

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!



1 1

2 0 2 2 .  D E C E M B E R Hirdetés



1 2

2 0 2 2 .  D E C E M B E RHirdetés

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. Novemberi szá-
munkban a népi építészet régebben gyakori darabja, a Táncsics 
Mihály utcában látható kiugratott kemence volt látható. Gratulálunk 
szerencsés megfejtônknek, Fejes Zoltánnak.

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 .  D E C E M B E R

1 3

Közösség

241 ezer kiló tartós élelmiszert adtak 
össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület karácsonyi adománygyûjtô 
akciójában, ami a hétvégén zajlott az 
ország 160 településén 334 áruház-
ban 6500 önkéntes közremûködésével. 
Péntektôl vasárnapig folyamatosan 
érkeztek a felajánlások, a háromnapos 
akció minden egyes percében 30 élel-
miszercsomagra való adomány gyûlt 
össze. Az adakozó kedvû vásárlóknak 
köszönhetôen az Élelmiszerbank 48 ezer 
rászoruló embert, családot fog támoga-
tásban részesíteni az ünnepi idôszakban.

Többezer önkéntes készült az ország leg-
nagyobb tartósélelmiszer-gyûjtô akciójá-
nak pénteki kezdetére. Alig várták, hogy a 
kezdeményezéshez csatlakozó 334 áruház 
egyikében felvehessék az Élelmiszerbank 
zöld önkéntes mellényeit, kiplakátolják a 
kassza melletti adománygyûjtô pontokat, 
kezükbe vegyék a szórólapokat és elin-
duljon a gyûjtés. Tudták: nagy a tét, hisz 
talán még soha nem volt ekkora szük-
ség az emberek segítségére, mint az idei 
évben. Az egyre nehezedô gazdasági hely-
zetben napról napra emelkedik a rászoru-
lók száma, az ôket támogató szervezetek 
hónapok óta erôn felül igyekeznek helyt-
állni. Pedig ôk maguk is egyre kilátástala-
nabb helyzetbe kerülnek a segítô munká-
jukat ellehetetlenítô rezsi és üzemanyag-
árak emelkedése miatt. Sok múlott a hétvé-
gi tartósélelmiszer-gyûjtô akción.

3 nap, 334 helyszín, 241 tonna adomány 

A gyûjtôpontokon hamar megnyugod-
hattak, jószándékból nem volt hiány. 
Egymás után érkeztek a vevôk, akik nem-
csak maguknak vásároltak, hanem gondol-
tak azokra az ismeretlen embertársaikra 
is, akik még nehezebb helyzetben vannak 

náluk. Sokan voltak, akik csupán egyetlen 
üveg bébiételt tudtak pluszban venni, azt 
azonban szeretettel adták. Az adományok 
egyre gyûltek, és fokozatosan megteltek 
a kartonládák, amelyekbe már szortírozva 
kerültek a különbözô tartós élelmiszerek. 
A dobozok egymásra tornyozódtak, a tor-
nyok végül raklapokat töltöttek meg. Így 
ment ez az ország többszáz áruházában, így 
vasárnap estére végül 241 tonna tartós élel-
miszert adakoztak a vásárlók. 
Bár az adomány mennyisége nem tudta 

elérni a tavalyi rekordot, a segíteni 
vágyók száma nem csökkent, legfeljebb a 
lehetôségeik. Szerencsére a Tesco ebben az 
évben is kiegészíti a vásárlók felajánlásait. 
A cég az áruházaiban összegyûjtött élelmi-
szerek értékének 20%-át felajánlja pénzado-
mány formájában, amivel az Élelmiszerbank 
egész éves élelmiszermentô munkájához is 
hozzájárul.

„Tizenhetedszer szerveztünk karácso-
nyi adománygyûjtô akciót, az évek 
során kiugró eredmények és nehezebb 
idôszakok követték egymást, de egy 
dolog mindig változatlan, az emberek 
segítôkészsége. Az összefogás erejét jól 
mutatja, hogy idén két másodpercen-
ként sikerült megtölteni egy segítô cso-
magot, amit rászorulóknak juttatha-
tunk el. Köszönjük minden partnerünk-
nek és önkéntesünknek ezt a kivéte-
les eredményt” – mondta Cseh Balázs, az 
Élelmiszerbank elnöke. 

Segítség az ország minden szegletében

Az összeállított élelmiszercsomagokat a 
gyûjtésben résztvevô áruházak környé-
kén tevékenykedô helyi karitatív szerveze-
tek közremûködésével osztják ki a közel-
ben élô rászorulók között az ünnepeket 
megelôzô hetekben és az azt követô januá-

ri idôszakban. Hónap végén, amikor a pénz 
már igencsak a végét járja, sokak számára 
ezek a csomagok jelentik az egyetlen meg-
oldást arra, hogy ennivaló kerüljön az asz-
talra. Az adományok fôként az idôseket, 
nagycsaládosokat, családsegítô szolgálatok 
és gyermekotthonok ellátottjait, fogyaték-
kal élô embereket, hajléktalanokat és az 
ország legelmaradottabb településein lakó-
kat segítik majd.

A hétvége eredményei számokban

 • Összesen 241 231 kilogramm tartós élel-
miszer gyûlt össze az ország 334 áruházá-
ban
 • Ezekbôl 48 246 darab, egyenként 5 kilo-

grammos élelmiszercsomag készül, tehát 
percenként 30 darab pakk összeállításához 
szükséges mennyiség jött össze
 • A csomagok általában lisztet, cukrot, 

tésztát, rizst, konzerveket, olajat, tartós 
tejet, édességet és adott esetben bébiételt 
tartalmaznak
 • Súly alapján száraztésztát adományoztak 

a legtöbben, összesen 47 925 kilót, de szép 
mennyiség érkezett konzervekbôl, rizsbôl, 
tartós tejbôl és édességbôl is.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

241 tonna adomány a vásárlóktól: 
sok minden bizonytalan, de 

a jószándék nem
Jó az, aki jót 
cselekszik!

S ike re s  vo l t  i dén  i s  a  Magya r 
Élelmiszerbank által országosan szervezett 
élelmiszergyûjtô akció. A tahitótfalui 
Tesco Szupermarketben civilek és közös-
ségi szolgálatukat végzô diákok segít-
ségével közel 700 kg tartós élelmiszer 
gyûlt össze a három nap alatt, ami súly-
ban ugyan kevesebb, mint az elôzô évek-
ben adományozott mennyiség, értékben 
viszont azonos. Ennek oka, hogy a korlá-
tozás alá esô hatósági áras termékekbôl 
idén kevesebb került a kosarakba, visz-
ont az egyéb tartós élelmiszerekbôl, mint 
pl. konzerv, tészta, édesség, rizs, leves-
por, tea, jóval többet szántak a vásárlók a 
rászorulók megsegítésére. Az önkormány-
zat a 70 összeállított csomagot decem-
ber folyamán házhoz szállítja a helybéli 
rászoruló családoknak, egyedülállóknak. 
Köszönjük az adományozóknak, hogy sze-
bbé teszik mások karácsonyát. Ôk igazán 
tudják, hogy adni jó! Köszönet települ-
ésünk segítô lakóinak és a sok középisko-
lás diáknak, akik közösségi szolgálat kere-
tében részt vállaltak a gyûjtésben.

Béres Gabriella
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A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Urbán Márton több mint tíz éve 

tanít néptáncot Szigetmonostoron a 
Zöldsziget Általános Iskolában és négy 
éve a Pollack Mihály Általános Iskola 
mûvészeti tagozatán. Szentendrén él 
feleségével és két gyermekével.

Hogyan kerültél városiként a szigetre, 
amely két évtizede még ha nem is lakat-
lan, de a nyugalom szigete volt.
Angyalföldön születtem, ott is jártam isko-

lába, ahol elsô osztályban kezdtem néptán-
cot tanulni a Bartók Táncegyüttesben, és 
azóta aktívan táncolok, táncosként, vagy 
tanárként. 2003-ban úgy döntöttem, hogy 
a Szentendre Táncegyüttesben folytatom, 
mert szakmailag többre vágytam. Késôbb 
– a régi ismeretség okán-, Mocskonyiné 
Nagy Emese hívott a kisoroszi Kékszilva 
Táncegyüttesbe, majd a szigetmonostori 
Zöldsziget Táncegyüttesbe. 
Szakács-cukrászként, szabadidôdben 

néptáncolva hogyan jutottál arra a dön-
tésre, hogy elvégzed a Táncmûvészeti 
Fôiskolát, és tanítani akarsz?
A szakács iskola – mint utóbb kiderült-, 

csak egy kitérô volt érettségi után az éle-
temben. A Szentendre Táncegyüttesben 
gondolkodtam el elôször azon, hogy az 
addig hobbymként tekintett tevékenység 
értékei komolyabban megérintettek, és sze-
retném ezeket továbbadni. Az együttesben 
tapasztalt mûhelymunka a néptánckultúra 
új mélységeit tárták fel, ami addig ismeret-
len volt számomra. Egy tájegység, vagy falu 
táncanyagait teljes mélységeiben kibontva 
készült el az egy órás mûsor, amely szem-
léletmód nagyon magával ragadott. Komoly 
mûhelymunkában találtam magam, ahol 
lementünk a lépések, motívumok mélységé-
re, és ott olyan szépségeket találtunk, hogy 

mikor késôbb a felszínen létrejött az ered-
mény, gyökeresen más világlátása keletkezik 
tôle az embernek. Rájöttem, hogy korábban 
csak a tánckultúra felszínét kapargattam. 
Valószínû a tanári vénát gyógypedagógus 
édesanyámtól kaptam, hogy amit csinálok, 
szívesen adom át másnak is. E mûhelymunka 
és a szülôi háztól kapott hozomány össze-
kapcsolásából adódott, hogy 2005-ben 
beiratkoztam a Táncmûvészeti Fôiskolára. 
Közben felvételt nyertem Gödöllôre környe-
zetmérnök szakra is, mert a természetvéde-
lem a mai napig közel áll hozzám, így pár-
huzamosan végezve a két iskolát mindkét 
álmom egyszerre vált valóra. Végül mégis 
a pedagógiát választottam. Azt hiszem a 
táncban tanultam meg azt a kitartást, ami 
egyrészt hozzá segített a két felsôoktatás 
egyidejû elvégzéséhez, másrészt szintén a 

gyerekkoromban történt nyolcévnyi hegedû 
tanuláshoz, ami végül nem vált hivatásom-
má, de az ott tanult zenei tudást ma is hasz-
nálom a pedagógusi munkámban. 
Friss diplomával elôször Kiskunlacházán és 

Bugyi településeken tanítottam több általá-
nos iskolában, köztük egy eltérô tantervû 
iskolában autista és Down-szindrómás gye-
rekeket. Egyik legnagyobb pedagógiai sike-
rem hozzájuk kötôdik. Egy autista-spektrum-
zavarral küzdô kisfiú, aki nem bírta a töme-
get és az érintést, a néptánc órák népi játé-
kain keresztül lassanként megszokta mind-

ezt, és az ott átélt, számára pozitív élmé-
nyek által késôbb hajlandó volt édesanyjá-
val táncos, majd egyéb rendezvényekre, 
programokra ellátogatni. Kinyílt a világ nem-
csak a gyermek, de az anyuka részére is, aki 
azelôtt sehova nem mehetett a fia állapota 
miatt. Hatalmas lépés ez a minôségi élet felé 
vezetô úton. Ez a példa azt is mutatja, hogy 
a mûvészeti nevelésben hatalmas fejlesztési 
potenciál van, melyet nagyobb mértékben 
kell használni a jövô pedagógiájában, fôleg 
a sajátos nevelési igényû gyermekek eseté-
ben.
2011-ben óraadóként kerültem a szigetmo-

nostori Zöldsziget Általános Iskolába, ahol 
2015-tôl fôállásban tanítok szintén táncpeda-
gógus kolléganôimmel, Füzesséryné Bogár 
Szilviával és Abonyi Zsófiával. Az iskola mel-
lett igény esetén táncházakat tartunk a duna-

kanyari településeken. Szintén szigeti isme-
retségeken keresztül már Esztergomban 
is tanítok egy iskolában és az Esztergom 
Táncegyüttesben, amit 2010-ben alapítot-
tam szülôi kezdeményezésre. Már a máso-
dik generáció cseperedik benne.
A gyerekek néptánchoz való hozzáállása 

mennyiben különbözik a kötelezô heti 1-2 
órarendi néptánc órán, illetve az egyesü-
leti, szülôk által kezdeményezett néptánc 
órákon?
Természetesen van különbség, de azt 

látom, ha elsô osztályban megismertetjük és 

Falutéka
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szeretettel közvetítjük feléjük a magyar tánc-
kultúrát, akkor még a tiltakozó gyerekkel is 
idôvel el tudjuk fogadtatni annak szépségeit. 
Közben persze nem csak táncot oktatunk, 
hanem azt eszközként használjuk kompe-
tencia fejlesztéshez. A tánc közösségi formá-
ja és egyidejû, de eltérô jellegû kihívásai szá-
mos, a mai pedagógiában elvárt kompeten-
cia területeinek fejlesztését teszi lehetôvé. 
Vegyük példaként a népi játékokat: kézfo-
gás, közös csapatmunka, rövid szerepek, 
szituációk általi felelôsségvállalás, szerte-
ágazó egyidejû figyelem fenntartás, ének, 
zenei fejlesztés, alkalmazkodás, stb. Ezek 
mind a késôbbi társadalomba való beillesz-
kedést segítik. Tehát mi nem csak a táncot, 
a hagyományt, a hazaszeretetet, az identi-
tást, a férfi-nôi szerepet tanítjuk, hanem 

minden olyan kompetenciát, ami a mai 
világban divatos, és mindenki ezeket kere-
si. Pont ez a csoda, hogy játékos formában 
erôsítjük a hazaszeretetet, az identitást, köz-
ben a mai modern világ kihívásaira is vála-
szokat és lehetôségeket adunk a gyerme-
keknek. Viszont nagyon fontos, hogy a tánc-
tanulást kisiskolában kezdjék a gyerekek. 
Éppen ezért nagy örömmel fogadtuk azt az 
iskolai lehetôséget, hogy a testnevelés órák 
keretében az órarendbe beépíthetôvé vált a 
néptánc oktatás. Próbáltam felsô tagozatban 
kezdeni a tanítást, de nagy nehézségekbe 
ütköztem. A mainstream, a mai zenei világ, 
nyugati kultúra tartalmai ömlenek a gyere-
kekre, melynek erôs hatásai ellen nagyon 
nehéz eredményt elérni egy régebben kiala-
kult kultúra közvetítésével. A szülôi támoga-

tásra is nagy szükség van, hogy mi tanárok 
tudjuk, hogy a munkánk elismerésre talál 
otthon is. Épp ezért, ahol a szülôk kezdemé-
nyezésére tanul táncot a gyermek, ott sokkal 
könnyebb dolgunk van, hisz feltételezhetô, 
hogy abban a családban fontos a hagyomá-
nyok ismerete, tisztelete, a gyerek otthonról 
hozza ezt a milliôt, szereti a hangulatát, nyitott 
a régebbi értékekre is. Késôbb rájönnek, hogy 
ezen értékek mennyire igazak és érvényesek a 
mai világban is.
A környezô települések rendezvényein 

gyakran láthatjuk tanítványaid fellépése-
it, mindig hatalmas tapsot kapnak. A nézô 
tán nem is sejti, mennyi háttérmunka van 
egy néhány perces tánc elôadás mögött.
Bizony, a néptánc oktatónak egyszerre 

kell többek között koreográfusnak, hang-
mérnöknek, ruhatervezônek, üzletember-
nek, utazásszervezônek lennie. Amikor 
kolléganômmel együtt kapunk egy felkérést, 
akkor ezeket a feladatokat együtt kell lebo-
nyolítani, a szülôk felé pontosan kommuni-
kálni, számolva a lemondásokkal, átalakíta-
ni a koreográfiát az aktuális létszámra, hogy 
az a színpadon kerek és látványos legyen, 
és a gyerekek is meg tudják oldani. Ez sok-
szor nem egyszerû, de megéri, mert komoly 
felelôsségünk van hagyományaink életben 
tartásában, a jövô nemzedékei számára azok 
átörökítésében.

Béres Gabriella
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Advent Tahitótfalun

Ábrahám Anna képzômúvész kiállítás megnyitója

Szántó Sándor életmû kiállításának megnyitója

Zeneiskolai tanárok adventi koncertje a katolikus templomban


