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Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Polgármesteri beszámoló

február 18. szombat 10:00 Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XVI. kama-
razenei találkozója. Helyszín: Népház.
február 18. szombat 10:00 Farsangi felvonulás. Részletek a plakáton.
február 18. szombat 19:00 Farsangi Bál. Helyszín: Népház. Részletek 
a plakáton.
március 11. szombat 9:00-17:00 XII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás 
és Vásár. Helyszín: Sportcsarnok

Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

 szerda 18:00-19:00 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

A tartalomból:
A magyar kultúra napja 

Szentendrén 4.

Versmondó verseny 

az alsó tagozaton 4.

Dunakanyari Ifjú 

Muzsikusok Kamarazenei 

Találkozója  4.

Diákalkotók X. Országos 

Tûzzománc Pályázata 

a Szentendrei-szigeten 5.

Eseménynaptár 

tervezet 2023 6.

Helytörténeti 

érdekességek 8.

Petôfi 200 Kalandjáték 8.

imahét a krisztus-hívôk 

Falutéka 14. 

Költségvetés alakulása 2022-2023
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete 2022. februárjában elkészítette és elfo-
gadta a költségvetési rendeletét. A költségvetési 
fôösszeg: 959.770.521,- Ft volt. A 2022. decem-
ber 31-i záróegyenleg 924.658.953,- Ft lett. A tava-
lyi évben településünk, ahogy a háztartások több-
sége, igen változatos kihívások elé lett állítva. Az 
intézményeinknél például négy különbözô gáz 
árral kellett kalkulálni. Többek között ez is arra 

ösztönzött bennünket, hogy még takarékosabb 
gazdálkodást folytassunk a hozzánk tartozó szer-
vezeti egységeknél. A nyári idôszakban csak a leg-
szükségesebb karbantartási munkákat végeztük el. 
Hosszú távon ez azzal a negatív következménnyel 
járhat, hogy az intézmények amortizációja felgyor-
sul és közelebb hoz egy nagyobb felújítási igényt. 
A 2023-as év költségvetésének elôkészítését 
a korábbi évekhez viszonyítva sokkal részlete-
sebben készítették elô kollégáim, ami alapján a 
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Gazdasági Bizottság több ülést is fog tartani, hogy olyan rendeletet 
sikerüljön alkotni, amit a Képviselô testület 2023. március 15-ig el 
tud fogadni.  
A költségvetés tervezésénél az elsô alap az volt, hogy kollégáim 
megvizsgálták a 2022. év egyes költségvetési sorainak teljesítését, 

a 2023-ra elôirányzott központi norma-
tíva mértékét és az önkormányzat által 
beszedett adónemenkénti összegét. Ezt 
követôen történt meg az önkormányzat-
ra, a közös hivatalra, valamint az óvodá-
ra, bölcsôdére és konyhára bontva a bevé-
teli-kiadási oldalak egyes sorainak kialakí-
tása. 
Költségvetésünk legnagyobb tételei 
a személyi juttatások (bérek), a dolo-
gi kiadások, üzemeltetési anyagok, és a 
rezsiköltségek (gáz, elektromos áram, 
telefonok). Igen jelentôs költséget jelen-
tenek az útkarbantartásokra, szakmai szol-
gáltatásokra (tervezôi díjak, üzemorvos, 
fôépítész, ügyvéd stb.), az egyéb szolgál-
tatásokra (szemétszállítás, hóeltakarítás, 

síkosság mentesítés), valamint az egyéb dologi kiadásokra (hatósági 
díjak) fordítandó összegek is. 2022-ben ezek összesen 272.537.147, - 
Ft-ot tettek ki. Az elôjelzések alapján 2023-ban, ezek együttesen 150-
200 M Ft-tal növekedhetnek. 
A normatív állami támogatások jelentôs mértékben változtak. A köz-
világításra kapott támogatás összege 23 M Ft lett. Kaptunk még 18,4 
M Ft kiegészítô támogatást, azonban a várható 56 M Ft-os közvilágí-
tás számla tekintetében még így is 15 M Ft hiány keletkezhet. 
A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak egyéb 
támogatására 4,3 M Ft-tal kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt évben, 
azonban a település mûködésének általános támogatására 19 M 
Ft-tal, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatására 11M Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatására 18 M 
Ft-tal több támogatást kaptunk. 
A normatív támogatások összesen 90.94.924,- Ft-tal nôttek 2022-
höz viszonyítva. 
Az Önkormányzat által bevezetett adómérték változásból (iparûzési, 
ingatlan és telekadó) 60 M Ft bevétel növekedés várható. 
A költségvetés fô számainak ismeretében a magasabb adómértékek, 
és a megemelt normatívák ellenére a mai ismereteink szerint 155 
M Ft-os hiány látható. Az önkormányzat, a közös hivatal, az óvoda, 
bölcsôde és konyha költségvetése összességében 1.819.033.625, - 
Ft. Emlékeztetôül, ez az összeg 2022-ben 924.658.953,- Ft volt. 

Az intézményeink mûködésében takarékossági szabályokat vezet-
tünk be, törekedtünk arra, hogy csak a kötelezô feladatellátások tel-
jesüljenek. A közös hivatal tekintetében, például a lehetséges 18 fô 
helyett 13 fôt foglalkoztatunk, ennek ellenére kollégáink napi szin-
ten is minôségi munkát végeznek. Sok területen pozitív változás tör-
tént, mint például a hagyatéki ügyintézés. Az intézményeknél beve-
zetett takarékoskodási intézkedések átlagosan 20-25 %-os energia 
megtakarítást eredményeztek.
A 2022. év zárását és a 2023. év nyitását nehezítette, hogy a 
fôzôkonyhánk, étkezdénk elektromos szekrénye meghibásodott, 
gyakorlatilag áram nélkül maradt az egész objektum. A 2 éve fel-
újított Ifjúsági Táborban még az adott napon kiköltözött a kony-
ha, a hûtôkamrák, mélyhûtôk, hûtôk tartalmát kiszállítottuk, légbe-
fúvót vásároltunk, hogy az étkezés során a gyermekek megfelelô 
hômérsékletû helyiségben tudjanak étkezni. Néhány hete a kazánhá-
zat új külsô forrásról mûködtetjük, így a radiátor és padlófûtés hely-
reállt. A kár értéke 8,5 M Ft-ot tesz ki, a biztosító szemlét, illetve pót-
szemlét is tartott, és megkezdôdött a káresemény feldolgozása. Ezzel 
együtt az egyszerûsített beszerzésen kiválasztott cég elkezdte az új 
biztosítékszekrény kiépítését és visszahelyezését. Abban bízunk, 

Villamos energia közvilágítás

2021. évi 2023. évi tervezet

Nettó egységár (Ft/kWh) 34,95 163,4

Bruttó egységár (Ft/kWh) 44,38 207,518

Fogyasztás (kWh) 200 000 200 000

Bruttó fizetendô (Ft) 8 876 000 41 503 600

Bruttó fizetendô (Ft) 
rendszerhasználati díjjal

12 071 360 56 444 896

Villamos energia

2021. évi 2023. évi tervezet

Nettó egységár (Ft/kWh) 34,95 176,2

Bruttó egységár (Ft/kWh) 44,38 223,774

Fogyasztás (kWh) 204 548 200 000

Bruttó fizetendô (Ft) 9 077 840 44 754 800

Bruttó fizetendô (Ft) 
rendszerhasználati díjjal

12 345 863 60 866 528

Gáz

2021. évi 2023. évi 
tervezett

Nettó egységár (Ft/kWh) 2,55 21,215
Bruttó egységár (Ft/MJ) 3,23 26,94

Gáz (m3) 79 887 73 934
Gáz (MJ) 2 716 158 2 808 000

Bruttó fizetendô (Ft) 8 773 190 75 647 520

Bruttó fizetendô (Ft) 
rendszerhasználati díjjal

11 884 349 102 124 152
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Elhunytak:
Marton Sándor – Visegrádi út – élt: 83 évet
Szabó Viktorné – Fürt utca – élt: 89 évet
Simon Péter – Ereszvények utca – élt: 83 évet

Újszülöttek:
Boros Blanka 2023.01.04.

Házasságot kötöttek:
Németh Márk- Huszár Roxána Anett, 
Király Gábor- Berta Magdolna

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

ökumenikus imahét

hogy február végére az eredeti helyzet visz-
szaáll, és zavartalan lesz a gyermekétkezte-
tés. Nagy tiszteletemet és megbecsülése-
met szeretném kifejezni a konyha valameny-
nyi dolgozójának, hogy az Ifjúsági Táborban 
történô fôzés, és az ezzel együtt járó egyéb 
feladatok tekintetében elismerésre méltó 
munkát folytatnak. Szeretném megköszönni 
minden gyermek, család türelmét. Felelôs 
döntést kellett hozni, hogy a káresemény 
másnapján a közel 500 gyermek étkezése 
megoldódjon.

dr. sajtos sándor polgármester
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Iskola

A magyar kultúra napja Szentendrén 

Bolyai Természettudományi verseny

A színjátszó szakkörösökkel meghívást kap-
tunk a szentendrei magyar kultúra napjára a 
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Mûvelôdési 
Központjába. Igazán rendhagyó mûsoron vehet-
tünk részt, melyen megemlékeztünk nemze-
ti imádságunk, a Himnusz megírásának és Petôfi 
születésének 200., valamint a magyar honvéd-
ség megalakulásának 175. évfordulójáról. Újszerû 
megnyitó ünnepi beszédeket hallhattunk a Petôfi 
Irodalmi Múzeum fôigazgatójának és a Magyar 
Kultúra folyóirat fôszerkesztôjének elôadásában, 
majd a színmûvészetis diákok elôadásában ismert 
és kevésbé ismert Petôfi-versek következtek. 
Minden egyes versre egy zeneszám válaszolt a 
szentendrei katonai fúvószenekar elôadásában. A 
háttérben mesterséges intelligencia által elôállított 
képekbôl készített vetítés tette színesebbé, moder-
nebbé a mûsort. Zárásképpen a Szózatra a magyar 
Himnusz felelt a fúvósok elôadásában.
A rendezvényen az iskola színjátszó szakköré-

nek tagjai vettek részt jutalomképpen. Nagyon 
köszönjük a meghívást a Polgármester Úrnak, Dr. 
Sajtos Sándornak. 

Matus Klára
kísérôtanár

Osztályunk (4.b) nagy lelkesedéssel fogadja 
az újabb versenykiírást. Egymással vetélkedve 
adják be a jelentkezést, alkotnak csoportokat. 
Több éve, sokféle Bolyai vetélkedôn szerepel-
tünk. Idén indultunk matematikából, magyar 
nyelvtanból, és most környezetismeretbôl. 
Témáink: egészség-betegségek, környezet-
védelem, a 2022-es év élôlényei, termesztett 
növények, háziállatok. 
A tendencia bíztató, hiszen évrôl-évre jobb, 

rangosabb helyezést értünk el. A cél most is 
bekerülni az elsô hat hely közé, titokban pedig 
az elsô három hely valamelyikébe. 
Íme a munka gyümölcsöt termett.

Elsô helyen végzett a Körisek (4.b) csa-
pata:
Kiss Hunor, Ragó Márton, Sziva Soma, Varga 

Miklós
Harmadik hely birtokosai a Köri kör 

(4.b) csapata:
Szabó virág, Horváth Levente, Kolcsár Olivér
Ôk részt vesznek az országos döntô 

írásbeli fordulójában.
A 4.a osztály csapata is bekerült a 

bûvös hatos körbe, ôk a Csavaros csiga 
csapatot alkották:
Csór Zádor, Erôs Sarolta, Heves Dóra, Ivanics 

Viola

A Négy évszak (4.b) csapata 39. helye-
zett lett:
Cseh Noémi, Jókai Anna, Nyitrai-Szabó 

Ninetta, Schweighardt Lili
A Környezetvédôk (4.b) pedig 44. 

helyezést értek el a 75 induló csapatból:
Fábián Anna, Juhász Gréta, Kovacsics Luca, 

Kökény Jázmin
Mindannyiuknak gratulálunk!

Hock-Lupták Réka, Viplak Katalin
felkészítô tanárok

Idén az 1. és 2. osztályos diákok közül sokan 
olyan szorgalmasok voltak, hogy hosszú versek-
kel készültek a meghirdetett versmondó verseny-
re. Mindenki, aki szerepelni szeretett volna, nagy 
lelkesedéssel készült. Három osztályból harminc 
kisdiák mérette meg magát a szavalóversenyen. 
Az osztályokban megtartott selejtezô fordulók 

után már nagyobb közönség elôtt szavalhattak a 
továbbjutottak. Mindenki szépen helyt állt. A leg-
kiválóbbak oklevelet kaptak. A legeslegkiválób-
bakat pedig a tavasszal megrendezésre kerülô 
Pollack-gálán hallhatjuk majd a nagy színpadon.
Gratulálunk mindenkinek, örülünk lelkesedése-

teknek, szorgalmatoknak és köszönjük, hogy a 
szép elôadásotokkal mosolyt csaltatok arcunkra.

Szente Ildikó
alsós munkaközösség-vezetô

Versmondó verseny az alsó tagozaton
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Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei 
Találkozója

Idén 16. alkalommal kerül megrendezésre 
Tahitótfaluban a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 
Kamarazenei Találkozója. A 2007-ben elsô 
alkalommal megtartott találkozó immár nagy 
népszerûségnek örvend, a környékbeli telepü-
lések ifjú zenészei, felkészítô tanárai nagy öröm-
mel készülnek erre az ünnepi alkalomra. A tava-
lyi évben a járvány miatt áprilisban került megren-
dezésre találkozónk, idén viszont eredeti idejében, 
február közepén tartjuk zenés délelôttünket. 
2023. február 18-án 10 órától megtöltjük a 

Tahitótfalui Népházat kamaramuzsikával, fia-
tal muzsikusokkal, örömzenéléssel. Idén is hét 
mûvészeti iskola, zeneiskola mutatkozik be talál-
kozónk során: produkciókat hallhatunk a Kalász 

Mûvészeti Iskola (Budakalász), a Dunabogdányi 
Általános Iskola és AMI, a Teleki-Wattay Mûvészeti 
Iskola (Pomáz), a Visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola és AMI, a Vujicsics Tihamér Alapfokú 
Mûvészeti Iskola (Szentendre) és a szervezô 
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és 
AMI (Tahitótfalu, Szigetmonostor) mûsoraiból. 
Nagy örömünkre ebben az évben is rangos zsûri 
fogja a produkciókat értékelni: Hauser Adrienne, 
Lakos Ágnes és Eredics Gábor méltán ismert 
mûvészek ismét elfogadták meghívásunkat. Az 
esemény fôvédnöke idén is Verebélyi Ákos, a Váci 
Tankerületi Központ Igazgatója lesz. 
Szeretnénk, ha találkozónk idén is a közös muzsi-

kálás örömérôl, környékbeli iskolák növendékei-

nek és tanárainak megismerkedésérôl, találkozásá-
ról, szakmai munkánk bemutatásáról, fejlôdésérôl 
szólna. Bár találkozónk nem verseny, zsûrink min-
dig minden produkciót szeretettel értékel, és a 
legkiemelkedôbb mûsorszámokat különdíjjal jutal-
mazza.
 Kamaratalálkozónk idén is nyitott, szeretettel 

várunk minden kedves érdeklôdôt! A belépés díj-
talan, adományokat az iskolai alapítvány javára 
köszönettel fogadunk.

Kökényné Krafcsik Ibolya
AMI intézményegység-vezetô

Tahitótfalu

Tahitótfalu Község Önkormányzata és a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány pályá-
zatot hirdet „Petôfi 200” címmel az ország álta-
lános és középiskolásainak, iskolatípustól füg-
getlenül, iskolákban, mûvelôdési házakban, 
gyermekházakban és más intézményekben 
mûködô tûzzománc mûhelyek tagjainak, közös-
ségeinek. 

A pályázat témája: 
Petôfi világa: természet és hazaszeretet Petôfi 

Sándor költeményeiben.

A pályázat mottója:

,,Pille, pille, pillangó!
Szállj le a kezembe,

Szivárványnak színeit
fesd a tenyerembe! 

Pille, pille, pillangó!
Olyan, mint az álom.
Mitôl lettél ilyen szép?
Én majd kitalálom.”

Petôfi Sándor: Pille, pille, pillangó (részlet)

valamint a költô jelszava: 
,,koldustarisznya és szabadság”

Minden egyéni alkotó vagy alkotóközösség 
egy mûvel, vagy legfeljebb 5 tételbôl álló soro-
zattal pályázhat. 
A pályamûvek képek, zománccal díszített 

plasztikák vagy dísztárgyak lehetnek. Csak más 
pályázaton még nem szerepelt alkotást foga-
dunk el.

Az értékelés négy korcsoportban történik:
I. korcsoport 6-8 éves korig

II. korcsoport 9-11 éves korig
III. korcsoport 12-14 éves korig
IV. korcsoport 15-18 éves korig

Díjazás: Fôdíj, különdíj, korosztálydíj (korcso-
portonként arany, ezüst, bronz), kollektív díj 
(közös alkotások), oktatói díj.

A pályázati munka hátoldalán kérjük feltün-
tetni az alkotás címét, a pályázó nevét, élet-

korát (betöltött év), lakcímét illetve a mûhely 
vezetôjének nevét valamint a mûhelynek ott-
hont adó intézmény nevét, címét, telefonszá-
mát. A beküldô intézmény vagy alkotóközös-
ség mellékeljen listát a pályázati alkotásokról.
A képeket bekeretezve illetve a technikához 

illô hordozó felületre rögzítve, akasztóval ellát-
va kérjük elküldeni.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. 
A biennáléra elôzetes jelentkezést várunk 

2023. március 17-ig a faluhaz@tahitotfalu.hu 
e-mail címre.
A pályamûvek beérkezési határideje: 

2023. május 19. Cím: Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021 Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 4.
A biennáléra jelentkezôk számára nincs neve-

zési díj, a pályamunkákat a kiállítás után vissza-
küldjük.
A díjazott és kiállításra kerülô pályamûvek alko-

tóinak névsora 2023. június 15-tôl megtekinthetô 
a www.tahitotfalu.hu honlapon.

A kiállítás díjátadásának idôpontja és helyszí-
ne: 2023. szeptember 16. 15 óra, Tahitótfalu, 
Dunaparti utca, Tahi Camping melletti rendez-
vényterület, a Falunapok rendezvény nagysát-
ra. A díjazott és kiállításra kerülô pályamunkák 
alkotóinak meghívót küldünk. 
A kiállítás 2023. szeptember 15 – szeptem-

ber 17-ig 10:00-19:00-ig tekinthetô meg a 
Falunapok területén a kiállítási sátorban. 

Kellemes készülôdést kívánunk! 

Felvilágosítás: 
Béres Gabriella 0630 337 5527,

 Németh Juliánna 0630 923 2920,
Kubanek István 0630 349 4632.

E-mail: faluhaz@tahitotfalu.hu.

Diákalkotók X. Országos Tûzzománc Pályázata 
a Szentendrei-szigeten
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Eseménynaptár

Eseménynaptár tervezet 2023
Dátum Program Szervezô-helyszín

január 12.
csütörtök

Don-kanyari tragédiára emlékezés. Emléktûz 
gyújtás a református temetôben. 

Önkormányzat, Református Egyházközség – reformá-
tust temetô

január 15-22. Ökumenikus imahét református, katolikus, baptista egyház, Önkormányzat

január 20. péntek Magyar Kultúra napja – Zenés irodalmi est Önkormányzat - Faluház

február 18. szombat
Farsangi felvonulás
Farsangi bál

Önkormányzat, TETA, 
Tótfalu Hôsök tere - Tahi piactér
Népház

február 18. szombat
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XVI. kamarazenei 
találkozója

Pollack Mihály Általános Iskola - Népház

március 11.
szombat

XII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár, 
Tahitótfalu

Tahitótfalu Önkormányzata - Sportcsarnok

március 14.
kedd

Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc emlékére

Pollack Mihály Általános Iskola, Önkormányzat, TETA – 
Sportcsarnok

március 31. péntek
Tavaszi barkácsdélután, nyílt nap a leendô 
óvodásoknak

Tahitótfalui Óvodák

április 1.
szombat

Jótékonysági nyuszi futás Szigeti Sárkányok Egyesület – Tahi, Dunapart

április 2.
vasárnap

Virágvasárnapi koncert a református templom-
ban

Pollack Mihály Általános Iskola

április 15.
szombat

Harcmûvészeti bemutató Rácz Gábor - Sportcsarnok

április 15.
szombat

Locsolóbál Önkormányzat - Népház

április 15.
szombat

Gyerkôc alapítványi bál 
Tahitótfalui Óvodák, Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány - 
Ebédlô, Népház

április 16.
vasárnap

Holocaust megemlékezés Önkormányzat, Református Egyházközség - Emlékfal

április 21.
péntek

Pollack-gála
Pollack Mihály Általános Iskola, Önkormányzat - 
Sportcsarnok

április 22.
szombat

A Föld Napja - szemétszedés
Önkormányzat

április 23.
vasárnap

Vasárnapi Vásárnap 
Béres Gabriella, Magyar Orsolya, Önkormányzat - Tahi 
Fesztiválpark

április 28.
péntek

Bölcsôdei nyílt nap Tahitótfalu Óvodák – Orgonaliget Bölcsôde

május 1.
hétfô

Szigeti Majális Tahitótfalu Önkormányzata – Pócsmegyer

május 13.
szombat

Zsíroskenyér futam
Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület 
– Szentendrei-sziget

május 14.
vasárnap

Egyházmegyei kórustalálkozó Református Egyházközség – református templom

május 27.
szombat

Gyereknap Tahitótfalu Óvodák

június 1.
csütörtök Községi Pedagógusnap

Tahitótfalu Óvodák, Pollack Mihály Általános Iskola, 
Önkormányzat

június 4.
vasárnap

Nemzeti Összetartozás Napja Önkormányzat, egyházak -Trianon emlékmû, Faluház

június 17.
szombat

Ballagás Pollack Mihály Általános Iskola – központi épület
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június 19.
hétfô

Tanévzáró Pollack Mihály Általános Iskola – központi épület

június 19-23. Református gyerekhét
Református Egyházközség, Önkormányzat – ifjúsági 
tábor

június 26-30. Csicsergôtôl dübörgôig - Zenei tábor
Önkormányzat, Pollack Mihály Általános Iskola – 
Faluház, Népház

július 3-7. Baptista ifjúsági tábor baptista gyülekezet – ifjúsági tábor

július 10-14. Baptista gyermek tábor baptista gyülekezet – Népház, Faluház

július 3-14. Focitábor Tahitótfalu SE - Focipálya

július katolikus gyermekhét katolikus egyház – Surány

július 17-28. Nyári gyermekhetek
Önkormányzat, TETA, Pollack Mihály Általános Iskola 
– Faluház

július 22.
július 29.
augusztus 5.
szombat

Nyári Szín-esték Önkormányzat - Faluház

augusztus 20.
vasárnap

Szent István ünnepe Önkormányzat, egyházak - Faluház

augusztus 31.
csütörtök

Tanévnyitó ünnepély Pollack Mihály Általános Iskola – központi épület

szeptember 2.
szombat

XVII. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási 
Túra Verseny

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület 
– Szentendrei-sziget, pilisi települések

szeptember 15-16-17. 
péntek-vasárnap

Falunapok, Diákalkotók X. Országos Tûzzománc 
Pályázata, Családi Sportnap, Sárkányhajó ver-
seny, Halászléfôzô verseny

Önkormányzat, Tahitótfalui Óvodák, TETA, civil 
szervezetek, egyházak – Tahi, Dunaparti utca, Tótfalu, 
Duna-part

szeptember 24.
vasárnap

Vasárnapi Vásárnap
Szüreti felvonulás, Népmese Napja

Béres Gabriella, Magyar Orsolya, Tahitótfalui Lovas 
Egylet, Tahitótfalu Óvodák – Tahi Fesztiválpark

szeptember 30.
szombat

Szüreti bál Önkormányzat - Népház

október 6.
péntek

Nemzeti gyásznap
Önkormányzat, Pollack Mihály Általános Iskola – Hôsök 
tere

október 20.
péntek

Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére
Pollack Mihály Általános Iskola, Önkormányzat – 
Sportcsarnok

november 10.
péntek

Márton-napi lámpás felvonulás Tahitótfalu Óvodák – Tahi piactér

november 18.
szombat

Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat - Népház

november 17-18-19. Karácsonyi élelmiszergyûjtés Magyar Élelmiszerbank, Önkormányzat

december 2-10. Adventi hét
TETA, Önkormányzat, egyházak, Pollack Mihály 
Általános Iskola, civil szervezetek, egyházi helyszínek, 
Tahi piac területe

december 6.
szerda

Mikulás Danubia Televízió, Önkormányzat – Tahi piactér

december 7.
csütörtök

Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok

december 15.
péntek

Adventi hangverseny és karácsonyi vásár Pollack Mihály Általános Iskola - Sportcsarnok

december 27.
szerda

Tahi Foci Gála Tahitótfalu SE – Sportcsarnok

december 30. 
szombat

Óévbúcsúztató Vöröskô túra Szigeti Sárkányok Egyesület
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Petôfi 200 Kalandjáték
Játsszunk együtt, hogy bejárhassuk a költô útjait!

A válaszokat a faluhaz@tahitotfalu.hu 
e-mail címre várjuk minden hónapban a 
megfejtô nevével és telefonszámával. Ha 
idáig nem vágtál bele a játékba, bármi-
kor megteheted egészen júliusig, egyszer-
re beküldheted több hónap kérdéseire is a 
megfejtéseket. A játékban való részvételnek 
korhatára nincs, egyetlen feltétele, hogy 

szeresd a verseket. Ha mind a hét hónap 
összes kérdését helyesen megválaszolod, és 
a szerencse is melléd szegôdik, a valóság-
ban is bejárhatod a költô útjait Kiskôröstôl 
Szalkszentmártonig egy egynapos buszos 
kirándulás keretében, melyre a vendégünk 
vagy! A kirándulás vezetôje nt. ny. Szénási 
László tiszteletes úr lesz, aki rengeteg érde-

kességet fog mesélni Petôfi Sándorról. Ha 
nem a tiéd a fônyeremény, akkor is díjazás-
ban részesülsz.
Lássuk tehát a második három kérdést:
 • Melyik iskolában bízta rá tanára annak 

az évzáró búcsúversnek a megírását, amit ô 
szokott elkészíteni? (A költôtôl ránk maradt 
versek közül ez az elsô)
 • Hogyan készült a költô “rég nem látott” 

anyjával való találkozásra, hogyan valósult 
meg a viszontlátás? 
 • Melyik versében nevezi a 19 éves költô, 

ékes rónaságnak a tájat, Dunavecsére gyalo-
golva. Illyés Gyula így ír errôl a versrôl: “A 
kísérletezések korának vége, a fiatal költô 
csodálatosan, szinte egyik napról a másik-
ra kész költô.”

Tahitótfalu Faluház

Az iskola építésérôl, bôvítésérôl az elsô bejegyzés 
1921-bôl származik. Az illetékes gödöllôi m. kir. 
erdôhivatal foglalkozik a templom, plébánia, iskola 
tatarozásával egy hivatalos átiratban. Egyúttal érte-
sítést küld új iskola építésérôl is: „értesítem, hogy 
új iskola építésére irányuló kérelme felsôbb helyen 
nem volt figyelembe vehetô, és pedig nemcsak 
azért, mert új terhek vállalására a kincstár nem 
köteles, hanem fôképpen azért, mert az új iskola 
építése nem annyira szükséges a jelenlegi súlyos 
viszonyok mellett (1921.nov. 7.). „
   Az iskola bôvítésével 1928-ban a gyülekezet 

vezetôi ismét próbálkoztak. Egy miniszteri taná-
csos
„kiszemlélte a templomtéren a megfelelô helyet 

és jóindulatáról biztosította a hitközséget”.
   Küldöttség ment a VKM-be (Vallás és Közokt. 

Minisztérium) az építésrôl szóló kérvénnyel és a 
M. Kir. Földmív. Minisztériumhoz a fenntartás vál-

lalásáért 1928.okt. 29-én. A tanfelügyelôség 
dec.  3-i átiratában indokoltnak tartja az építkezést 

és engedélyez 8000 pengôs segélyt.
   1929 januárjában küldöttség ment a m. kir. álla-

mi építészeti hivatalhoz. A küldöttség tagjai: Kindl 
János, Vámos István, Valicsek István, Mascha 
Mátyás, Schupauer Ferenc, ifj. Üller András. Az ott 
kapott felvilágosítás szerint készíttethetik a terve-
ket, majd versenytárgyaláson a hivatal segítségével 
kiválaszthatják a kivitelezôt.
   Augusztusban a versenytárgyalásra 8 ajánlat 

érkezett. Vida Károly 10 402 pengô 25 filléres aján-
lata nyert. A szerzôdés aug. 16-án megköttetett.
   „Az új iskola építése szept. 26-án kezdetét vette 

és nov. 15-én teljesen befejeztetett.” Avatására a 

következô évben, 1930. szept. 8-án került sor. „Az 
új iskola, sz.Imre szobor szép ünnepély keretében 
benedikálva (megáldva) lett Kindl János plébános 
által…A plébános sz.Imre tiszteletére buzdította a 
szülôket és gyermekeket és egy sz. Imréhez szóló 
imával kérte pártfogását nemcsak az új iskolára és 
annak jelen és mindenkori növendékeire, hanem 
az egész község és az egész Nagymagyarország leg-
féltettebb kincseire, az arany ifjúságra. Köszönetet 
mond az egyházközség vezetôségének és a 
szülôknek. Meglátható, hogy az együttes, békés 
együttmûködés mily szép eredményt tud felmu-
tatni. Nem mentünk vidékre koldulni, hanem a 
magunk erejével és áldozatával hoztuk ezt létre.”

--*--
   1929 decemberében a régi iskolán és plébáni-

án, a mai Somogyi Béla utcában, valamint a temp-
lomon is végeztek munkálatokat. „ A tatarozás 
Koltay János vállalkozó által f. évi nov. 28-tól a mai 
napig (dec. 14) elég hosszadalmasan és nagyon 
hiányosan be lett fejezve. Nem nagy köszönetre 
érdemes…”

--*--
   A hitközség jelentôsebb beruházásaihoz (orgo-

na, harang, keresztek…) adakozásokból komoly 
pénzösszegek gyûltek össze. A bejegyzések 1916-
tól több száz befizetést tartalmaznak. A nevek 
között elôfordulnak a katolikusok mellett refor-
mátus és zsidó adakozók is. Jelentôs számú a 
nem helyi, nyaraló tulajdonos is: Küry Klára, 
Br. Kônig Károlyné, Borbás, Krausz, Polerecky, 
Br. Brandenstein, Gires, dr.Kövess, Unger, 
Szmrecsányi…

--*--

   Harang vételére 1926 augusztusában került sor. 
„A nagyméltóságú Kir. Földmív. Miniszter úr…
magas rendeletével a tahitótfalui rk. templom 
haragjainak beszerzésére 4(négy) millió koronát 
utalványozott…” 
   „Az új 417 kg-os harang (Á. hangú) mai napon 

(1926.okt.24.) felszereltetett, felszenteltetett és a 
toronyba felhúzatott…A felszentelést Dr. Nemes 
Antal cz. püspök,plébános végezte.”
   „Elôtte való napon, okt. 23-án hozták a haran-

got Budapestrôl a Szlezák harangöntô gyárból. 
Valicsek István templomatya ment a kocsival érte. 
S mivel a több napi szakadó esô miatt a sár akkora 
volt, hogy a plébános ünnepélyes processióval a 
harang elé ki nem mehetett, a templom ajtaja elôtt 
várta a harang megérkezését azon jó szándékkal, 
hogy pár szóval hálát mond a nélkülözött harang 
megérkezésének és köszönetet mond…
   Azonban a megérkezés pillanatában, mielôtt 

a plébános szólhatott volna, Valicsek István a 
kocsi ülésébôl felkelve, magából egészen kikelve 
kifakadt a plébános ellen, amiért nem ment el a 
harang elé a hídig vagy a Tahi partig. Különbözô 
minôsíthetetlen szidásokkal illették úgy Valicsek 
mint néhány ott jelen volt asszony, kik közül csak 
egynek a nevét örökítem meg, Tóth Vincéné sze-
mélyében, aki igazi dühtôl tajtékozva köpködte a 
sérelmes jelzôket Kindl János felé, aki aztán látván 
a felpuskaporozott hangulatot szó nélkül távozott.
  Valicsekre nézve az a megjegyzésem, hogy 

búcsúvezetôi túltengésben szenved, és részeg 
volt.”

 Budai Mihály

Helytörténeti érdekességek
Kindl János plébános följegyzéseibôl

  A Historia Domus  Tahitótfalu római katolikus hitközségének 
fontosabb eseményeit tartalmazza 1895 és 1941 között. 
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Így írunk mi Ha szeretné megosztani az Olvasókkal irodalmi alkotását, küldje el 
szerkesztôségünknek a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Tóth-Kurtz Márton: Február végén
(Tiszteletadás Petôfi Sándor és Szeptember végén címû verse elôtt)

Vágtató csikókhoz

Még szél fúj, 
könnyeink rohanók,

Még esik is,
Szemeink becsukjuk.

De hallani végre,
Most jönnek elô,

Már szavaink sem,
Oly didergôk.

Még a Napsugarak,
Öregesen tàncolnak,

Még a felhôk,
Ifjú szívvel vonulnak.

De látni végre,
Olvadnak, elmennek.

Már nem fagyosak,
Háztetôk, ereszek.

 

Elhullnak jégcsapok,
Jégeresztett végnapok,

Üljetek le bátran,
Ide pincénk homályába.

Innen nézzük elébb,
Elmúlást, majd születést.

Hogyan lesz idén?
Megint korán kell,
Az idôt stoppolni,

Foltozni a reményt?
Mire jön a nyár,
Elhagyja magát,

Megint mint tette,
Sokszor mostanság,

És sírnak dôl,
E könnyezô világ?

 

Ha kulcsra zárjuk,
A kóbor merengést,
Halállal sem játszik,

Majd ily kedvvel.
Eljövünk érted ezerszer,

Virrasztunk hajnalig,
Mécsesekkel, szívekkel majd,

Fények leszünk,
A sötét ég alatt.

Még ha a telek mindig,
Felemésztenek.

Ott lesznek a tavaszok,
Az élni akarás.

Nem hagyunk meghalni.
Amíg élünk, 

Te könnyezô világ.

Fut a fiatal csikó, övé a világ!
Szülôi intelmek – balgaság.

Ami kell: a mindent szabad(ság)

Futok szabadon, gátakat ledöntve,
Akadály semerre.

Zagyva a világ?
A káoszból némi üdítôt kipréselek,

Tehetség akad.
Amilyen a környezet, olyan az üzenet.
Ha érted, érted, ha nem, magadra vess.

Robogok, robogok, fiatal erôm röpít
egekig, jó lenne mégis, ha szárnyam is 

lehetne,
Nagyot esni én sem szeretek.

Sörényem lobogó,

Termetem díjra méltó,
Van-e más kvalitás,

Nem mérvadó.

Értékeld, hogy vagyok, hogy fiatal vagyok,
Hogy gyôztesen száguldok,
Szép tartás, formás idom.

De ne kérd, hogy énekeljek,
Bár azt is tudok.

Az ôsök? Régi nóta. Ôk csak vánszorognak.
Nekem újat már nem mondanak,

Úgyis leperegne…
Más már a trend:

Száguldj, élj, hódíts,
Ez a TE idôd!

És a TE ÉLETED?

Jött-ment találkozások, futó barátkozások,

Érzed néha, a magány belédharap?
És kellene, nagyon kellene egy szíverôsítô,

kitartó barát?!

Vagy hessegetsz és vágtatsz a többiekkel
a trend szerint, nem mérlegelve.
A jövô így is, úgyis a fiataloké?!

Mit neked komolyság,
Ráér még ötven felé…

Állj meg kissé, kiscsikóm,
Keresd, keresd és találd meg

a BOLDOGSÁGODAT,
ISTENÜNKET,

Már MOST!

És nem futsz hiába.

Arany Júlia, 2023. 01. 21.

szerda 19:00-20:00, péntek 18:00-19:00 
Sárkányhajósok erônléti edzése

Faluház (Szabadság út 1/a):

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

február 9. csütörtök 16:00 ASzakkör 
Tojásfestô szakkör. Bejelentkezés szüksé-
ges: 30/337 5527

február 16. csütörtök 18:00 Dunakanyar 
Fogyiklub összejövetele. Bejelentkezés 

nem szükséges.

február 17. szombat 15:00 Fonogató. 
Kosárfonó kör Horváth Kata a Népmûvészet 
Ifjú Mestere vezetésével. Bejelentkezés 
szükséges: 0630/337 5527

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
márciusig zárva

Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: 
Virok Viktor, +36 20 589 2978
 
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 színházlátoga-
tást szervezünk, az utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.
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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 iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

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

készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

EREDMÉNYESEN LEFOGYNI
ORVOSI SEGÍTSÉGGEL                                              

Az INSUMED táplálkozási terápia lényege: rendszeres testösszeté-

tel méréssel felügyelt fogyás Németországban kifejlesztett kiváló 

minôségû magas fehérje tartalmú tápszerekkel elkerülve a rossz 

fogyókúra által okozott izom leépülést, mely csaknem mindig 

visszahízást eredményez.  

Segíteni tudunk még:
• a testsúly csökkentése által a II. tipusú 

cukorbetegségben szenvedôk gyógyszer igényének illetve 

a cukorbetegség szövôdményeinek csökkentésében

• PCOS (polycistás ovarium syndromás) 

betegek termékenységének növelésében. 

• idôs, illetve betegség miatt fehérjehiányos betegek 

speciális roboráló (erôsítô) táplálásában

• NAFLD (nem alkoholos zsírmáj) folyamatának 

visszafordításában

• fehérje koncentrátumokkal sportolók 

teljesítményének növelésében 

Érdeklôdni :  Balláné dr Fejes Judit

 https://insumedgod.webnode.hu/

e-mail: tahiinsumed@gmail.com

Tel: 06 30 5943501,  06 26 385158

Ács- bádogos munka, tetôfedés,                                              
lapostetô szigetelést vállalunk családi ház építéséhez.  

Állvány bérlés. 10% nyugdíjas kedvezmény. 

06 70 578 1468 badogosbela47@gmail.com.

e-mail: tahiinsumed@gmail.com

Tel: 06 30 5943501,  06 26 385158

Az elmúlt évek szükségmegoldásait magunk 
mögött hagyva 2023 januárjának harmadik 
teljes hetében végre ismét megtarthattuk a 
Tahitótfalun sok-sok éve hagyományos öku-
menikus imahét minden egyes alkalmát. Mi, 
lelkipásztorok a megelôzô megbeszélésen azt 
latolgattuk, hogy vajon sikerül-e ismét megtöl-
teni a templomot, imaházat, gyülekezeti ter-
met a résztvevôkkel, mint a 2020-ban és elôtte, 
vagy gyérebb lesz az érdeklôdés. Nos, akik bár-
melyik alkalmon részt vettünk, boldogan lát-
tuk, hogy nem nagyon voltak üres helyek – 
ezek szerint gyülekezeteink tagjaiban megvan 
a vágy és az elszánás a közös istentiszteletek-
re és imádkozásra. Jó ilyenkor belépni egymás 
istentiszteleti helyeire, sokan most csodálhat-
tuk meg – és használhattuk – elôször a tavaly 
megújult baptista imaházat. 
Az ökumenikus imahetek tematikáját min-

dig egy elôre felkért terület egyházai készí-
tik el közös munkával. 2023-ra az USA-ban 
lévô Minnesota állam keresztyénei alakítottak 
közös munkacsoportot. Ez egy olyan állam az 
USA területén, ahol a faji megkülönböztetés 
ellen folyamatos harcot vívnak a keresztyének, 

az ugyanis máig probléma a lakosság körében. 
A nyolc este témáit is erre a gondolatra fûzték 
fel. Ez nem volt nehéz vállalkozás, hiszen a 
Biblia egésze is a tisztességes életre, az elnyo-
más megszüntetésére, és a szegények (árvák, 
özvegyek, nincstelenek) felkarolására buzdít. 
Az a forma azonban, ahogyan az elnyomás, 
fajgyûlölet pl. Minnesotában megjelenik, a 
magyar környezetben – különösen gyülekeze-
teink törzstagjai körében – nem értelmezhetô. 
Így tehát az igehirdetésekben igyekeztünk a 
mi helyi problémáink – bûneink, kihívásaink – 
felôl végiggondolni az ajánlott bibliai Igék üze-
netét. Az a szokás, hogy egy-egy lelkipásztor a 
másik két felekezet istentiszteleti helyén szol-
gál, így mindenki mindenhol jelen lehet közös-
ségének tagjaival együtt. A nyolc estébôl fejen-
ként tehát kettôn szolgáltak Igehirdetéssel a 
három helyi felekezet lelkipásztorai, a fenn-
maradó két alkalmon pedig vendégeket fogad-
tunk: csütörtökön dr. Sándor Balázs újonnan 
kinevezett kisoroszi református lelkész, szom-
baton Horváth-Hegyi Olivér szentendrei evan-
gélikus lelkész hirdette az Úr üzenetét.   
Az utóbbi évek megállapodása szerint a vasár-

napi záróalkalmon annak a gyülekezetnek a 
lelkipásztora szolgál, amelyik a szeretetven-
dégséget is szervezi. Így Marton Zoltán plébá-
niai kormányzó igehirdetésére figyelhettünk, 
amely mindnyájunk számára buzdítást jelen-
tett hitünk és Urunk szentségének a hétköz-
napokban való komolyan vételére. Az alkal-
mon énekelt az Ecsedy Aladár Református 
Kórus, valamint egy szép fuvolaszolgálatot 
is hallhatott a gyülekezet Árvavölgyi Kincsô 
elôadásában. 
Nagy örömünkre két év teljes szünet után 

igazi szeretetvendégséget is lehetett szervezni 
a tornacsarnokban. A vendéglátó római kato-
likus gyülekezet tagjai igazán kitettek magu-
kért! Bôségesen volt része jó beszélgetések-
ben és finom süteményekben mindnyájunk-
nak. Az átélt élmények, tanítások fényében 
mindannyiunkban tovább zeng a hét alapigé-
je: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedje-
tek az igazságra.” (Ézsaiás 1,17) 
Minden kedves Olvasóra Isten áldását kéri 

szeretettel:
dr. Árvavölgyi Béla

 református lelkipásztor 

imahét a krisztus-hívôk egységéért 2023

A menü ára 1490 Ft/adag + csomagolás
pizzák, hamburgerek, frissensültek, 

akár házhozszállítással.
Tel: 70/2371474

Cím: Tahitótfalu, Szabadság út 15. 
a benzinkút mellett

www.tbisztro.hu, fb :TszBisztró
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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
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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. Januári számunk-
ban a Bercsényi utca végén a keresztnél lévô turista térkép táblá-
jának egy részlete látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 
Fejes Zoltánnak.

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2023-ban

	 																																						Fekete-fehér																					Színes
apróhirdetés	20	szóig	 3590	Ft	 4185	Ft
1/16	oldal	 4555	Ft	 5315	Ft
1/8	oldal	 6625	Ft	 7730	Ft
1/4	oldal	 12.970	Ft	 15.135	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
Hurton Emese pszichológus   

A	pszichológusi	szolgáltatáshoz	elôzetes	idôpontegyeztetés	és	
regisztráció	szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/ 312- 605, 06 26/ 400- 172
Intézményünk készenléti száma

 16:00-8:00 és hétvégéken: 06/20-364-08-27
Az	intézmény	által	nyújtott	szolgáltatások	térítésmentesen	vehetôk	igénybe.
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Programok

Színek és ízek 
a Dunakanyarból

Kézmûves és iparmûvész szépségek találkoznak idén már tizedik alka-
lommal az érdeklôdô és értô közönséggel egy szép tavaszi szomba-
ton, március 11-én, ez alkalommal a tahitótfalui Sportcsarnokban. A 
Dunakanyarban élô és alkotó mesterek és mûvészek minden évben 
örömmel hozzák el régi és új alkotásaikat, hogy a csendes, szürke téltôl 
búcsúzva, vidám, barátságos hangulatban töltsenek el egy napot rég 
nem látott kollégáikkal és vásárlóikkal. A közönség nem csak kedvére 
nézelôdhet, és pénztárcája kedvére vásárolhat, de szavazatát is leadhatja a 
legtetszetôsebb alkotásra. A forgatagot színesíti a dunakanyari iskolák ifjú 
táncosainak, zenészeinek elôadása, Molnár Réka Ringatója, Csoóri Julcsi 
és a Szigeti Muzsikusok, Balázs Fanni és Mocskonyi Dörgô zenekara.  Aki 
ellátogat erre a jó hangulatú tavaszköszöntô családi programra, a környék-
béli gazdák és konyhák finomságaiba is belekóstolhat.

Szervezôk: Tahitótfalu Faluház, Szigetmonostor Faluház
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Közösség

Cikksorozatunkban az általános 
iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Füzesséryné Bogár Szilvia

Szilvia egy évtizede tanítja a szigeten 
a gyerekeket a néptánc szépségeire. 
Tahitótfaluban megtalálta párjával azt a 
helyet, ahol három gyermeküknek ott-
hont teremtettek. 

Hogyan esett a választás falunkra, hiszen 
egyikôtök sem itt nevelkedett?

Én magam paksi vagyok, férjem budaka-
lászi. Az elsô gyermekünk születése után 
Budakalászról Tahitótfaluba költöztünk, 
elsôsorban az ingatlan árak miatt esett a 
választás Tótfalura. Nagyon jól érezzük 
magunkat azóta is a faluban, semmi pén-
zért nem cserélnék lakhelyet. A baba-mama 
klubban kezdtünk ismerkedni az itt lakók-
kal. Könnyû volt beilleszkedni, mindenki 
kedvesen, érdeklôdôn közeledett felénk, 
ahogy mi is. 

Mióta táncolsz? Tán gyerekkori szerelem 
a néptánc?

Nagyon érdekes a néptánccal való találko-
zásom. Gyerekkoromban Pakson tornáz-
tam, ami a mostani RG-nek felel meg. Izgô-
mozgó gyerek voltam, édesanyám megelé-
gelte, és beíratott tornára. Imádtam, tehet-
séges voltam, sok érmet nyertem, bevá-
logattak Magyarország kéziszer csapatvá-
logatottjába, így az általános iskola utolsó 
két évét magántanulóként végeztem, mert 
állandóan Pesten voltam edzôtáborban. 
Elég magányos élet volt, kiszakítva a csa-
ládi közegbôl, de nagyon élveztem, hogy 
Magyarország színeiben versenyezhetek a 
világ különbözô részein. Rengeteget utaz-
tam, de szüleim tudták, hogy jó helyen 
vagyok, nem aggódtak. Nyolcadik után 
egyértelmû volt számomra, hogy a paksi 
gimiben folytatom tanulmányaimat, 
majd edzôtanonc leszek a Testnevelési 
Fôiskolán, de édesanyám meglátta az akkor 
még Állami Balettintézet hirdetését, misze-
rint néptánc tagozatot indítanak, és vár-

ják a jelentkezôket. Annyira nem izgatott a 
dolog, de hallgattam a szüleimre, és elmen-
tem a felvételire. Nem tanultam néptáncot 
soha, de ez nem volt akadály, mivel az alkal-
masságunkat figyelték. S mit ad isten, fel-
vettek. Kezdtem beleélni magam, hiszen 
láttam az iskola hangulatát, a mestereket, 
az egész milliôt, és teljesen beleszerettem. 
A kollégiumban kinyílt a világ. Édesapám 
kicsit ellenezte ezt a választásomat, azt java-
solta, hogy olyan iskolát válasszak, aminek 
elvégzése után könnyen el tudok helyez-
kedni, nem lesz nehéz megélni. Édesanyám 
viszont azt mondta, de ha ezt szereti csinál-
ni a gyerek, miért ne csinálja. Gyôzött a 
szív!

A néptánc tanításában edzôi terveidet 
gondoltad megvalósítani?

Mondhatjuk, igen, szeretek gyerekekkel 
foglalkozni. Bretus Mária, Zórándi Mária, 
Brieber János voltak a mestereim, akiket 
csodáltam. Az elsô öt év szakközépisko-
la után a Duna Mûvészegyüttesben helyez-
kedtem el, miközben 2 év alatt felsôfokú 
táncmûvész diplomát szereztem. Ezután 
indult a pedagógusképzés. Táncmûvész 
pályámnak köszönhettem, hogy a fér-
jemmel megismerkedtem egy görögor-
szági néptánc turnén, aki amatôr táncos 
volt a budakalászi Lenvirág Együttesben. 
Közben Táncmûvészeti Fôiskolává alakult 
a Balettintézet. Ekkor megint eljött az éle-
temben egy pont, amikor nem az én válasz-
tásom vitt a pályám felé. Akkoriban már 
nem néptáncpedagógus akartam lenni, 
hanem moderntáncpedagógus. Ugyanis 
a Duna Mûvészegyüttesben nem csak 
autentikus néptánc mûsorokat adtunk elô, 

Falutéka
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Közösség,  Hirdetés

hanem belekóstoltunk többféle táncstílus-
ba.  Beleszerettem ebbe a vegyes, izgalmas 
irányba. Viszont mivel abban az évben nem 
indult ez a szak, a néptáncnál maradtam, 
megint csak édesanyám javaslatára.  A sors 
mindig oly szépen igazgatja az életünket, 
csak nyitottnak kell lenni és figyelni. 

A tanári pályát is a sors keze rendezte?

Mondhatom, hogy igen. Nem kerestem 
minden erômmel a tanítási lehetôségeket. 
Bejártam az együttessel a világot, hosszabb 
turnékra utaztunk el, miközben elvégeztem 
a néptáncpedagógia szakot, és lehetôséget 
kaptam Budaka lá szon  a  Lenv i rág 
Gyermektáncegyüttes vezetésére, melyet 
2004-tôl 2008-ig Görög András és Vrábel 
János kollégáimmal vezettünk. Nehéz volt 
egyszerre táncmûvészként és táncpedagó-
gusként is megfelelni, így az egyiket el kel-
lett engednem. Férjemmel családot szeret-
tünk volna, úgyhogy belevágtunk, és jött 
a három gyerek. A férjem családi vállalko-
zásában, egy étkezdében kezdtem dolgoz-
ni 2011-ben a második fiam születése után, 
mert abban biztos voltam, hogy a táncos 
pályára nem akarok visszamenni, hiszen 
mellette a család nem mûködik.  Gyorsan 
elvégeztem egy szakács iskolát, hogy a 
családi vállalkozásba fel tudjanak venni. 
Nagyon jó idôszak volt, élveztem az ottani 
munkákat 2013-ig. A Nagyi Palacsintázója 
palacsintáit is mi sütöttük. A válság miatt 
azonban be kellett zárnunk. Egy rövid ideig 
takarítást vállaltam, hogy én is hozzájárul-
jak a családi költségvetéshez, miközben jött 
egy telefon Szigetmonostorról, hogy szeret-
nének óraadó tanárnak alkalmazni, majd 
egy tanév múlva már teljes állásban tanít-
hattam. Hiszem, hogy a sors néha elvesz, 
de néha ad is. Ha szorgalmas, és kitartó az 
ember, illetve nyitott szemmel jár, min-
den nehézséget meg tud oldani, és az adott 
lehetôséget ki kell használni. Ez életem 
során számtalanszor bebizonyosodott. 
2013 óta vagyok a szigetmonostori iskolá-

ban, melynek a mûvészeti iskolája három 

éve már a tahitótfalui Pollack suli monos-
tori telephelye. 

Tíz év nagy idô, ezek szerint jól érzed 
magad a tanári szerepben. Miben látod a 
néptánc fontosságát a kötelezô órai kere-
tek között?

A délelôtti órákon a gyerekeknek nincs 
választási lehetôségük, elsôtôl negyedik 
osztályig be van építve az órarendbe a test-
nevelés oktatás keretében. Ketten foglal-
kozunk velük az órákon Urbán Márton kol-
légámmal, így a páros táncokat, a férfi és 
nôi szerepeket hitelesen tudjuk tanítani. 
Alapvetôen jól állnak a gyerekek a tánc-
órákhoz, mert szerencsés, hogy elsô osz-
tálytól találkoznak a néptánccal, sôt már 
az óvodából erôs alapokat hoznak a népi 
kultúrát illetôen. Felsô tagozaton a tehetsé-
ges, érdeklôdô gyerekek a mûvészeti isko-
lában folytatják a néptáncot, többnyire 
saját döntésük alapján. Én pedig arra törek-

szem, hogy megszeressék a zenét, a táncot, 
a mozgást, az együttlétet, az összetartozást, 
az együtt táncolás élményét, hogy önma-
gukhoz képest fejlôdjenek. Célom, hogy 
amikor majd felnônek, szeretettel gondolja-
nak vissza ezekre az élményekre, természe-
tes legyen számukra a népzene, a néptánc. 
Szeretem látni, hogy amikor bejön egy gye-
rek az órára esetleg bánatosan, mosolyog-
va, jókedvûen megy ki az óráról. Ha másért 
nem, már a napi stressz feloldásáért jó 
táncórára jönni, ki tudja magából táncolni 
a bánatát, a feszültséget. A néptánc igazán 
jó ellenszere a rájuk zúduló rengeteg digi-
tális információ okozta kártékony hatásnak 
a mai világban. Egyébiránt fejleszti az isko-
lai tanulmányaikhoz szükséges kompeten-
ciákat és készségeket. 
A néptánc tanárnak nem elég tudni, 

hogyan kell megtanítani egy táncot, hanem 
nagyon szociálisnak, érzékenynek kell 
lenni. Alkalmazkodni kell a gyermekek napi 
hangulatához, nem kell feltétlenül lead-
ni az eltervezett anyagot. Vannak nagyon 
nehéz napok, ilyenkor azon gondolkodom, 
mit kellett volna másként csinálni. Amikor 
kapok egy pozitív visszajelzést, az hatal-
mas erôt ad.  Na, éppen ez tart a pályán, 
együtt rezgünk a gyerekekkel, együtt éljük 
meg az örömöt, a bánatot. Az együtt tánco-
lás-éneklés szépségére, örömére, a magyar 
népi kultúra sokszínûségére tanítom/tanít-
juk a gyermekeket nap mint nap fáradhatat-
lanul és teljes szívvel-lélekkel.
Kívánom, hogy még sok-sok örömöt, szép-

séget tudj adni és kapni ezen a gyönyörû 
pályán, amire a sors rávezetett.

Béres Gabriella

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Falufórum
Időpont: 2023. február 23. (csütörtök) 

18:00 óra
Helyszín: Népház 

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Sajtos Sándor
polgármester



1 62 0

Hirdetés ,  közhasznú adatok 2 0 2 3 .  F E B R U Á R

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 min-
den 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, szer-
da, 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, vész-
helyzet, 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 foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, 
szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. 
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel 
hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admi-
nisztrációs 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 megje-
lenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI 
ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon 
folyama tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, 
Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi 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, csütör-
tök 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., ügyfél-
szolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., nyitva tartás: 
hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 
80 353 353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: 
hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, 
péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@fkf.hu, 
fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 Bp., Pf.: 637 • 
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 tanács-
adás: hétfô 10-12-ig terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, 
tel.: 06-30-303-3296 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi 
út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-999-688


