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Kézilabda pálya épül az Ifjúsági táborban
A 2019. decemberben megjelent kormányhatározatban rögzítettek szerint Pest Megyében tizenhat településen kerül sor iskola bôvítésére, építésére. E települések
között szerepel Tahitótfalu is. A nagyságrendben 6,6 milliárd forintos beruházás alapjaiban megváltoztatja településünkön az általános iskolai oktatás feltételeit, körülményeit. A nyolc tanterem három különálló kétszintes
épülettömbben kerül kialakításra, melyek folyosóval
lesznek összekötve a sportcsarnok és a konyha szom-

szédságában. A szerkezetileg, statikailag, gépészetileg
elavult népház lebontásra kerül. A népház funkcióját az
új iskolában elhelyezendô helyiségek váltják ki, zeneteremmel, mobil színpaddal, ruhatárolóval, vizesblokkal,
önálló szekcióval. A nyolc tanterem mellett hat foglalkoztató, kémialabor, fizikalabor, nyelvi labor, számítástechnikai labor, természettudományi elôadó kerül kialakításra a szükséges raktárakkal, vizesblokkokkal együtt.
A tornaterem közvetlen szomszédságában süllyesztett fél tornaterem, a szabadtérben a kertészeti tervek-
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Újra együtt a Falunapon
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Tahitótfalu augusztusi programjai
augusztus 14. V. Szentendrei-szigeti Szántóverseny és Szakmai Nap.
Részletek a plakáton.
augusztus 20. Szent István király és az Új kenyér ünnepe.
Részletek a plakáton.
Szeptember 5. 10:00-19:00 Családi Nap.
Helyszín: Ifjúsági Tábor (váci révnél)
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) Nyári szünet

Faluház (Szabadság út 1/a)
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
Sportcsarnok (Szabadság út 1.) Nyári szünet
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, Faluház:
Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián 30/535 7322,
tahitotfaluse@gmail.com.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
fedô burkolata UV-álló, kék színû, míg az alapvonalon kívüli terület piros színû lesz. A modul
sportpálya a mai szabványoknak megfelelôen
készül majd el. A sportpálya két végén 5 m magas
labdafogó háló kerül felhelyezésre. A pálya körül
palánkrendszer lesz kialakítva 1,1 m magasságban, fehér színnel horganyzott zártszelvény oszlopokkal. A palánkon 2 db egyszárnyú kapu is létesül. A kézilabdapálya felszereléséhez fog tartozni 2 db szabványméretû rögzített kézilabda kapu
hálóval (300×200 cm). Jelenleg várjuk a kézilabda szövetségtôl az együttmûködési megállapodást, amely képviselô-testületi döntés után aláírásra kerülhet. Reméljük, ez a beruházás nem csak
az iskolások oktatását segíti elô, hanem a település sportéletébe, rekreációs tevékenységébe is jól
integrálható lesz.
nek megfelelô zöldfelület és a sziget élôvilágára
jellemzô tanösvény épül.
A tervezett beruházás miatt öt osztály részére
ideiglenes konténeriskola kerül kialakításra a felújított Ifjúsági Tábor területén, amelyrôl a korábbi számokban tájékoztatást adtam. Felmerült a
kérdés, hogyan oldjuk meg a szabadtéri testnevelési foglalkozásokat. A gyermekek sportcsarnokba történô napközbeni utaztatása hatalmas költségekkel járna, és nehezen lenne beilleszthetô az
idôkeretek miatt a tantervbe. Több éve kapcsolatban állunk a Budakalász KC férfi NB I-es kézilabda klubbal. Több évvel ezelôtt Hajdú Gábor elnök
úrral arról egyeztettünk, hogy a tahitótfalui általános iskola diákjai hogyan tudnának bekapcsolódni az utánpótlás nevelés biztosításába. Ekkor
ajánlották figyelmembe Pacor Vilmos urat, aki
nem oly régen költözött Tahitótfaluba és évtizedeken keresztül országosan is elismert szinten
vett részt az utánpótlás nevelésében. Pacor tanár
úr, integrálódva az iskolai szakkörök rendszerébe, önálló kézilabda szakkört hozott létre, amely
sikeresen mûködik Tahitótfaluban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetséggel
együttmûködve az Ifjúsági tábor területén szabadtéri kézilabda pályát építünk. Ez a sportlétesítmény egyrészt a „konténeriskolában” folyó
oktató munkát, másrészt sporttáborok helyszínét biztosítja. A három felújított faépület ugyanis
szálláshelyként mûködik, a felújított fôépületben
pedig minôségi vizesblokkok, étterem, konyhamelegítôkonyha áll rendelkezésre.
Az elmúlt napokban megtörtént a tervezô céggel a helyszíni egyeztetés, ahol kijelölésre került
a tábor déli részén egy 22×42 méteres terület. A
szabadtéri kézilabda pálya zöldmezôs beruházásként kerül megvalósításra, mely során 25 cm mély
ágyazatot készítenek, amibe elhelyezésre kerül
egy 30 cm magas rétegvastagságú alépítmény, így
a környezô terephez képest a pályatükör 5 cm-re
emelkedik ki. Az ágyazat fagyálló, folyamatos
szemcsenagyságú zúzott kôbôl készül, erre kerül
a 10 cm vastagságú beton burkolat. A sportpálya
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További útfejlesztés
Az elmúlt számban beszámoltam a Zrínyi köz
és a Klapka utca mart aszfaltos technológiával
történt felújításáról. Tekintettel arra, hogy kis for-

galmú feltáró utaknál ez költséghatékonynak és
mûszakilag jónak mutatkozik, további 250 tonna
mart aszfaltot rendeltünk. Egyeztetés után az a
döntés született, hogy a Móricz Zsigmond utca
Tormarét feletti szakasza és a Sionhegyi utca
egy része kap ilyen burkolatot. A mart aszfalttal
való burkolásnál 8-9 cm vastagságban finisherrel
terítik, majd tömörítik a pályafelületen az anyagot, ezt követôen egy emulzióval megszórják,

majd 2/4-es bogdányi kôzúzalékot terítenek rá,
amit még egyszer megismételnek. Így alakul ki a
zárófelület. A padka kiékelése jelenleg folyamatban van. Településünkön így újabb, 815 méter
hosszú, 3,5 méter széles útszakasz került felújításra. A kivitelezô személyérôl a benyújtott ajánlatok alapján képviselô-testületi határozatban döntöttünk, így a legkedvezôbb árajánlatot fogadtuk
el (5.670.625 - Ft +Áfa vállalási ár). Az útpálya felújítása elôtt 6 db csatornaszem kiemelését kellett
megoldani, ennek végrehajtásában a DMRV Zrt.
nyújtott segítséget, amit ezúton is köszönök.
Bölcsôde, óvoda beruházás
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a két
intézmény építése illetve felújítása a terveknek megfelelôen halad, a napokban kezdôdik a
bölcsôde hideg és meleg burkolatának kialakítása. A külsô falfelületen a nemesvakolat felhordásra került. Az Almásy utcai óvodában a hagyományos fedélszéket felújítottuk, és több horogfát is
ki kellett cserélni. A teljes tetôszerkezet faszerke-

zete vegyszeres kezelést kapott, a régi verébdeszkákat lebontottuk, a cseréplécezetet kicseréltük.
A napokban kezdôdik a bádogozás, majd a cserepezés. Reméljük, mindkét beruházásunkat az
építôiparban tapasztalható körülmények ellenére is a tervezett határidôben és költségráfordítással tudjuk befejezni.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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és EU Roadshow
a Tahitótfalui Ifjúsági Táborban
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Szervező: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány. Támogató: Tahitótfalu Község Önkormányzata

EUROPE DIRECT
Pest

Köszönetnyilvánítás
Ezúton fejezzük ki köszönetünket Szász Istvánnak, aki az általa készített míves faragott táblát a Faluháznak ajándékozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzata

Újszülöttek:
Kolcsár Kevin 2021.07.02.
Szakács Benett 2021.07.08.
Németh Ábel 2021.07.19.
Elhunytak:
Csereklyéné Harkai Szilvia
– Visegrádi út – élt 47 évet
Szigyártó András – Béke út – élt 53 évet
Makkay Zoltánné – Pacsirta utca – élt 82 évet
Házasságot kötöttek:
Galgóczi József – Darvas Ágnes
Dalnoki László – Nébl Krisztina

Könyvtár
nyári szünet
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Tábori tudósítás… a Kézmûves Gyermektáborból
Az idei két hetet a korlátozások megszüntetésének köszönhetôen minden nap közel
nyolcvan gyermekkel tölthettük a Faluházban.
A Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány közös szervezésében megvalósult ingyenes napközis
táborban kézmûves mesterek, népi játszóház
vezetôk, képzô- és iparmûvészek alkottak soksok csuda dolgot a gyerekekkel, tanították ôket
mesterségük fogásaira: korongozásra, agyagformázásra, tûzzománc készítésre, nemezelésre, varrásra, szövésre, fonásra, kôfaragásra, hímzésre, gyöngyfûzésre, gyertyaöntésre, festé-
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szetre. Szántó Tünde és Sándor, Sasvári Vera,
Nagy Erzsike, Princzné Bérczi Kriszta, Kerekes
Pálma, Dániel Réka, Ágnecz Mónika, Princz
Panna, Hegedûs István, köszönjük! Az önfeledt alkotás átélése mellett naponta új élmények
bûvöletében éltünk: a komondorok Gyimesi
Gabival és Lôrinczné Ágival, a fogat és lovas
kocsi Gubacsi Gergôvel és Fábián Csabával,
a hátas lovak Faragó Györggyel és Szofival,
a ragadozó madarak Kisteleki Gergellyel, a
hüllôk Kovács Adriennel, a tûzoltóautó Tóth
Györggyel, a rendôrautó Budai Boglárkáékkal,
a népzene Kálna Natival és Csoóri Julcsival, az

Ágacska mesejáték a Szekérszínházzal, az afrikai
dobok Mákó Katóval jöttek házhoz, és a hagyományos zárónapi kenyérlángos is szép ropogóspirosra sült a falu kemencéjében.
Köszönjük a sok-sok segítséget a szülôknek,
nagyszülôknek, a nagy tesóknak, a közösségi szolgálatos ifjaknak, a Pollack suli tanárainak! Mindenkinek, aki hozzátett szívvel-lélekkel ehhez a csudajó két héthez! Jövôre veletek
ugyanitt!
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô

2021. AUGUSZTUS

K özössé g

Tahitótfalu évei 2021-2022

Elindult a Falusi Tekergô, a felfedezô Falusi KulTúra!

Tahitótfalu éveit egy kulturális tanösvénnyel
szeretnénk emlékezetessé tenni. Az útvonalon végighaladva megismerheted Tahitótfalu
nevezetességeit, szépségeit. A Falusi Tekergôt
nem csak a hozzánk látogató turistáknak
ajánljuk, a településünkön és a környéken
élôk is sok érdekes részletet tudhatnak meg
Tahitótfaluról. Keresd a Falusi Tekergô feliratú fadobozokat, melyeket a település 13+1
pontján helyeztünk el. A dobozokban található, útvonaltérképpel ellátott útlevelekbôl
végy egyet magadhoz, és már indulhat is a
felfedezô túra. Minden dobozhoz tartozik egy
szám és egy kérdés. Írd az útlevél megfelelô

számú sorába a kérdésre adott válaszodat. A
kitöltött útlevelet lefotózva küldd el a Faluház
Tahitótfalu facebook oldalára vagy a faluhaz@
tahitotfalu.hu e-mail címre. Ha a túrát hibapont nélkül teljesíted, jutalomban részesülsz!
Gratulálunk a helyes megfejtést
beküldôknek. A játék elsô két hetének nyertesei: Kanyó Miklós, Török Márton, Török Samu,
Molnár Luca, Susán Adrienn, Gajdos Nimród,
Balogh Vivien, Szendrei Zita, Kállai Petra,
Kállai Sándor, Csereklye Blanka, Csereklye
Ákos és Csereklye Iván.
Kalandra fel
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô

Zúg a traktor, szánt az eke…

Szántóverseny és szakmai nap Tahitótfalu határában

Idén V. alkalommal, augusztus 14-én
Tahitótfalu Egeres dûlôben kerül megrendezésre a Szentendrei-szigeti Szántóverseny és
Szakmai Nap.
A hagyományteremtô rendezvényünk a
megszokott programokon, mint a szántóverseny, a traktorgyorsulási és ügyességi versenyek és fajtasor bemutatón kívül idén fogathajtó versennyel is bôvül.
Rendezvényünk a Szentendrei-szigeten gazdálkodók és a mezôgazdaság iránt érdeklôdô emberek számára verseny és kikapcsolódási lehetôség,
a szakmán kívüli látogatók pedig betekintést
nyerhetnek a mezôgazdaság világába.

A versenyzôk javarészt a Szentendreiszigetrôl érkeznek, bemutatva szeretett gépeiket, melyek nem csak erôsek, de gyorsak is.
Hiszen legnépszerûbb programunkon, a traktorgyorsulási versenyen csak úgy repesztenek
a modern és veterán traktorok egyaránt.
A versenyszámok látványossága mellett
finom ételek és italok várják vendégeinket.
A naprakész információkért kövessen
minket a Szentendrei-szigeti Szántóverseny
facebook oldalán. A helyszín GPS koordinátái
a plakáton olvashatók.
Magyar Koppány

Tahitótfalui
vôfélyversek
A lakodalmak hagyományos ideje az aratás,
betakarítás utáni idôszak és a farsang ideje
volt. Manapság az idôjárás miatt elsôsorban
nyáron zajlanak az esküvôk és az azt követô
lakodalmak. A falusi lakodalmak jó hangulatának felelôse a vôfély volt. Szerepe mára igen
megváltozott, a családi barátot vagy rokont
felváltotta a hivatásos vôfély, de sok helyen
még mindig szokás vôfélyt hívni, aki pontosan és szép rendben levezényli a lakodalmat.
A hagyomány szerint a vôfély feladata a
menyasszonyos háznál kezdôdik, ahol kikéri a menyasszonyt a szülôktôl leendô férje
számára, majd elbúcsúztatja a menyasszonyt
szüleitôl, testvéreitôl. A lakodalomban versekkel jelenti be a fogásokat. Tréfás játékokat csináltat a násznéppel, de fôként az ifjú
párral. Feladatai éjfélkor a menyasszonytánc
bejelentésével érnek véget. A közreadott
négy vers közül három a tahitótfalui lakodalmak hagyományos étekfogásaihoz kapcsolódik, míg a negyedik a menyasszonytánc elôtti
vôfélyvers.
Leveshez és ima
Kedves vendégeink, íme itt vagyok az elsô tállal.
Gôzölgô húsleves van ebben a tálban,
Olyan forró, hogy a kezem majd leég tôle.
Nagyon jó étvágyat! Egyenek belôle!
De, hogy meg ne égessem magam a forró tállal
Adjunk hálát elôbb az egek Urának:
Tehozzád könyörgünk, óh felséges Isten,
Hallgasd meg imáját bûnös gyermekidnek.
Engedd, hogy élhessünk ez eledelekkel,
Erôtlen testünket tápláljuk ezekkel.
S ha elfogyasztottuk mindezen jókat,
Hála telt szívvel emlékezzünk rólad. Ámen.
Jó étvágyat! Tessék, tessék!
Tyúkhúshoz
Tegnapelôtt este, hallgassák meg kérem,
Hogy mi történt vélem ezt most elmesélem.
Sötét volt, mikor a szakácsné azt mondta,
Hogy én a tyúkólból tojást hozzak nyomban.
Egy tyúkot megkértem hát nagyon szépen:
Kedves tyúkom-búkom, szánjál meg hát engem.
Alája nyúlok, hogy tojást keressek,
Az meg neki repül az én szegény fejemnek.
Ütött-vágott, mint egy megvadult sas,
Akkor látom, hogy nem is tyúk, hanem kakas.
Kedves Vendégeink! Mindenkinek azt ajánlom,
Vaczó Zoltán
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Életember
Ha az élet nem adja meg amit kívánsz,
akkor küzdj, és ne menekülj,
Ha nem találsz magadnak társat,
csináld meg egyedül!
Nem mondom, hogy könnyû lesz, de hidd el menni fog,
Ha erôs a célod muszáj lesz felállnod!

Búcsú
Egyszerre szomorúan és a Mennyi Atyában
bízva osztom meg: úgy tetszett a Mindenható
Istennek, hogy Csereklyéné Harkai Szilviát,
aki a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet tagja
volt, 47 évesen 2021. július 9-én hazaszólítsa
a múlandó életbôl az örökkévalóságba.
Szilvi tavaly nyáron tudta meg, hogy
súlyos betegsége van. Szilvi és családja egy
évet kapott a Teremtôtôl, hogy szembenézzen önmagával és az élet és halál Urával.
Szilvi ez idô alatt még tanult, hogy szolgálhasson, bátorított, szolgált. Bekapcsolódott
néhány alkalommal még az Alabástrom
projektbe is. Sokakkal volt közösségben,
sokak számára volt áldássá. Mindig Jézusra,
a Megváltójára mutatott. A Csereklye család az elmúlt évben nagy harcban gyôzött.
Nem rendült meg a hitük. Helyette építették a közösséget, sok szeretetet adtak és kaptak. Reménységgel telve elfogadták Isten
döntését. A Mindenható adjon békességet és
vigasztalást számukra!
Szilvi nem csak éltében bátorított, hanem
hátrahagyott üzeneteket halála utánra is. Így
a temetésére érkezôket az alábbi üzenettel
bátorította.
Váradi Antal lp.

Ha nem megy, akkor se törj meg,
mert segítek,
Ne ijedj meg soha, de lehet, hogy veszítesz!
Ne nézz hátra tudd, hogy nem arra tartasz,
Van egy célod úgyhogy döntsd el,
hogy az agyadra vagy a szívedre hallgatsz!
Lehet, hogy már százszor összetörtek,
de tanulj meg bízni,
De ne legyél naiv, tanuld meg,
kinek lehet hinni!
Ôszinte leszek, én is kaptam már buktatót,
És néha kellett használnom nekem is
nyugtatót!
Voltak éjszakák, mikor nem csuktam le a
szemem,
Folyamatosan pörgött, és zakatolt az eszem.
De volt egy kéz, amit én segítségül kaptam,
És soha nem bántam meg,
hogy ezt elfogadtam.
Ha szükséged van valakire hidd el, én nem megyek el,
Az idô viszont nem áll meg,
folyton menetel..
Nehéz lesz az idô amit hátra hagysz,
És az is amíg észbe kapsz!
Szilágyi Barbara (14 éves),
Tahitótfalu 2021. július

A várakozás
áhítatában
Szûz Mária
Koronás Királynônk
Országunk kapuját
A világ elôtt kitárja
Gyermekeit várja
Közös imára
Szent fia áldását
Kérjük a világra
Hófehér oltáron
Test és vér
Vele egyesülve
Vagyunk testvér
Áldj meg minket
Jézus
Légy velünk
Áraszd ránk
Szent lelked
Add hogy kinyíljon
Szívünkben
Az összetartozás
Nemes virága
Kereszten kitárt karjaid
Átölelik a világot
Kösd össze
A földkerekség népeit
A béke és szeret lángjával
Ûzd el a sötétség
Gyilkos árnyait
Ragyogtasd ránk
Jóságos arcodat
Hogy szent fényedben
Megfürödve
Megtisztuljon a világ
Karnevál Margit

Drága Barátaim, Mindazok, akik eljöttetek! Drága tesók!
Kedves családom, szeretett családom!
Nem adatik meg sokaknak, hogy elôre szóljanak ilyen helyzetben, de én most kihasználom, hogy szerettek, és azt, hogy végig fogtok hallgatni.
Elôször is tudnotok kell, hogy mindenkit
nagyon-nagyon ölelek és szeretettel csókolok. Tudom, hogy mindent tudtok már. Nagy
kincs voltatok az életemben, és hálás vagyok
Istennek, hogy közétek helyezett. Talán
sokaknak voltam smirglipapír, hát bocsánat,
ez jutott. De tudom, hogy sokak nekem voltak smirglipapír, és nincs ezzel semmi baj.
Sokat csiszoltuk egymást, és ez így volt rendjén.
Mindenkiért egyenként, aki itt áll most,
nagyon-nagyon hálás vagyok. Arra buzdítalak benneteket, kedves munkatársaim, osztálytársaim, családtagjaim, gyülim, hiszen
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látjátok, hogy rövid az idô és rövid az élet:
Válasszátok Krisztust, ne vacakoljatok! Ne
kérdôjelezzétek meg, csak egyszerûen fogadjátok el az Isten szeretetét, és örvendezzetek
és éljetek annak. Annyi mindennek lehet élni
és semmi értelme sincsen, de az, amikor az
Istennek élsz, az nagyon gazdaggá tesz.
Hiszem azt, hogy én meggazdagodva, az
élettel betelve megyek az Úrhoz, vagyok az
Úrnál már most. Hiszem, hogy minden földi
kincsnél többet ér bármilyen apró mennyei
kincs is. Járjatok azokban a jó dolgokban, amiket Isten elôkészített nektek. Azt kívánom,
hogy mindegyikôtök megismerje az Isten szeretetét. Ne legyetek távol az Istentôl, közeledjetek hozzá és Ô közeledni fog hozzátok.
Így legyetek mindannyian áldottak, köszönöm, hogy eljöttetek! Nagyon fogtok nekem

hiányozni, meg én is nektek, tudom. De majd
Isten bepótolja ezt is, azt is tudom.
Nagyon nagy szeretettel gondolok most
rátok, és köszönöm nektek, hogy meg fogjátok vigasztalni a családomat, hogy törôdtök
majd velük. Már az, hogy vagytok, számunkra mennyei törôdés, az Isten gondviselése.
Köszönök minden jót, amit adtatok az életemben, köszönöm, hogy semmi jótól nem fosztottatok meg! Köszönöm azt a sok-sok nevetést, ami életben tartott a szürke hétköznapokban! Köszönöm azt a sok kedves szót, ami
az én szívemet állandóan melengette! Nagyon
köszönök minden jót, amit adtatok!
Legyetek áldva, sok ölelés nektek.
Szilvi
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
A 2021-2022. tanév tanévnyitó ünnepélyét 2021. augusztus 31- én kedden 18 órakor tartjuk az iskola központi épületének udvarán (Tahitótfalu,
Kossuth Lajos u. 26.).
Kérjük, hogy a tanulók ünnepi ruhában jelenjenek meg.
Mindenkit szeretettel várunk!
Iskolavezetés

Vissza a természethez
Az idei osztálykiránduláson az ötödik évfolyam Vértesszôlôsre és Tatára látogatott el. A
gyerekek nagyon várták már a programokat,
hiszen az utóbbi idôben a koronavírus járvány
miatt kevesebbet találkozhattak egymással, és
bánatunkra sok minden elmaradt. Úgy gondoltuk, hogy rengeteg idôt töltünk majd a szabadban, ahol kiengedhetik a gôzt, és igazán gyerekek lehetnek.
Elôször Vértesszôlôsön jártunk. Itt bebarangolhattuk Samu, az ôsember egykori élôhelyét,
megtekinthettük, hol találták meg koponyatöredékét, az egykori tûzrakó helyet, a pattintott
kôeszközöket, különbözô vadállatok lábnyo-

mait. Utána megnéztük a tatabányai Kô-hegyen
a turul emlékmûvet, amit a 907-ben lezajlott
bánhidai csata emlékére állítottak, majd elsétáltunk a Szelim barlanghoz, ahol annak idején
a jégkorszaki ember életének nyomait szintén felfedezték. Az egyes helyszínek között
végig gyalogoltunk, hogy a különleges tanösvényt követve láthassuk a különbözô helyekrôl
odaszállított, felirattal ellátott kôtömböket.
Érdekes volt összehasonlítani az eddig sosem
látott kôzetmintákat. A legbátrabbak utána
fölmászhattak a Csúcs-hegyen álló 30 méter
magas Ranzinger Vince kilátóra is. A délután
hátralevô részében a tatai várhoz látogattunk

el, amit Luxemburg Zsigmond építtetett a XIV.
században.
A kirándulás során többször nyílt
lehetôségünk játékra a szabadban. A legjobban a gyerekeknek a tatai Öreg-tó melletti park
tetszett, ahol rögtön birtokba vették a játszóteret. Programjainkat a végén fagyizással koronáztuk meg.
Köszönjük szépen Schubert Mihály barátunknak a balesetmentes vezetést és a sok
türelmet, Kökényné Krafcsik Ibolyának pedig
a sok önzetlen segítséget, és hogy elkísért minket erre a szép kirándulásra!
Sziváné Bergmann Henriett és Fábián Csaba
osztályfônökök

Különdíjasunk lett Csereklye Emma a Diákalkotók
IX. Országos Tûzzománc Pályázatán

Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk
Együtt Alapítvány még tavaly ôsszel hirdette ki a tûzzománcos mûhelyvezetôknek –
országosan- az idei biennálé témáját és határidejét. A tûzzománcos gyerekek számára
hétrôl hétre írtam fel az osztályterem táblájára a megadott témát: „A természet szeretete, dallamos egyszerûség Zelk Zoltán verseiben és meséiben”. A téma igazán nekünk való
volt, hiszen rengeteget mentünk ki a természetbe alkotni, festeni és rajzolni – a gyerekek fantáziája azonnal beindult, terveztek, rajzoltak, festettek és ezekbôl különbözô kompozíciókat készítettek. A lázas munka kezdetén, a zománcozás elején derült égbôl villám-

csapásként ért bennünket a hír, hogy online
oktatás lesz és a mûhely „természetesen”
bezár. Sokan elkeseredtünk, mert nem lehetett tudni, hogy lehet-e folytatni a megkezdett alkotásokat, lehet-e még kísérletezni és
egyáltalán be tudjuk-e majd adni a pályázatokat. Hála az égnek, mint a mesében, minden jóra fordult: újra kinyíltak az iskolák és
a mûhelyek kapui, és meg lett hosszabbítva
a határidô is.
Izgalmas megoldások születtek a szigetmonostori tûzzománc mûhelyben, ahonnan végül 12 diák adott be zománcos munkát a biennáléra. Emma volt az egyetlen, aki
két alkotással kívánt indulni ezen a megmérettetésen: „A rét” címû munkája mellett a
„Tavaszi Fa” egy nagyon különlegesen, lazúrosan kezelt friss alkotás. Az alkotó nem acéllapot, hanem rézlapot választott alapul, amivel jóval több elôkészületi munka volt. A vizesen, lazúros technikával felhordott zománc
alatt áttetszik a rézlap izzó színe – élôbbé
téve Emma alkotását, aki ösztönösen érezte,
hogy így lesz kifejezôbb és élôbb a megjelenített fa kompozíciója.
Gratulálok, gratulálunk a 9 éves Csereklye
Emmának a megérdemelt különdíjához! A
különdíjat a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány adta ki a tehetséges
alkotónak. (107 pályázatból a szakmai zsûri
21 alkotást díjazott.) Nagyon köszönöm az
összes pályázó tanítványomnak, hogy dolgoztak, alkottak az adott témán belül és hogy

részt vettek ezen a biennálén!
A lelkes és tehetséges pályázó diákok és
alkotásaik:
1.: Csereklye Emma 1.: – 9 éves /„A rét”;
2.: Csereklye Emma 2.: – 9 éves /„Tavaszi Fa”;
3.: Soos Abigél – 9 éves /„Szárnyalni”; 5x5cm
4.: Solymos Napsugár – 12 éves / „Habos virág”;
5.: Bordás Richárd János – 11 éves / „Napvirág”;
6.: Zilahi Emese – 11 éves / Pitypang”;
7.: Kiss-Ricgter Ábel – 16 éves / „Évszakok”;
8.: Bercu Kira Tímea – 12 éves / „Szeretet
ága-boga”;
9.: Miklós Anna – 10 éves / „Az én virágom;
10.: Sándor Zoé – 10 éves / „Szív és lomb”;
11.: Király Katalin Erzsébet – 10 éves /
„Az 5 virág”;
12.: Éles Boldizsár – 11 éves /” Egy új élet
kezdete”;
13.: Szeder Lea – 9 éves / „A mezô virágokkal”;
A Diákalkotók IX. Országos Tûzzománc
Pályázatának online eredményhirdetése és
kiállítása a Danubia televízió által készített
felvételen megtekinthetô itt, ezen a linken:
https://www.facebook.com/danubiatv/
videos/4464428176921124
Két év múlva ismét lelkesen indulunk a
biennálén!
Pollack Mihály Tahitótfalu Általános Iskola
és AMI Szigetmonostori telephelye
Várbíró Kinga Evelin mûhelyvezetô
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Iskola

Részlet az iskolaigazgató ballagási beszédébôl

„Kölcsönösen sokat kaptunk
egymástól – ti, DIÁKok és mi, az ISKOLA.
Tanítóitok, osztályfônökeitek, tanáraitok szó szerint második szülôként vezettek
Benneteket végig az iskolai évek alatt. Kecskés
Tímea, Csereklyéné Szente Ildikó, Futó József
Balázsné, Bötkösné Molnár Éva tanítóitok és
napközis nevelôitek szilárd alapokat adtak nektek. Köszönöm tanáraitok munkáját, az eredmény magáért beszél – 44 kedves, nyitott,
munkára kész fiatal.
Felsôs osztályfônökeitek, Lintner Andrea és
Lehoczky Dolli tanárnôk hol spártai hôsökként
harcoltak értetek, hol bevehetetlen várháborúk
várvédôiként, hol tyúkanyóként óvták egyre
növekvô kiscsibéiket. Mi tagadás, a 8 évvel
ezelôtt iskolába került „kiscsibék” felnövekedtek fiatal, tudatos, szép hölgyekké és bariton
hangú, jókedélyû fiatalemberekké, akik jelzik
nekünk, tanároknak, hogy jobb, ha komolyan
vesszük ezt a változást. Mi komolyan vettük,
jelentem, büszkén tekintünk most valamennyien végig rajtatok, kedves ballagók.
Útravalóul fogadjatok el tôlem néhány tanácsot.
Elôször is azt, hogy a világot igenis meg lehet
javítani, erre valamennyien alkalmasak vagytok, a bizonyítványotokba is bekerülhetne: A
világ megjobbítására kiválóan alkalmas. Ebben
higgyetek, kérlek Benneteket!
Másodsorban mindenki felelôs a saját sorsáért, ne kívülrôl várd a csodát, állj a saját sorsod
alakításának az élére, és ígérem, jó lesz.
„Rossz a világ? Légy jó tehát magad!
Üres a lét? Adj tartalmat neki!
Az ember szolga mind? Légy te szabad!
Hídd sorsodat bátor versenyre” Komjáthy
Jenô írót idézve.
Végül, de nem utolsósorban egy dal szövegét
idézem Nektek útravalóul a nagybetûs élethez:
„Az ember Isten legszebb terve,
Test, lélek meg elme.
Csak legyen szeretve,
Mást nem is kíván.
És hallottad már százszor:
Teremt, ahogy gondol.
Minden ember varázsol
Nem mindegy mifélét.
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Azt mondod, bántott az élet,
Én azt mondom: örülj, hogy éled!
Minden fájdalom, öröm azért van,
Hogy magadból többet megérthess.
Azt, hogy a szeretet nem egy érzés!
Hogy nem ér véget az nem is kérdés
-De ha csak a hibákat nézed,
Küszködés lesz, és nem élet!
Használd mindenre,
Hogy legyen jobb, ahol élsz
A négy varázsigét...
Ezek a
SAJNÁLOM, a BOCSÁSS MEG, a KÖSZÖNÖM
és a SZERETLEK”
A „Kovalszky meg a Vega” együttes Varázsszavaknál én se tudtam volna jobban megfogalmazni a közösségi életünk kulcsszavait, melynek használatával az életünk szebb, gördülékenyebb lehet. Javaslom gyakori kipróbálásukat.
A négy varázsigével kívánok Mindnyájatoknak eredményes, boldog életet, értelmes
életcélokat, szorgalmat, tisztánlátást és sok-sok
vidám, boldog évet, évtizedet.
Az én varázsszavaim ma a búcsúzásnál:
Hiányozni fogtok! Legyetek jók!
Visszavárunk Titeket!
Köszönöm a figyelmet!
Zakar Ágnes intézményvezetô
Ballagó diákjaink:
8.a osztály
Osztályfônök: Lehoczky Dolli
01. Borus Nikoletta
02. Budai Roland
03. Egerszegi György Bence
04. Fülesdi Kamilla
05. Heves Tamás
06. Horváth Balázs
07. Horváth Botond
08. Kemechey Álmos Mátyás
09. Kovács Fanni
10. Madarász Réka
11. Nagy Károly Dezsô

12. Németh Zoltán Márk
13. Petkó Lili
14. Puji Lajos
15. Rajos Olivér Bence
16. Szabó Krisztián István
17. Szvetlik Adrienn
18. Tiszai Janka
19. Török Luca
20. Vanka Nikolett
21. Vincze Zsombor Bence
22. Viszti Máté
8.b osztály
Osztályfônök: Lintner Andrea
01. Argyelán László
02. Banadics Bence
03. Birkás Anna
04. Bozóki Eliot
05. Bötkös Patrik
06. Deák András Andor
07. Demjén Viktor
08. Fábián Nikolett
09. Fehér Napsugár
10. Gergely Janka
11. Hegedûs-Bartha Tádé
12. Horváth Ádám
13. Kovács Laura Bernadett
14. Magyar Klaudia Sára
15. Nemcsók Bence
16. Sághi Luca Hanna
17. Szatóry Zita Petra
18. Szimilkó Kolos
19. Szimilkó Roland
20. Takács Kinga
21. Turay Benjámin
22. Zabolai Bence
Kitüntetettek:
Pollack-emlékplakettben részesült
Kovács Fanni (8.a)
Nyolc éven át kitûnô tanulmányi eredményt ért el, tantestületi dicséretben részesült. Magatartása, közösségi munkája kimagasló. Minden évben részt vett az angol és a
német szépolvasó és idegennyelvi versenyeken ahol kimagasló eredményt ért el. Állandó
tagja volt az anyanyelvi – helyesírási versenyeknek is ahol szintén szép eredményeket ért el.
Fanni a sportban is jeleskedett. Többször indult
a pécsi futóversenyen ahol II. és III. helyezést
ért el. Az akrobatikus gimnasztika verseny II.
és VI. helyet tudhatott magáénak. 2019-ben
részt vett a Bolyai matekversenyen. 2021 –
ben sikeres alapfokú C típusú angol nyelvvizsgát tett. Fanni emberi magatartása nem marad
el a kiváló tanulmányi eredményei mögött.
Ôszinte, igazságszeretô lány, mindig lehet rá
számítani. Tisztel másokat, saját eredményeivel sosem kérkedik. Munkájában alapos és precíz. Tanulmányait az Esztergomi Dobó Katalin
Gimnáziumban folytatja emelt angol tagozaton.
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Pollack-emlékéremben részesültek:
1. Madarász Réka (8.a)
Jeles tanulmányi eredményt ért el, hasznos,
aktív tagja az osztályközösségnek. Magatartása,
társaival, tanáraival szemben kifogástalan. Réka
a zenei életnek is aktív tagja volt. Többször
részt vett az iskolában megrendezett Sialia
– ének versenyen ahol II. és IV. helyezést,
ért el és különdíjat is kapott. A gitárzenekar
tagja volt 4 évig. A Kamarai Zenei találkozón
– különdíjat kapott. Állandó tagja volt a német
szépolvasó, idegen nyelvi és szavaló versenyeknek, ahol szép eredményeket ért el. Szereti
magát új dolgokban is kipróbálni és indult a
2019-es természetfotó pályázaton ahol - IV.
helyezést ért el. Sportban is jeleskedett tagja
volt az iskolai lány focicsapatnak ahol 2020
– ban elnyerte a Duna Kupa – legjobb kapusa díjat. A Bozsik – programban: többszörös
elsô helyezést ért el. 2021-ben sikeres alapfokú C típusú angol nyelvvizsgát tett. Réka,
kiegyensúlyozott, felelôsségteljes lány, aki szereti a kihívásokat. A közösségért szívesen vállal kreatív feladatokat, jó problémamegoldó, és
konfliktuskezelô képességgel bír. Munkájában
alapos és kiszámítható. Tanulmányait a szentendrei II. Rákóczi Gimnázium angol tagozatán
folytatja tovább.
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2. Fábián Nikolett (8.b)
Nyolc évig jeles, illetve kitûnô tanulmányi
eredményt ért el. Magatartása és közösségi
munkája példás. 5. osztálytól az osztály DÖK
képviselôje, aki kreatív ötleteivel számos alkalommal segítette az osztályfônök munkáját.
6. és 7. évfolyamon eredményesen vett részt
a Bolyai matematikaversenyen, csapatával
bejutott a tankerületi fordulóba. Angol nyelvi levelezôversenyen 6. 7. és 8. osztályban 97
% feletti teljesítményével aktívan hozzájárult
a csoport sikeres szerepléséhez. Indult idegen nyelvi olvasóversenyeken angol és német
nyelvbôl. A Bozsik-program keretében tagja
volt az iskola lányfoci csapatának, 6. osztályban
’fair play’ díjat kapott. Eredményesen szerepelt
a sárkányhajóversenyeken is: csapatban 1. és
3. helyezést értek el nívós versenyeken. Niki
emberi magatartása harmóniában van a tanulmányi és sporteredményekkel. Munkájában alapos, precíz és megbízható, tanáraival szemben
tisztelettudó. Lehet rá számítani, képes a személyes érdekeit alárendelni a közösség érdekeinek. Szívesen vállal külön feladatokat is, jó
problémamegoldó és konfliktuskezelô képességgel bír. Tanulmányait Budapesten az Óbudai
Gimnázium matematika-angol-történelem szakán folytatja tovább.

Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj idei díjazottja:
Szimilkó Kolos (8.b)
Nyolc éven át kitûnô, illetve jeles tanulmányi
eredményt ért el, a közösségért szívesen vállal
kreativitást igénylô feladatokat, jó problémamegoldó képességgel bír, igazi csapatjátékos.
Kiváló power point bemutatói emlékezetesek,
sokat segített tanárainak a digitális eszközök
tanórai összeállításában és mûködtetésében.
A Bolyai matematikaversenyen eredményesen
szerepelt csapatával 6. és 7. osztályban. Angol
nyelvi levelezôversenyeken 97 % feletti teljesítményt nyújtott, indult idegen nyelvi olvasóversenyeken angolból és németbôl. Kolos választott sportja a kenu, amit nyolc éves kora óta ûz
aktívan. Hosszú- és rövidtávon, egyéniben és
párosban egyaránt számos eredménnyel büszkélkedhet. 3x200 m-es váltóban 2. helyezett
lett U14-es kategóriában a magyar bajnokságon. 2000 m-en a Pest megyei bajnokságon 5., a
magyar bajnokságon 6. helyezést ért el szintén
U14-ben.10 km-en 5., 15 km-en 8. helyezett lett
a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon.
Tagja volt az iskolai sárkányhajócsapatnak,
amellyel országos elsô helyezést ért el. Kolos
legfrissebb eredményei a Wichmann Tamás és
Gyulay Zsolt Regionális Akadémiai Kupán születtek, ahol egyesben és párosban 1000 m-en
5. helyet szerzett. Célja, hogy idén bekerüljön a magyar válogatottba, és a legtöbbet tudja
kihozni magából. Tanulmányait Szentendrén
a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium matematika
tagozatán folytatja tovább.
Gratulálunk a díjazottaknak!
A tûzzománc Pollack-emlékplakettet és az
emlékérmet Szántó Sándor Tahitótfaluban élô
festômûvész készítette, ahogy a díj alapítása óta
minden évben. Köszönjük!
Fábián Csaba

Kreatív fuvolaverseny
Az idén elsô alkalommal rendezték meg
a Kreatív Fuvolaversenyt, melyet Dudinszky
Nóra fuvola tanárnô hívott életre. A verseny
online zajlott, videót kellett küldenünk. A kiírás
nagyon sokrétû feladatokat tartalmazott. Adott
kottából kellett választani egy etûdöt, ahhoz
történetet kitalálni, lerajzolni maximum három
rajzban, majd elmesélni a történetet, utána
pedig miközben fuvolán eljátssza a gyermek
az etûdöt, bevágni a rajzokat. A gyerekekrôl
készült fotó is kreatív kellett, hogy legyen.
Összesen 114 videó érkezett az országból, egy
pedig Norvégiából.
A mi iskolánkból két lelkes tanuló indult:
Solymos Napsugár (11) és Mocskonyi Manka
(8). Felkészítô tanáruk: Kubusné Verhás Virág
Munkáik megtekinthetôk a youtube Kreatív

Fuvolaverseny csatornáján:
https://www.youtube.com/channel/
UCU1Ep-R9tpJaxIYzo80xN-Q
A verseny szép eredménnyel zárult a
tahitótfalui mûvészeti iskola számára, hiszen
mûvészeti iskolánk növendéke, Mocskonyi
Manka a 120 versenyzô közül bekerült a díjazott húsz versenyzô közé, és ezüst minôsítést
kapott.
G r a t u l á l u n k M a n k á n a k , é s k ö s z ö njük Kubusné Verhás Virág, iskolánk
fuvolatanárnôjének a versenyre felkészítô
munkáját! http://kreativfuvolaverseny.hu/
eredmeny.html
Iskolavezetés
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Tanévzáró gondolatok - részletek

„A Tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás
maga az élet” mondta Wesselényi Miklós, reformkori politikus, most mégis örülünk a hosszú 179 tanítási nap után következô közel tíz hetes ránk váró vakációnak, pihenésnek. Valljuk be, nincs olyan ma köztünk, aki ne várta volna ezt a pillanatot!
Iskolánk az eddigi szokásos tartalmas, szép tanévekhez képest nagyon nehéz tanévet/tanéveket
zár ma, hiszen a járvány felborította az életünket,
iskolait, otthonit egyaránt, a tavalyi tanév végén
nem is volt tanévzáró ünnepély, nem köszönhettünk el egymástól a tavalyi 2019-20. tanév végén.
Fontos változások zajlottak iskolánk/iskoláink életében. 2021. szeptember 1-jével államtitkári döntéssel összevonták a szigetmonostori
és tahitótfalui mûvészeti iskolát, így a szentendrei-szigeti mûvészeti iskola a kettô, tahitótfalui és
szigetmonostori telephellyel immár 300 feletti
növendékre bôvült. 18 mûvészeti tanár tanít, 11
fôállásban, heten részmunkaidôben a mûvészeti
iskolában óraadóként vagy az általános iskolai tanórái mellett (13 pedagógus státuszon).
Tahitótfalun, Szigetmonostoron, Pócsmegyeren
klasszikus zenei hangszereken, valamint népi
hangszeren tanulnak a diákok, ezen kívül néptánc, tûzzománc szakokra is lehet járni a szigetmonostori mûvészeti iskolában. Ebben az össze-

vonásban lehetôséget látunk, amit szeretnénk
kihasználni, a Szentendrei-sziget mûvészeti életét
fellendíteni.
Szükség van a szentendrei-szigeti mûvészeti
iskolára, látható a jelentkezô növendékek számából is, 341 növendék jelentkezett a mûvészeti
iskola telephelyeire, 40-nel több, mint tavaly.
Tervünk – mûvészeti/zenei tábor szervezése, egy szigeti zenekar gondolata is megfogalmazódott, és folytatjuk a zenei találkozók,
a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei
Találkozóját, tûzzománc kiállítások szervezését is.
A másik fontos változás egy leendô iskolaépítés, iskolabôvítés. A Magyar Közlönyben 2021.
februárban jelent meg, hogy az a jelentôs állami
iskolaépítési-iskolabôvítési terv, mely 16 iskolában
fog megvalósulni, a mi iskolánkat is jelentôsen
érinti majd. Errôl több cikket, hírt olvashatnak.
Várjuk az iskolaépítést, várjuk fejlôdésünket.
Köszönet a Váci Tankerületi Központnak, aki
az idei tanévben is támogatta, segítette az iskolát sokféle eszközzel: iskolabútorokkal, taneszközökkel, jutalomkönyvekkel. A Kodály-program
folytatódott, hangszerállományunk gyarapodott:
Yamaha pianínó, 2 gitár és kották, 4 gitár, 4 kürt
érkeztek.
Köszönjük „A Tahitótfalui Általános Iskola

Gyermekeiért” alapítvány sok szervezési és anyagi támogatását, melyet tanulóinknak és iskolánk
eszközállomány fejlesztésének nyújtottak. E mellett a sikeres angol alapfokú nyelvvizsgás diákokat
idén is támogatták anyagilag.
Iskolánk fejlôdésében mérhetetlenül sokat
segítettek a szigeti önkormányzatok. Köszönjük
Tahitótfalu Önkormányzata, dr. Sajtos Sándor
Polgármester úr támogatását; Szigetmonostor
és Pócsmegyer önkormányzatai, polgármesterei, Molnár Zsolt és Németh Miklós jelentôs
összeggel támogatják minden tanévben, így idén
is a mûvészeti iskolai növendékek képzését.
Köszönjük ezt a támogatást a mûvészeti iskolai
tanulók nevében.
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Szent-Györgyi Albert gondolatai mentén szeretnénk haladni mi is a ránk bízott gyermekek oktatása, nevelése terén.
Kísérjék figyelemmel az iskolai eseményeket, kiváló versenyeredményeinket, projektnapjainkat a honlapunkon és a Tahitótfalui Községi
Tájékoztató oldalain valamint a Danubia TV-nek
köszönhetôen a tv adásokban.
https://www.youtube.com/
watch?v=juCA856P1Vk&t=2921s
Büszkék vagyunk a 83 kitûnô tanulónkra!
Büszkék vagyunk a tahitótfalui iskola eredményeire!
Találkozunk augusztus 31-én 18.00-kor a tanévnyitó ünnepélyünkön.
Addig is szép nyarat, hasznos, kellemes
feltöltôdést kívánunk!
Zakar Ágnes intézményvezetô tanévzáró
beszédének részletei

U-15 vízilabda válogatott gyôzelme az Európa bajnokságon
Szép volt, Fiúk! Európa bajnok lett a magyar
U15 vízilabda csapat. Bötkös Patrik, iskolánk
most elballagott diákja is a csapat tagja, szereplésére, sikerére büszke Magyarország, büszke
Tahitótfalu és büszke a tahitótfalui iskola, aminek nyolc évig volt diákja Patrik. A tavalyi tanév-

10

ben elnyerte az iskola „Jó tanuló, jó sportolója”
díját is jeles tanulmányi eredményéért és kiváló
sportteljesítményéért.
Jövô évtôl Bötkös Patrik a budapesti Csik
Ferenc Gimnáziumban folytatja tanulmányait.
Kívánunk Neki sok sikert a továbbiakban is

tanulmányaihoz és sportteljesítményéhez.
Gratulálunk!
Iskolavezetés
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Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2021-ben változatlanok:
apróhirdetés 20 szóig
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal

Fekete-fehér
3120 Ft
3960 Ft
5760 Ft
11.280 Ft

Színes
3640 Ft
4620 Ft
6720 Ft
13.160 Ft

A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ oldalas felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés
sorrendjében tudunk biztosítani.

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 18.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es
körzetében a házhoz szállítás
költségét is.

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
12

Vasalás
Vasaló Mûhely:
vasalás 5kg felett:
rendszeresen:1000ft/kg,
alkalmanként:1200ft/kg,
expressz:1500ft/kg,
ing-blúz:350ft/db.
Tahitótfalu,
Felsôszérûk D. 1454.
Nyitvatartás:H-P:8-18h,
0626739181

AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

Lakossági
Klímák:
- Telepítése
- Tisztítása
- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor,
klímaszerelô
+36-30/729-9315

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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KÉSZLETRŐL ELVIHETŐ BURKOLATOK
AZUVI: Serena • Origin • Linen
Méret:25x60 cm-es

20%-OS ÁRENGEDMÉNY!

A kedvezmény a készlet erejéig érvényes!

NEKÜNK BURKOLAT,

NEKED EGY ÚJ NAP KEZDETE
Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.

Tel.: 06 26 310 882 | Fax: 06 26 301 272 | Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | Web: www.iso-thermo.hu | Fb: https://www.facebook.com/isothermokft
2021_203_Iso_Thermo_AD_A5.indd 1

2021. 07. 23. 12:44:04
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Falutéka

Cikksorozatunkban Tahitótfaluban élô fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Buchholz Zoltán közel két évtizede
él Tahitótfaluban. Festményeibôl rendezett kiállítását tavaly Leányfalun, idén
Szentendrén láthatták az érdeklôdôk.
Családneved jelentése kódex, faborítású
könyv. Tavaly év elején nyílt kiállításod a
leányfalui Faluházban Mein Buchholz Buch
címmel, ahol egy olyan sorozatot láthattak a
nézôk, melynek minden tagja egy könyv lapjaira lett festve. Absztrakt képek egytôl-egyig.
A non-figuratív alkotások a nézô részérôl
nagyobb aktivitást igényelnek, mint a hagyományos stílusok. Miért ezt a stílust választottad kifejezési módnak?
Szakmám géplakatos, a szakrajz és az absztrakt képzômûvészet közel állnak egymáshoz.
Számomra meghatározó a szabályosság, szûz

lévén jellemzô rám a tisztaság, rendmánia, a
mértani absztrakt látásmód. Nekem mindig
alapvetô kérdés volt, hogy mitôl kép a kép.
Mindig törekszem arra, hogy ha egy képemre
ránéznek, az elsô pillanatban fogja meg az
embert, még akkor is, ha nem tudja, mit
ábrázol, vagy éppen nem ábrázol semmit. A formák úgy vannak elrendezve, olyan egyensúlyban vannak, olyan színekkel, olyan anyagokkal
dolgozom, annyira összhangban vannak, hogy
az elsô pillanattól megragadja az embert.

Képeidet nem hagyományos módon
festôvászonra fested, hanem egyéb anyagokat, felületeket használsz. Milyen anyagokra
és anyagokkal dolgozol?
Legutóbbi sorozatomat tejes dobozokra festettem úgy, hogy falapokra kasíroztam ôket.
Szeretek olyan anyagokat használni a képeimhez, melyek nem kötôdnek a festészethez,
gyakran csenek egy-egy fém alkatrészt is a
képeimbe. Nem szeretem a korlátozottságot,
minden képemen látni a szabályos formákból
való kitörést.
Mikor találtál rá a festészetre?
Szinte gyerekkorom óta festek, kisebbnagyobb megszakításokkal, már általános
iskolában szerettem festeni. Autodidakta
módon magam tanultam, mert szülôi ráhatásra inkább szakmát tanultam, szerintük ugyanis
a festészetbôl nem lehet megélni. Nem bánom,
hogy hallgattam rájuk, így magam alakítottam
ki saját magam irányát, magam jöttem rá technikákra, lehetôségekre, az anyagok tulajdonságaira, alkalmazhatóságukra. És nem szorulok
rá arra, hogy megvegyék a képeimet. Ez nagy
szabadságot ad, ami a felszabadult alkotáshoz
elengedhetetlen. Az utóbbi tizenöt évben kerestem fel szentendrei festômûvészeket, hogy
fejlesszem tudásomat. Baksai Józsefnél tanultam, aki késôbb a mesterem lett, ma pedig
igen jó barátom. Ô is ide költözött, csak a
falu másik végére. Sárospatakra rendszeresen
járunk alkotótáborba, ahol a fiatalokat hasz-

nos tanácsokkal tudom ellátni, mert én azokat
a technikákat, anyagokat használom, amiket a
képzôn nem tanítanak, hiszen rengeteget tanultam saját hibáimból, kísérletezéseimbôl.

Munka mellett hogyan tudod megteremteni azt az állapotot, ami az alkotáshoz szükséges?
Azért költöztem ki a falu határába, mert arra
a nyugalomra van pont szükségem. Semmi
másra, csak nyugalomra. Az alkotás öröméért
festek, nem a képek eladásából akarok megélni. Munka után leülök és elkezdek alkotni. Rajzolni, fotózni is szeretek. Lakatosként
elôszeretettel fotózom és választom képeim
témájául a korrodeált felületeket. Az alkotás
tulajdonképpen egy terápia is, ahol a folyamat,
az út a lényeg, nem a végeredmény. Nekem ez
egyfajta lelki pihenés. Olyan, mint az ima, amikor az idôs asszonyok elmennek a templomba, imádkoznak, és utána megnyugodnak. Az
imának olyan a szerepe, mint egy tantrának.
Nekem a festészet a tantrám.
A non-figuratív festészet egy belsô lelki
folyamatot, állapotot ábrázol. Mit észlel a
nézô ebbôl a belsô történésbôl, amikor a
képre, mint végeredményre tekint?
Nem várom, hogy értsék a képeimet, vagy
ugyanazt érezzék, mint én, amikor megfestettem vagy megrajzoltam. A válasz bennük
van. A képek olyanok, mint egy tükör. Amit
lerajzoltam, az én vagyok, de amit a nézô lát
benne, az ô maga.
Buchholz Zoltán képei itt tekinthetôk meg:
https://www.facebook.com/b.z.artist
Béres Gabriella
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Újra együtt a Falunapon
Tahitótfalu Önkormányzata, egyházi közösségei és civil szervezetei július 24-én egy jó
hangulatú Falunapra hívták településünk lakóit, ahol a bográcsban, gulyáságyúban és tárcsán elkészített finomságokból minden vendéget megkínáltak. A covid járvány utáni elsô
maszk- és minden korlátozástól mentes rendezvényen hét lelkes és népes fôzôcsapat
igazi magyar és ízletes étkeit kóstolgathatták
az érdeklôdôk. A reggeli bemelegítésben Szûcs
Kata zenés tornája, vetélkedôje segített, majd

Szíjj Krisztián vezetésével a Tahitótfalu SE gyermek csapata technikai gyakorlatokat mutatott
be és mérkôzésjátékokra hívta a látogatókat.
Míg a kondérokban rotyogott az étel, Csoóri
Julcsi és zenekara majd Szabó Balázs gospel
énekes biztosította a zenei élményt. A vállalkozó kedvû vendégek végig mehettek a „Mi kis
falunk” akadálypályán, ahol játékos formában
számot adhattak falu ismeretbôl, és bemutathatták árvízvédelmi szaktudásukat. A legkisebbek népi játszóházban serénykedtek. Jó ebéd-

hez jár a jó muzsika is, amit Kálna Nati és a fiúk
népzenekartól meg is kaptunk. Az egész napi
munkálkodás, sürgés-forgás, evés-ivás levezetésének legjobb módja a Mákó Katóval való
közös dobolás volt, mely messze zengve hirdette, hogy ez a nap valóban a mi napunk volt,
Tahitótfalu közösségeié!
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô
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Tahitótfalu Község Önkormányzata

2021 Augusztus

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

26
színes zöldségleves,
bakonyi ragu,
tészta köret, gyümölcs

27
húsos fejtett bableves,
darás metélt,
gyümölcs

28
zöldbableves,rántott
szelet, kukoricás rizs,
csalamádé, gyümölcs

29
karfiolleves, rakott
burgonya, csemege
uborka, gyümölcs

30
szilvaleves,
bácskai rizseshús,
cékla saláta, gyümölcs

2
daragaluska leves,
tarhonyáshús, csemege
uborka, gyümölcs

3
almaleves, rántott hal,
burgonyapüré, csemege uborka, gyümölcs

4
rizsleves, stefánia vagdalt, zöldborsófőzelék
müzli szelet

5
frankfurtileves, mákos
guba, vanília öntet,
gyümölcs

6
lebbencsleves,
székelykáposzta,
gyümölcs

9
zöldborsóleves,
lasagne, gyümölcs

10
csontleves, csikós
tokány, párolt rizs,
gyümölcs

11
köménymagleves
paprikás burgonya,
csalamádé, gyümölcs

12
meggyleves,
csirkepörkölt, tészta
köret, gyümölcs

13
tavaszi zöldségleves,
paradicsom mártás,
húsgombóc, főtt
burgonya, gyümölcs

16
csirkeraguleves,
gránátos kocka,
gyümölcs

17
vajas galuskaleves,
vagdalt pogácsa,
tökfőzelék, müzli szelet

18
alföldi gulyásleves,
tejberizs, gyümölcs

19
húsleves, főtt hús,
meggymártás, pirított
dara, gyümölcs

23
palócleves,
mákostészta,
gyümölcs

24
reszelttészta leves,
rakott zöldbab,
gyümölcs

25
csurgatott tojásleves,
sertés pörkölt, burgonyafőzelék, gyümölcs

26
őszibarackleves,
gyros, párolt rizs,
csalamádé

20
brokkolikrém leves
sült csirkecomb, petrezselymes burgonya,
cékla saláta, gyümölcs
27
gombaleves,
lecsós szelet,
tarhonya, gyümölcs

30
sertésraguleves,
káposztás kocka,
gyümölcs

31
tarhonyaleves,
rakott karfiol,
gyümölcs
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ÁTVEHETŐ: TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI
BÖLCSŐDE ÉS KONYHA, BAJCSY ZSILINSZKI UTCAI
EBÉDLŐ UDVARÁN ELHELYEZETT ÁTADÓ PONTON,
AZ NNK, NÉBIH, EMMI RENDELET
A KÖZÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ
TÁPLÁLKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐ SZABÁLYOK SZERINT!
RENDELÉSÉT, LEMONDÁSÁT ELŐZŐ NAPON 10 ÓRÁIG
VESSZÜK FEL! VÁLASSZON MINKET!

Rendelés: +36-30-257-7451
Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18,
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com •
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12,
szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 •
FOGÁSZAT (Tahitótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr.
Dovala Gréta rendel: hétfô, kedd, szerda, csütörtök, péntek
8.00–14.00-ig, Rendelési idôben a gyermekfogászat rendelési
ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax:
26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 4749999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal
• GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilona,

Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, Rendelés: h:
11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. •
GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig,
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010• GYÓGY
SZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.:
310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd,
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122,
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd,
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth
L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – BM Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314.
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818 • KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu, Szabadság
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17,
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Duna
kor
zó 18., tel.: 300-763, ügyf.:

hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT
– Szentendre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô:
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök:
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyama
tosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.:
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.,
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00,
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187,
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS –
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától •
TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak:
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-999-688

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót
falu
Pol
gár
mesteri Hivatala • Felelôs ki
adó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fô
szerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
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