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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Befejezôdött az óvodatetô felújítása
Mint korábban hírt adtam róla, 2020-ban
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatására. A 2020 júliusában beadott
pályázatról októberben kaptunk tájékoztatást,
mely szerint az Almásy utcai óvoda régi épületének tetôszerkezet felújítására kért támogatásunkat a Belügyminisztérium támogatta. A támoga-

tó okiratban foglaltak alapján Önkormányzatunk
29.9 M Ft-os vissza nem térítendô támogatásban
részesül, saját forrásként 1,6 M Ft került rögzítésre. Kivitelezési határidôként 2021. december
31-ét jelölte meg. A mûszaki átadás megtörtént,
a szakvéleményekben szereplô munkákat elvégezték, ennek megfelelôen a teljes tetôszerkezet
felújításra került. A felújításnak köszönhetôen
lényegesen esztétikusabb lett az épület megjelenése, megszûnnek a beázások, és a mai szab-

a magyar kormány
támogatásával

8.

Tahitótfalu évei 2021-2022 10.
Tanyán élô családok
Országos Találkozója

10.

díszítôszobrász kurzus
tahitótfalun
Falutéka

14.
15.

Tahitótfalu szeptemberi programjai
szeptember 5. vasárnap 10:00-19:00 Családi Nap az Ifjúsági Táborban
szeptember 26. vasárnap 8:00-17:00 Vasárnapi Vásárnap - Szent
Mihály-napi jószágbehajtás a Tildy Zoltán híd melletti füves területen

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

ványnak megfelelô villámvédelmi rendszer
került kialakításra. Az épület elôtti területen rétegvíz fogó dréncsövek és szikkasztó került kiépítésre, megakadályozva annak
lehetôségét, hogy az épület felszín alatti
alapja vizesedjen.
A játszóudvar homokozói is új, tiszta anyaggal lettek feltöltve. Az óvónôk és
a dadusok szeptember 1. elôtt elvégezték
az épület takarítását, és kialakításra került
egy új logopédiai szoba is. Szeptemberben
az önkormányzat saját állományával elvégzi a külsô homlokzat festését is tekintettel arra, hogy e munkafolyamat nem kerülhetett bele a kivitelezôi feladatok körébe. További pályázati lehetôségek esetén
megvizsgáljuk, milyen egyéb felújításokat
tudunk az épületen elvégezni. Tervezzük
az Almásy utcai óvoda udvari játékainak
szükség szerinti felújítását, melynek végrehajtásához szintén pályázatot nyújtottunk
be. Reményeink szerint még ez év ôszén
meg tudjuk valósítani egyes játékok felújítását, pótlását.
Speciális óvodai csoport Tahitót-faluban
Bánáti Anita óvodavezetô 2020-ban
tájékoztatta a képviselô-testületet, hogy

a Váci Tankerület felvetette annak
lehetôségét, hogy autizmus spektrumzavarral élô gyermekek számára speciális

ellátás szervezôdjön Tahitótfaluban abban
az esetben, ha az intézményben elegendô
férôhely áll rendelkezésre. Bánáti Anita
óvodavezetôvel az elmúlt évben tájékoztattuk a képviselô-testületet ennek
lehetôségérôl. A képviselô-testület dönté-

sével felhatalmazta az intézményvezetôt
és a polgármestert az elôkészületek végrehajtására, az adatgyûjtésre, valamint az
igények felmérésére, továbbá a megfelelô
szakképzettségû munkaerô feltérképezésére. 2021 júniusában miniszteri jóváhagyás
után megkezdôdött a speciális csoportszoba kialakítása és a szükséges szakemberek
bevonása. Képviselô-testületi jóváhagyás
után az óvoda alapító okiratából kikerült
az autizmus spektrumzavar ellátása, mert
ezentúl Tahitótfalu területén és környékén
a Bárczi telephely látja el ezt a feladatot az
Almásy utcai óvodában kialakított csoportban. Ezzel együtt az érintett szülôk tájékoztatása megtörtént.
Szeptember 1-tôl öt család veszi igénybe a térségünkben egyedi speciális ellátást, Tahitótfaluból, Szentendrérôl,

Pócsmegyerrôl, Leányfaluról és
Szigetmonostorról. Természetesen az
alapvetô cél, hogy Tahitótfalu gyermekeinek speciális ellátását biztosítsuk. Ennek
érdekében az óvoda vezetése, a védônôk a
gyermekorvos folyamatos tájékoztatást ad e
szolgáltatásról az érintett családok számára.
Ennek megfelelôen a csoport lakóhely szerinti összetétele évente változhat.
Végezetül szeretném megköszönni minden érintett szakembernek az
elôkészítô munkát, melynek eredményeként Tahitótfaluban a térségünkben egyedüli speciális óvodai ellátást tudunk biztosítani. A bölcsôde átadását követôen igény
függvényében jelenlegi ismereteink szerint
megvan annak lehetôsége, hogy a jelenlegi
maximális 8 fôs csoportot bôvíteni tudjuk.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Újszülöttek
Tampu Heléna 2021.08.08.
Dankovits Dorka 2021.08.09.
Jáger Donát Zoltán 2021.08.10.
Horváth Rozália 2021.08.11.
Bethlen Ida 2021.08.19.
Megyaszay Mihály 2021.08.20.
Házasságot kötöttek:
Ecker Gábor – Bokor Franciska
Bukor Dániel – Szabó Anett
Elhunytak:
Nébl László – Vöröskô út, élt: 74 évet
Hittaller Rudolf – Vörösmarty utca, élt: 71 évet
Gonda Sándorné – Szentendrei út, élt: 95
évet
Ring Edit Ilona – Kisoroszi út, élt: 64 évet
Budai Sándorné – Hôsök tere, élt: 85 évet

Könyvtár
Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Önkormányzat,
A Zrínyi közben elkészült útfelújítást
szeretnénk megköszönni mi, itt lakók.
Köszönjük az utat, reméljük sokáig élvezhetjük.
Köszönettel:
Zrínyi köz

Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
A könyvtár a járványügyi intézkedéseknek megfelelôen kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezôk számára látogatható.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716
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III. Nemzetközi Köböre És Etnosport Kupa

Augusztus 27-29-ig került megrendezésre a III.
Nemzetközi Köböre És Etnosport Kupa, melynek
idén is a Magyar Családi Gazdaság adott otthont.
A három napot ôsi hagyományainkat éltetô
sport és kulturális események tették gazdaggá.
A program az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány
és a Magyar Etnosport Szövetség szervezésével
valósult meg.

A pénteki napon hucul ösvény, valamint lovas
ügyességi terepverseny került megrendezésre. A
technikás és nehéz pályát 5 kategóriában több
mint 60 lovas teljesítette. Az idomítási és terep
feladatok próbáját számos fiatal lovas is kiállta.
A Magyar Családi Gazdaság népes lovascsapata mellett Pócsmegyerrôl, Isaszegrôl, Karcagról,
Pomázról és Erdélybôl is voltak indulók, az estét
a Magyar Hang zenekar táncházi muzsikája és
tábortûz zárta.
A pénteki nap helyezései:
Huculösvény középhaladó gyermek:
1.Szikla Kamilla- Hroby Ében (Magyar Családi
Gazdaság - MCsG)
2.Varga Hajnalka- Szöcske (Mcsg)
3. Kerkai Rebeka- Antracit (Mcsg)
4. Buzási Liza- Galamb (Mcsg)
5. Magyar Bercel- Pitykás (Mcsg)
6.Varga Emese- Ében (Mcsg)
Legfiatalabb lovas különdíját Bene Katica nyerte el( Pusztai Rókák -Karcag)
Huculösvény haladó gyermek kategória:
1. Gál Rozália- Farkasokkal Táncoló ( Hadak
Útja LSE-Isaszeg)
2.Havasi Hanna- Huncut (Mcsg)
3.Kanczler Boglárka-Kösöntyû (Mcsg)
4.Hagymási Dóra-Galamb (Mcsg)
5.Kiss Csenge- Szöcske (Mcsg)
6.Magyar Zselyke- Pitykás (Mcsg)
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Huhculösvény ifi/felnôtt
1. Dr. Magyar Zsombor (Mcsg)
2. Hagymási Petra- Antracit (Mcsg)
3.László Emma-Pitykás (Mcsg)
4. Magyar Barbara-Galamb (Mcsg)
Nyitott gyermek lovas ügyességi verseny:
• Hagymási Dóra-Herceg (Mcsg)
• Havasi Hanna- Herceg (Mcsg)
• Tolnai Hanna-Alma (Hadak Útja LSE)
• Tóth Hanna-Tücsök (Mcsg)
• Nagy Kozár Petra- Tücsök (Mcsg)
• Magyar Zselyke- Mézes (Mcsg)

Nyitott ifi/felnôtt lovas ügyességi verseny
1. Takács Kolos- Kara (Csikóvári csapat)
2. Leidinger Dániel- O’bajan Harcos (Csikóvári
csapat)
3.Borda Koppány- Tequila (Szada LSE)
4. Bene Sándor- Huncut (Pusztai Róka egyesület)
5. Szabó Zoltán- Játék (Jász Kun válogatott)
6. Csorba Kázmér- Kara (Csikóvári csapat)
A szombati napon számos izgalmas versenyszámot követhetett az érdeklôdôk népes tábora.
Ezen a napon zajlottak a köböre körmérkôzések.
A viadalon 5 csapat vett részt. Jászkun válogatott, Csikóvári csapat, Iloncsuk szabadcsapat,
valamint a házigazda Magyar Hadak mellett mindenki nagy örömére a Székelyföldrôl érkezett
Lófô lovascsapat is megtisztelte részvételével
a nemes küzdelmet. A lejátszott 10 mérkôzés
mindegyike sportszerû, látványos versengést
hozott, a nap végén a házigazdák, a Jászkun válogatott, a Csikóvári csapat és az Iloncsuk szabadcsapat jutott tovább a vasárnapi helyosztókra.
Eközben nemzetközi gyalogos íjászveseny is
zajlott a világrekorder Mónus József vezetésével.

A hazai íjászok színes mezônye mellett a Török
Íjász Szövetség válogatott tagjai, valamint felvidéki, erdélyi és svájci íjászok is versenybe szálltak, kiváló lövéseikkel számos érmet szereztek.
A távlövészetet Mónus József nyerte meg 448
méteres lövésével.
Közel 20 éves szünet után ismét helyet adhattunk a Baranta Szövetség Tradícionális Magyar
Harcmûvészet kupájának is, ahol számos egyesület mérte össze erejét, valamint egész nap
lehetôséget teremtettek az érdeklôdôknek e
kiváló sport és testkultúra kipróbálására.
Este a Csürrentô Zenekar húzta a talpalávalót
a moldvai táncházhoz, majd a világhírû mongol
Domog zenekar tartott felejthetetlen koncertet
az ámuló hallgatóságnak.
A vasárnap a köböre elôdöntôvel és döntôvel
hozott izgalmakat.
Felvezetésként a Magyar Családi Gazdaság
ifjú lovasai tartottak ifjúsági köböre bemutató mérkôzést. Az elôzô napi eredmények alapján az Iloncsuk- Csikóvár elôdöntôt kiegyensúlyozott teljesítménnyel a Csikóváriak nyerték,
kiharcolva ezáltal a bronzérmet.
A döntôt a Jászkun válogatott és a házigazda Magyar Hadak csapata játszotta. A finálé hatalmas küzdelmet hozott, a kiváló és
sportszerû játékban végül a vendég csapat
gyôzedelmeskedett 5:3 -as eredménnyel. Ezután
az Iloncsuk szabadcsapat kun harcászati bemutatóját láthatták az érdeklôdôk.
Boldogan jelenthetjük ki, hogy a kemény küzdelmek ellenére a mentôsöknek semmi dolga
nem akadt, hála a frissen bevezetésre került biztonsági szabályoknak, és persze a sportszerû,
fegyelmezett játékosoknak.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy tartalmas, testben és lélekben is felemelô napokon
vagyunk túl.
Köszönjük minden segítônek, résztvevô lovasnak, csapatnak, egyesületnek, különös tekintettel külhoni testvéreinknek, hogy megtisztelték építô jelenlétükkel a rendezvényt, erôsítve
ezáltal is nemzeti egységünket. Ha isten engedi,
jövôre visszavárjuk ôket!
Dr. Magyar Zsombor – Magyar Családi
Gazdaság

2021. SZEPTEMBER

K özössé g

Díjazott fiataljaink
Idén, ahogy a pandémia miatt tavaly is, az augusztus 20-i ünnepség keretében került sor a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Ifjúsági Díjak átadására.
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány” kuratóriuma 2005-ben díjat hozott létre –Tahitótfaluért
Ifjúsági Díj néven – melyet minden év március 15-e
alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi eredményükkel, illetve versenyeken,
tanulmányi versenyeken, a sport, a tudomány, vagy
mûvészet területén eredményeket értek el, ezzel
öregbítve Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelével falunk lakóinak, az iskolának és korosztályának elismerését
kiérdemelje, és követendô utat mutasson kortársai számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének véleményét. Az iskola testülete idén három
diákot javasolt alapítványunknak a Tahitótfaluért
Ifjúsági Díjra.
Baffia Boglárka
Bogi sok szempontból kiemelkedik társai közül,
tanulmányi, sport és közösségi munkájával. Az
iskola, a zeneiskola, a református közösség és a
falu életében aktív szerepet tölt be.
Eddig minden tanulmányi évét kitûnô eredmén�nyel zárta és általános tantestületi dicsérettel. Az
osztályközösség vezetô egyénisége volt, minden
program, mûsor vagy ünnepség lebonyolításában, szervezésében részt vett. A diákönkormányzat elnöke volt 8. osztályban.
Megszámlálhatatlan helyi, megyei és levelezôs
tanulmányi verseny gyôztese és helyezettje.
Középfokú angol nyelvvizsgát szerzett tavaly.
Az iskola jó tanulója-jó sportolója címmel büszkélkedhet.

Két sportágban kiemelkedô eredményekkel rendelkezik. Ritmikus gimnasztikázik, valamint sárkányhajózik.
2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az Omszki
tavon megrendezett regionális sárkányhajó versenyen a saját korosztályában csapatával elsô helyezést értek el. 2017-ben és 2018-ban az országos
döntôn bronzérmet szereztek, 2019-ben országos
bajnoki címet.
Székesfehérvári országos sárkányhajó viadalon
az általános iskolás felsôs, valamint a gimnáziumi
kategóriában is elsô helyezett csapat tagja.
2019-ben felnôtt csapatba is beválogatták és
az országos bajnokság futamain hosszú és rövid
távon bronz és ezüst érmeket szereztek.
Két hangszeren (hegedûn és zongorán) játszik. Középfokú tanulmányait Vácon a Boronkay
György Mûszaki Szakgimnáziumban folytatja.
2020-ban Bogi érdemelte ki az Önkormányzat
Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díját.
Gyugos Liliána Kiara
Lili nyolc év alatt végig kitûnô és jeles tanuló volt. A
tanulás mellett a zenei, a sport és az osztályközösségi
életben fontos szerepet töltött be.
Az osztályprogramok segítôje volt több alkalommal,
szervezte a diákéletet. Társai számíthattak segítségére
tanulmányi és egyéb dolgokban is.
Tagja volt a gitár zenekarnak, velük különdíjat
nyert. Angol és német nyelvbôl országos levelezô
versenyeken vett részt, ahol több helyezést szerzett.
Kiemelkedô tehetsége van prózamondásban. A
Fábián Zoltán vers és prózamondó versenyen ért
el harmadik helyezést.
Kiemelkedô sport eredményeit sárkányhajózásban érte el. Az Omszki –tavi régiós versenyen a

háromszoros aranyérmes csapat tagja. Országos
bajnokságon kétszeres bronzérmes a csapattal.
Valamint Székesfehérváron rendezett országos
versenyen kétszeres aranyérmes csapat tagja.
Középiskolai tanulmányait Szentendrén a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatja.
Mészáros Jázon
Kitûnô bizonyítványai mellett rengeteg versenyen
is indult, vitte jó hírét iskolánknak.
Részt vett már alsó tagozatban a Bozsik programban, a Bolyai Matematika és a Bolyai
Természettudományi Versenyen. Ötödik osztályban angol és német szépolvasó versenyen 3. helyezett lett, részt vett Bolyai Matematika Versenyen és
rengeteg munkával 2. helyezést ért el a Der, die, das
Országos Német Levelezô Versenyen.
Tanulmányai mellett sportolt is, a Dunai
Sárkányok Váci Versenyén 1. lett a sárkányhajó csapattal, ebben a tanévben pedig a
Székesfehérvári Sárkányhajó Versenyen két kategóriában elsô helyen végzett csapatával. A Szarvasi
Medencés Sárkányhajó Versenyen 2. helyen végzett. Fölsô tagozatban emellett folytatta a Bozsik
programot, a Bolyai Matematika Versenyeket és
részt vett a Spiel und Gewinn Országos Német
Versenyen. A Hermann Otto Biológia Verseny 5.
helyezettje, a Görgei Artúr Történelmi Versenyen
pedig 4. helyezést ért el.
A nyolcadik osztály elvégzése óta tanulmányait a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban
folytatja igen jó eredménnyel és aktív tagja a
Szigeti Sárkányok Sárkányhajó egyesületnek. Idén
június 11-én az országos Sulisárkány bajnokságon
tagja volt az aranyérmet elnyerô csapatnak.
Gratulálunk a díjazott fiataloknak!
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

irodalmi alkotását, küldje el szerkesztôségünknek
Így írunk mi Ha szeretné megosztani az Olvasókkal
a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.
Hulló csillag
Súlyos életvitel
Hulló csillag
Augusztusi
Csendes éjben
Csillag surran
Fenn a messzeségben
Pillanat csak
Épp hogy látni
Az elmúlás
Hogy tud fájni
Erdôn mezôn
Siratom
A hervadó virágot
Meghajtom
Ôsz fejemet
A sárguló fûzfának
Két karomat kitárom
A kéklô magas égnek
Úgy kérdezem
Miért száguld el
Felettünk az élet

Karnevál Margit

Buta voltam, s követtem el végzetes hibákat,
Csukott szájjal hallgattam végig az örökös vitákat.
Mindig volt egy hang, ami súlyosan bántott,
S a rossz dolog, újabb rosszat gyártott.
Messzire mentem, s csak akkor láttam, hogy baj van, mikor késô volt,
Amikor a lényem már ártatlan embereket gyilkolt!
Nem láttam mértéket, mások életét tettem tönkre,
Akik szerettek, azoknak a szemébe csaltam könnyet.
Úgy gondoltam, könyvet írok életembôl, mert e világban a gyenge elnémul,
De minden ember a legnagyobb hibából a legnagyobbat tanul.
Élni kell, de nem tehetünk rommá ok nélkül másokat,
Mert pénzzel nem lehet megfizetni ezeket a károkat!
Azt éreztem rossznak teremtett engem e kis világ,
És nem tanított meg nekem semmi bocsánatkérô imát.
Még mindig csak arra vágyom, hogy elmenjek,
Mert nem választottam egészséges dolgot, fegyvernek.
Szilágyi Barbara 2021.08.15.
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Iskola

„Csobbanj velünk!”
Augusztus 4-én az UBM Trade Zrt támogatásával részt vehettünk egy szuper balatoni
kiránduláson.
A reggeli indulás nem volt zökkenômentes,
a szakadó esô kissé elbizonytalanított, de igazgató nénink és Vaczó Zoli bácsi bíztatására
elhittük, hogy minden rendben lesz. Így aztán
bizakodva útra keltünk többedmagunkkal,
és a busz hegyen- völgyön keresztül épségben megérkezett velünk Balatonkenesére.
A gyerkôcök kitörô örömmel reagáltak a
magyar tenger csodaszép látványára, és mivel
az idô is igazi strandidôvé változott, azonnal
birtokba vették a vízi ugrálóvárat és a Balaton
kijelölt részét. Délben finom ebéd várt minket, majd teli pocakkal jutott még egy kis idô
fürdôzésre, játékra.
Az idô gyorsan elrepült, szívesen maradtunk volna még...
Köszönet a szervezésért Zakar Ágnes igazgató néninknek és Vaczó Zoli ig. helyettes bácsinak, aki jelenlétével nyújtott biztonságot. Köszönet illeti a két kísérô szülôt,
Csorba Piroskát és Tóth Ildikót a sok segítségért, és nem utolsó sorban köszönjük, UBM
Trade Zrt.
Farkasné Szabó Jutka kísérôtanár

Köszönet
Köszönjük szépen Vitályos Eszternek, az
Emberi Erôforrások Minisztériuma európai
uniós fejlesztéspolitikáért felelôs államtitkárának, hogy ezt az egynapos balatoni kirándulást megszervezte a dunakanyari, köztük a
tahitótfalui gyerekeknek.
Zakar Ágnes Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és AMI
intézményvezetô

Sulisok a Balatonnál
Borongósan indult a szerda reggel, amikor
iskolánk tornacsarnokánál vártuk izgatottan
a buszt, ami a Balatonhoz vitt minket. Az út,
bár nem volt rövid, az idô, mire odaértünk,
mégis nagyon vidám hangulatban szaladt el.
A buszon megismerkedtünk Kisorosziban élô
gyerekekkel és szigetmonostoriakkal is.
Mire megérkeztünk a balatonkenesei
szabadstrandra, kisütött a nap és már a bejárattól láttuk a távoli, vízen lebegô, hatalmas
ugrálóvárat. Alig vártuk, hogy kipróbálhassuk. Miután Jutka néni eligazította a gyerekeket, az ugrálóvárba készülôk mellényt kaptak, és indult a szórakozás. Az óriási, akadálypályákkal teli játékon szuper jól éreztük
magunkat, rengeteget nevettünk, csúszkáltunk, ugráltunk. A vízbôl Zoli bácsi köszönt

ránk mosolyogva. Késôbb elindultunk ebédelni a Vadkacsa étterembe, ahol ízletes spagettit ettünk. Ebéd után folytatódott a kaland,
miközben a derült égrôl sütött ránk a nap.
Délután öt óra körül érkezett meg értünk a
busz, ami hazahozott minket. Fájó szívvel
indultunk öltözni, nem szerettük volna ott
hagyni a Balatont.
Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget úsztunk, új barátságokat kötöttünk.
Sokáig emlékezni fogunk erre a napra, amikor a dunakanyari sulisokkal a balatonkenesei strandon jártunk. Nagyon köszönjük, hogy
részt vehettünk ezen a kiránduláson!
Takács Vivien és Roland 7.b osztályos
tanulók

PAPÍRGYÛJTÉS AZ ISKOLÁBAN
2021. szeptember 22-én, szerdán
papírgyûjtés lesz az iskolában 7-12 óráig az
iskola fôépülete elôtti parkolóban.
A befolyt összeget iskolánk tárgyi eszközei-

Zakar Ágnes,
a mi iskolaigazgatónk
Ezúton gratulálunk Zakar Ágnes iskolaigazgató asszonynak kinevezése meghosszabbítása alkalmával. Kívánjuk, hogy lelkesedésével,
szakmai tudásával még sok-sok éven át vezetni tudja a Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolát, a gyerekek felé
áradó szeretetével egyengetni falunk fiataljainak útját.
Önkormányzat
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nek fejlesztésére fordítjuk.
Nagyon köszönjük, ha a nálunk leadott
papírral támogatja iskolánkat!
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I s k o l a, óvoda

Rendhagyó tanévnyitó ünnepély

Az utóbbi két évben a világjárvány miatt
kénytelenek voltunk hozzászokni a rendhagyó dolgokhoz, az állandó változáshoz. A járványügyi helyzet enyhülésével a 2021-22.
tanév megnyitásához csodás tanévnyitó ünnepélyt tervezett a tahitótfalui iskola, a gyerekek versekkel, zenei produkciókkal, óvodabúcsúztató mûsorral készültek.
Ezúttal az idôjárás kényszerített bennünket újratervezésre - viharközeli állapot, bár
az idôkép néhány órával korábban még nem
jósolt esôt, mégis a tanévnyitó ünnepély kezdetére az elsô esôcseppek megjelentek, a
berendezett udvar felett pedig koromfekete
felhôk.
A tanévnyitó ünnepélyt az aulában az
elsôsöknek és szüleiknek megtartottuk, a
többi osztály a termében osztályfônökével,
tanítójával nyitotta meg a tanévet.
Mindenkinek le kellett mondani valamirôl,
kinek a begyakorolt produkció elôadásáról,
kinek a felkészítô, elôkészítô munkája esett
sutba, kinek a zenei produkciója nem tudott
megvalósulni, kinek az hiúsult meg, hogy

iskolát kezdô gyermekében gyönyörködjön a
csodásan berendezett tágas udvaron.
Ami számomra, intézményvezetô számára
a zavart helyzetben mégis nagyszerû volt, az
az, hogy a 357 tanuló, közel ennyi vagy több
szülô, 58 iskolai munkatárs nem esett kétségbe, nem méltatlankodott az elôállt helyzeten,
hanem mindenki tette a dolgát: a hangosítás
az aulába került, az aranykapu, amin az elsô
osztályosok egyenként vonulnak át, bekerült az udvarról az iskolába, a szülôk elfoglalták új helyüket a szûkösebb környezetben, a
szereplôk az újratervezett mûsorban megváltozott körülmények között adták elô produkciójukat, a kis elsôsök, a fôszereplôk, pedig
hôsiesen, kedvesen tettek eleget a feladatuknak.
Nekem ez az újratervezett ünnepély az
összetartozás élményét adta meg, sokat
beszéltem volna az új tanulók szüleinek az
iskolai közösségünkrôl, de mindenki élôben
tapasztalhatta meg, hogy milyen összetartó a
tahitótfalui iskola közössége, és ebbe a közösségbe beletartoznak a községvezetôk, szülôk,
diákok, pedagógusok, iskolai dolgozók és
persze a tanulók is!
Köszönjük Dr. Sajtos Sándor polgármester kedves szavait, az önkormányzat és kollégáink, Bándi József, Seres Sándorné,
Marton Jánosné, Grexa Ilona, Princzné Bérczi
Krisztina kollégáink elôkészítô, iskolaszépítô
munkáját!
Köszönet a 6. évfolyamnak a mûsorért,
felkészítô tanároknak: Sziváné Bergmann
Henriett, Fábián Csaba, Kubusné Verhás
Virág, Rebe Attila, Gratzl Erika, Kökényné
Krafcsik Ibolya munkájáért, Szecsei Lászlónak
a hangosításért, Kollégáknak a tanévet

elôkészítô munkájukért!
Beszédem utolsó gondolatával szeretnék
sikeres 2021-22. tanévet kívánni lehetôleg
iskolai keretek között megtartandó 181 tanítási nappal, sok programmal, ünnepéllyel,
kirándulással és tanulással minden iskolai
tanulónak, szüleiknek, kollégáimnak:
Prof Kásler Miklós a 2021-ben kinevezett
intézményvezetôk Pesti Vigadóban rendezett ünnepélyén a gyerekek szeretete mellett
a híres bencés mondással kívánt nekünk jó
munkát, sikeres 5 évet az iskolavezetéshez:
„Ora et Labora” – „Imádkozzál és dolgozzál”.
Ezt kívánom én is mindnyájunknak.
Köszönöm Mindenkinek ezt a rendhagyó
tanévnyitó ünnepélyt!
    Zakar Ágnes a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola újabb 5 évre meghos�szabbított intézményvezetôje

Befogadástól az elfogadásig
Nincsenek elég nagy szavak a köszönetre, hogy Tahitótfalu közössége, polgármestere, az óvoda vezetôi befogadták tagintézményünk szeptember elején induló autista óvodai csoportját.
Megoldási lehetôséget adtak egy régi problémára, hiszen a korábbi tapasztalatok azt
mutatták, hogy autizmus esetén a hagyományos integráció önmagában nem segíti hozzá
a gyermekeket, hogy önállóan eligazodjanak
a kortárscsoport viselkedési normái között,
beszéd és kognitív fejlôdésük kisebb eséllyel
járhat be harmonikus utat.
Az érintett kisgyermekek speciális, személyre szabott megsegítés és protektív környezet kialakítása mellett jobban képesek az
elvárt normák elsajátítására, kommunikációs
csatornák mûködtetésére, melyek az állapotukból adódóan nem vagy nehezített módon
mûködnek a hagyományosan szervezett óvodai csoportokban. Ez hátráltathatja az érintett

gyermek, annak családja és az óvodai közösség életét is. A befogadó közösség kisgyermekei is lehetôséget kapnak arra, hogy az autizmussal élô kis társaikhoz szakszerû irányítás mellett kapcsolódjanak, ezzel színesedik
és fejlôdik empátiás készségük, a változatos
világról alkotott képük.
A késôbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából is komoly elônyre tesz szert az az
autizmussal élô gyermek, akinek korai életszakaszban megkezdôdik a szakszerû fejlesztése, az évek alatt jelentôs életminôség
javulást okozva szûkebb és tágabb
társaskörnyezetében is.
A külön csoport létrehozása nem a végsô
cél, hanem egy eszköz, egy állomás az integráció folyamatában. Az autista csoportban a fejlesztések délelôtti idôsávban lesznek. Az ott tanultakat a gyermekek az udvari
játékidôben alkalmazni tudják majd, szintén
szakszerû irányítás mellett. Szakembereink

emelt létszámmal, öt fôvel lesznek jelen.
A csoport jelenleg öt kisgyermekkel indul,
és a késôbbiekben maximum 8 fôvel fog
mûködni, így a teljeskörû odafigyelés körülményei adottak. Csoportunk úgy csatlakozik
az Almáskert Óvoda óvodai programjaihoz,
hogy mindig figyelembe veszi a kisgyermekek aktuális állapotát.
Természetesen a megvalósításhoz sok-sok
odafigyelésre, türelemre, együtt gondolkodásra is szükség lesz. A közös úton szeretnénk elérni, hogy a befogadásból teljeskörû
elfogadás alakuljon ki, ahol egymást segítve
mindkét fél érdekei és értékei érvényesülnek.
Köszönettel,
Therneszné Magyar Katalin
tagintézmény-vezetô
Cházár András EGYMI
Bárczi Gusztáv Tagintézménye
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: Egyház

ÚJRAEGYESÍTÔ NAP A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

Gyülekezetünk nagy örömmel látott hozzá,
hogy a járványveszély utáni lehetôségeket a
nyári szünet idején a lehetô legjobban kihasználja az evangélium megélésére és a közösségépítésre. Az idei évben három tábort is
tudtunk szervezni a rendszeres alkalmainkon
kívül. A táborok világa azonban zárt világ:
elôre jelentkezni kell, mindig megvan az a
korcsoport, akik számára szervezzük ôket, a
többiek pedig kimaradnak. A szülôk sem tudnak részt venni rajtuk.
Ezért fogadtuk nagy örömmel a Bethlen
Gábor Alapkezelô által meghirdetett pályázati lehetôséget (Egyházi közösségi célú programok támogatása, EKCP-KP-1-2021/1-000891):
a magyar kormány által támogatva olyan alkalmat is tudtunk szervezni, amely nem egy korcsoporté, nem kell rá elôre jelentkezni, és
nem tábor.
Így kerülhetett sor a pályázaton elnyert
400.000,- forintos támogatás felhasználásával az „Újraegyesítô nap” megszervezésére.
A veszélyhelyzet korlátozásai között az emberi kapcsolatok fellazultak, nehéz elindulni
egymás felé. Egy kellôen szervezett, de nem
feszes program ebben tud segítséget nyújtani. Kisebb segítséget már régebben is kértünk a Napraforgók keresztyén zenekar tagjaitól és vezetôjüktôl, Lazsádi Ákos vallástanártól. Most is rájuk esett a választás: ôk
ugyanis sporttal, játékkal, csapatversenyekkel és keresztyén gyerekkoncerttel is készültek a nagy napra. A közös mozgás, az együtt
megoldandó feladatok, a szurkolás mind
lehetôséget nyújt arra, hogy egy csapattá váljunk, hogy az eltávolodás nehézségeit leküzdjük.
Így igazán színes programot tudtunk kínálni a pályázati forrás felhasználásával településünk lakói számára, melyet a táborozó gyerekek családtagjain keresztül, ill. a közösségi média felhasználásával ajánlottunk. A meghívást sokan el is fogadták: mintegy százötvenen vettek részt ezen a délutánon: a leg-
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fiatalabb érdeklôdô néhány hónapos, a
legidôsebb hetvenöt éves volt. Az óvodások
– és még kisebbek – számára egy ugrálóvárat
és egy labirintust állítottak fel. Szinte meglepô
volt látni, hogy hogyan elegyedtek szóba a
gyerekek egymással: nem csak a barátaikkal,
hanem azokkal, akikkel együtt ugráltak vagy
másztak a labirintusban. Jó volt látni, hogy
a dolog mûködik: a közösség kezd ismét
megerôsödni. A nagyobbak számára versenyfeladatként szumó jelmezt kaptunk: ebben
nem lehetett sérülést okozni egymásnak,
viszont sok nevetés forrása lett a jellegzetes
szumó formát öltô gyerekek látványa és a küzdelem. A még nagyobbak számára pedig családi csocsó állt rendelkezésre: a nagyméretû
pályán a bábuk helyén emberek álltak, akik
az eredeti játékhoz hasonlóan csak egy meghatározott pályán tudtak mozogni. Itt egész
bajnokság indult, magától értetôdôen taktikai megbeszéléssel, stratégiakészítéssel, amelyek mind-mind közösségépítô hatásúak. A
csapatoknak a szülôk és testvérek szurkoltak,
az izgalmak közben sikerült szóba elegyedni régen nem látott ismerôsökkel is. Az órákon át tartó játék után, amikor már mindenki kezdett betelni velük, megvendégelésre
került sor: a gyülekezet vendégül látta egy kis

süteményre és üdítôre a résztvevôket. Ezalatt
a Napraforgók zenekar tagjai játékmesterbôl
muzsikusokká alakultak, majd kezdetét vette
a gyermekkoncert. Jó volt végignézni a sorokon.
Lazsádi Ákos vallástanár az énekek között
mindig felhívta a figyelmet egy-egy hitigazságra, amelyrôl az ének szólni fog. Emlékeztetett
a család, az egymás iránt megnyilvánuló
figyelem fontosságára. A járványveszélyrôl is
beszélt, mint ami megtaníthatott bennünket
egymás társaságának az értékelésére, amit az
iskolában, a gyülekezetben és a munkahelyeken is nélkülöznünk kellett. Viszont méltó a
hálaadás mindezekért, és fontos imádkozni
is azért, hogy az Úristen megajándékozzon a
maga társaságával, és embertársaink társaságával. A több mint egy órás koncert alatt a
résztvevôk is többször énekeltek, az énekeket
mozdulatokkal követték a minél jobb beleélés
kedvéért.
Azon a délutánon sikerült megfeledkezni minden nyomorúságról, amely a járványveszély idôszakában a családokat érte.
Gyerektôl a felnôttön át az idôs nagyszülôkig
az oldott hangulatot kihasználva mindenki
talált magának társaságot. Ahogyan Krisztus
egyháza mindig, most is azon munkálkodhatott, hogy az emberek társként, testvérként
tudjanak egymásra tekinteni, hogy a családi
kötelékeiket tartsák Isten ajándékának. Hálás
köszönet azért, hogy Magyarország Kormánya
az ilyen jellegû kezdeményezéseket anyagilag
is támogatja! Hálás köszönet azért, hogy a társadalmat nem pusztán fizikai szükségleteinek
kielégítésével akarja szolgálni, hanem a lelki-szellemi szükségletek betöltésére is áldoz.
Külön köszönet, hogy a keresztyén hit kincseivel – hitünk szerint a legtöbbel, ami csak
adható – szolgálhattunk ismét településünk
családjai felé. Reméljük, hogy az elért eredmények – tartalmas beszélgetések, újrainduló kapcsolatok – az ismeretlen jövendôben
is megelégedésre és boldogságra szolgálnak
majd településünk, egész nemzetünk életében!
dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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Szántó Sándor a MAOE választmányának
területi képviselôje
A Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesülete (MAOE) Magyarország
legnagyobb taglétszámú, hivatásos
alkotómûvészeket tömörítô szervezete. Iparmûvészeti, képzômûvészeti,
fotómûvészet, irodalmi és zenei tagozata van. Elnöke Aknay János Kossuth-díjas
magyar festô és szobrászmûvész.
A MAOE tisztújító választmánya
2021 júniusában öt éves idôtartamra a

Tahitótfalu évei 2021-2022
Tahitótfalu négyes ünnepe
Az Új barázda a kisgazdák és földmívesek
politikai napilapja volt a múlt század elsô felében (1919-1944). Az újság meg nem nevezett
tudósítójának tollából 1926. május 18-án, kedden jelent meg írás Tahitótfaluról.
A tudósítás szerint pompás négyes
ünnepség keretében felavatták a Sylvesternyomdát, felszentelték a nyomda által a református templomnak ajándékozott harangot. Megünnepelték a település fennállásának 500 éves évfordulóját. Jó lenne tudni,
milyen 1426-os történelmi forrás alapján számolták ki a kerek évfordulót. Érdekes lenne
az a történet is, miként került felszentelésre a tótkomlósi leventeifjúság egyesületének
zászlaja Tahitótfaluba. Végigolvasva a cikket
ízelítôt kapunk a korszak hangulatából és az
akkor még „falucska” méretû településünk
fontos eseményérôl.
Az írást szöveghûen adjuk közre.
Tahitótfalu négyes ünnepe
Virágzó nyomda- és könyvkiadó-vállalkozás a szigeten – Tahitótfalu 500 éves jubileumát ülte
Tahitótfalu a szentendrei szigeten levô
falucska a kultúrának egyik vára lett. Bátor
katonák állnak a bástyákon, ôrködnek a hit,
az erkölcs, a hazafiság felett. A virrasztók fegyvere egy új nyomda, a melyet kicsiny tôkével
állítottak fel, de amely máris szép fejlôdésnek
indult.
Tildy Zoltán a község református lelkésze
néhány lelkésztársával vetette meg a községben lévô Sylvester-nyomda alapját ezelôtt négy
évvel, és megkezdték a református egyház lapjának, a »Keresztyén Család«-nak a nyomtatását. Lapjuk mind jobban elterjedt és ma már
közel húszezer példányban nyomják. A nyomdában harmincnégy ember dolgozik, immár
hat lapot állítanak elô és eddigi kiadványainak
száma százhatvan. Legutóbb Móricz Pálnak, a
kiváló írónak két könyvét adta ki a nyomdavál-

lalat és a könyvek kiállítását megirigyelhetné a
fôváros legelsô nyomdája is.
A Sylvester-nyomdának ünnepélyes felavatása tegnap, vasárnap folyt le Ravasz László püspök, Almásy László, a község képviselôjének,
Preszly Elemér fôispánnak, valamint az ország
minden részébôl összegyûlt református lelkészeknek és polgári elôkelôségeknek a jelenlétében. A nyomdaavatást megelôzôen Ravasz
László felszentelte azt a harangot, amelyet a
nyomda ajándékozott a református templomnak.
Tahitótfalu egyébként tegnap ünnepelte
fennállásának ötszáz éves fordulóját. A jubileumot a község díszközgyûléssel ünnepelte meg,
amelyen felavatták Tahitótfalu díszes címerét.
Ezen a jubileumon kívül a harangszentelésen
és nyomdaavatáson kívül tegnap szentelték fel
a tótkomlósi leventeifjuság egyesületének zászlaját is.
A négyes ünnepség alkalmával a
lakosság ünnepélyes külsôt adott
a falunak. Az utakon a házak közé
kifeszített díszes kendôk tarkállottak, mindenütt pompázott egy-egy
virágfüzér s zöld lombokból font
kapuk díszlettek. Minden elismerés
megilleti a község vezetôit azért a
fáradozásért és lelkességért, amel�lyel Tótfalu négyes ünnepét emlékezetessé tették. De elismerés illeti a község lakosságát is, amely megértéssel viseltetik a vezetôk kultúrmunkája iránt és maga is hathatósan
támogatja a község fejlôdését.
Az ünnepségek után rendezett
közebéden megnyilatkozott az a
szeretet, amely összekapcsolja a
falu intelligenciáját a polgársággal.
Ez a kölcsönös szeretet és megbecsülés a biztosíték arra, hogy az
ötszáz éves múltra visszatekintô
Tahitótfalu a jövô évtizedekben
olyan lendületet fog tanusítani a
fejlôdésben, amilyenre községeink
közül csak kevés számíthat. Ebben

képzômûvészeti tagozat festészeti szakának területi képviselôjévé településünk
díszpolgárát, Szántó Sándor festômûvészt
választotta.
Megválasztásához gratulálunk és munkájához sok sikert kívánunk.
Vaczó Zoltán a Kulturális Bizottság
elnöke

a fejlôdésben legerôsebb tényezô lesz az a vállalkozás, amelyet a református lelkészek indítottak meg, a Sylvester-nyomda, amely már
ma is sok embernek ad kenyeret. Ha a község
minden egyes polgára követni fogja az építô
munkában lelkészét, Tildy Zoltánt, akkor
Tahitótfalu fejlôdése nem marad el. Aki merész
álmokat tudott megvalósítani, aki versenyre
mert kelni meglévô nagy intézményekkel és a
versenyt büszkén tudja állani, aki olyan vállalkozást teremtett meg, amely a magyar református egyház egyik legszebb alkotása, erejének legékesebb bizonyítéka, az a férfi hivatott arra is, hogy községének népét a kultúra
magas fokára emelje. Tildy Zoltánban megvannak erre a képességek, csak hívein múlik, hogy
álmait, amelyek Tahitótfalu nagygyátételére
irányulnak, megvalósíthassa.
Szerkesztôség
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Iskola

Tanyán élô családok Országos Találkozója
Ezen a napon is folytatódott a Huculösvény verseny, a második fordulóban a huculok súlyhúzó képessége került megmérettetésre, közel 700 kg-ot
húzott el Gorál Csergô, vezetôje Ferenc Csaba.
A vasárnapi nap fô produkciója a Huculösvény verseny harmadik fordulója volt, a lovas ügyességi terepverseny. Erre az alkalomra számos lovas érkezett az ország különbözô pontjáról, 63 lovas induló mérte össze lovastudását

Második alkalommal került megrendezésre a Magyar Családi Gazdaságban
a Tanyán élô családok országos találkozója, számos programmal, tanya fórumokkal, mesterségbemutatóval, Kis Pásztor játszóházzal, kézmûves termékekkel, helyi termelôk finomságaival és esténként változatos zenei produkciókkal vártuk a látogatókat Tahitótfaluban.
Az ország különbözô pontjáról érkezô tanyán élô családok és lovas csapatok már csütörtöktôl érkeztek a találkozóra.
Az egész hétvégét átívelô egyik fô program az összetett Huculösvény verseny már pénteken megkezdôdött, az elsô megmérettetés a hucul tulajdonosok számára a málhás verseny volt, melyet végül a Bakonyi tûzkövesbörc
tanya huculjai és felvezetôik nyertek.
Szombati napon a lovaspályán a Buda Baranta Csapat látványos gyalogos
haditorna bemutatóját láthattuk, majd a látogatók maguk is próbára tehették a karikásostorokat, szablyákat és egyéb fegyvereket. Ezek után 12 fôs
alakzatlovaglást láthattunk a Magyar Család gyermeklovasaitól, majd a Lovas
legények haditorna bemutatóját tekinthették meg a látogatók, amelyben 8-10
éves ifjú lovasok dobtak hajítócsillagot, kelevézt, szúrtak gyûrût lóhátról vágtában. Nem maradt el ezen a hétvégén a Köböre - lovas szôr rabló játék sem,
melyet ez alkalommal a Pécsrôl érkezô Déli Gyepüvédôk és a Magyar Családi
Gazdaság gyermek lovasai mutattak be az érdeklôdôknek. A kutya-gyerek
szépségversenyre számos magyar és egyéb fajta jeletkezett, a zsûri végül elsô
helyezettnek Gyimesi Ágit és komondor fajtájú kutyáját ítélte,

Vedd észre!

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét
ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést
beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt.
Júliusi számunkban a katolikus templomkertben álló Árpád-házi
Szent Erzsébet szobrának egy részlete volt látható. Gratulálunk
szerencsés megfejtônknek, Balla Kristófnak.
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a közel 3 km-es, 25 akadályból álló pályán, amely tartalmazott számos mozgó
pallót, dunai vizes akadályt, idomítási feladatot és ugró akadályokat. A legfiatalabb induló 7 esztendôs volt, a legidôsebb ló pedig 25 éves. Nemhiába az
elmúlt sok év tapasztalata, a gyermek kategóriát ezzel a hucullal, Pitykással
nyerte meg Magyar Bercel. A haladó gyermek kategória gyôztese Hagymási
Petra lett Hroby Obszidián nyergében, a felnôtt kategória gyôztese pedig
Buzogány Lajos Prislop Kösöntyû nyergében. A huculösvényt egy nyitott
kategóriájú terep verseny követte amelyben egyéb fajták is bemutathatták
képzettségüket, a gyermek kategória gyôztese Nagy Kozár Petra volt Herceg
nyergében, a felnôtt kategóriát Ecker Máté nyerte Koheilan Szajkó Torda
nyergében.
A vasárnapi napot a szürkemarha gulya és a racka nyáj behajtásával zártuk,
majd egy mindent elsôprô vihar vetett véget a négy napos rendezvénynek.
Magyar Családi Gazdaság
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Hirde té s

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

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és
felelôsségbiztosítással
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását,
akár emelôkosárral is.
Bélteki Sándor tûzoltó alezredes
minôsített faápoló
+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu

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

Várom szíves hívását!

TÛZIFA
ELADÓ!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

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.

K. Szabó Judit családsegítô 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

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
12

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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DÍSZÍTÔSZOBRÁSZ KURZUS TAHITÓTFALUN

Az idén megtartott elsô “Díszítôszobrász
kurzus” -on több célkitûzést is fontosnak
tartottam. Mindenképpen azt akartam,
hogy a jelentkezôk számára élményt, eredményes munkát és szakami ismereteket
nyújtson.
Nyilvánvalóan a nyári vakáció idején az
élmény kötelezô. Fontos, hogy a program,
amelyen a gyerekek részt vesznek, jó érzéseket és örömöt keltsen bennük. Kiemelje
ôket a megszokott világukból, és találkozzanak valami olyannal, ami megmozgatja személyiségüket és a képességeiket. A
tábor, kurzus (azaz munkaalapú) jellegével azt kívántam elérni, hogy a gyermekek
megérezzék, hogy az eredményes munkáért érdemes akár nagyobb erôfeszítéseket is
megtenni. A szakmai fogások és azok elméleti hátterével kapcsolatos ismeretek elhintésével pedig az volt a célom, hogy az ôket
körülölelô épített környezetükben felismerjék az emberi munka és fantázia értékeit. Ha
pedig számukra fontos a vizuális környezet,
és annak formálásában szívesen részt is vennének, akkor ez a kurzus megfelelô motivációt adjon arra, hogy képességeiket tovább
fejlesztve, ebben a szakmában elhelyezked-

ve látható és értékes
nyomot hagyjanak
a következô nemzedékre. Röviden:
pályaképként
lehetôséget adjon a
jövôjük tervezésében.
A tábor minden nap rövid
megbeszéléssel,
építômûvészettel és
a díszítôszobrászattal
kapcsolatos ismeretekkel, valamint az
adott nap produktumának megvalósításához szükséges szakmai lépések elôrevetítésével indultak. Munkarendünkhöz tartozott a folyama-

tos rendtartás és a napvégi takarítás is. A
fegyelmezett és feszes munkatempó mel-

lett (a gyakorlattól eltérô módon) rendkívül magasra emeltem a mércét. Ugyanis
meggyôzôdésem, hogy a gyerekekben sokkal több lehetôség, tehetség és potencia

van, mint amit általában gondolunk és gondolnak ôk is saját magukról. Módszerem
abban állt, hogy olyan összetett feladatok elé állítottam ôket, amelyek (elvileg)
meghaladják a képességeiket, és egyedül
nem tudnák megvalósítani még a megértett munkafolyamatok ismerete ellenére
sem. Én megmutattam a célt, és azon dolgoztunk, hogy a képzelt határaikat átlépjük, és valóságos tapasztalatot szerezzenek
arról, hogy többre képesek, mint sejtették
és mindez még tovább is fejleszthetô.
A négy nap alatt geometrikus testekkel foglalkoztunk, gipszlapokat öntöttünk, agyagból ornamentikát mintáztunk, egy ún. vakformázás eljárással öntvényt készítettünk,
majd ytongból összetett tagozatot faragtunk.
Mindegyik feladat komplex látást, számtalan
munkafázis következetes betartását, forma -és
arányérzéket, pontosságot, kreativitást, kitartást és különbözô szerszámok, eszközök használatát igényelte.
Az eredmények a várakozásomnak
megfelelôen alakultak. Azt gondolom, hogy
mindannyian különleges élménnyel mentünk haza. Ugyanis a közös munka, számtalan örömmel és humorral, közvetlen beszélgetéseket és egy együttmûködô közösség
kialakulásának élményét adta. Köszönöm
támogatóinknak a “Díszítôszobrász kurzus”
technikai segítését. Erdôs Gránit Kft -nek,
Hegedûs - Kôszobrászatnak, a Kôfaragó
-és Mûkôkészítô Vállakozók Országos
Ipartestülete és a Tahitótfalu Község
Önkormányzatának a biztos alapokat és a
fantasztikus környezetet, a Faluházat.
Hegedûs István Péter mesterszakma
oktató, díszítô szobrász,
vizuális kultúra tanár
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Falutéka
Cikksorozatunkban Tahitótfaluban élô
fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel
ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Kecskés Andrea neve még sokak elôtt
ismeretlen, aminek oka, hogy tizennégy éves, és nemrég jelent meg elsô
könyve, az „Utazz velem levegôben, földön, vízen” címmel, melyben elmeséli,
hogyan jutott el a világ egyik pontjáról
a másikra.
Tényleg, hogy jutottál el a világ egyik
pontjáról a másikra?
Sajnos nem jutottam el az összes országba, ami a könyvemben szerepel. Ha lesz
lehetôségem, mindenképpen el szeretnék
látogatni minden helyre, ahova csak tudok.
Külföldi utazásaim során más kultúrákkal is
találkoztam, amik színesebbé tették az életemet.
Képzelet avagy valóság, netán a kettô
keveréke az, amit részletesen a szemünk
elé társz?
A szereplôk kitalált karakterek. Az egész
történet a képzelet szüleménye, csak a
fantáziám szabott határt a könyv megírásához. Láttam magam elôtt a térképet, és
csak annyit kellett kitalálnom, hogy éppen
melyik országba utazzon el a fôszereplô.
Utána már jöttek is az ötletek, hogy mi történjen az adott helyszínen.
Mikor és minek a hatására kezdtél el írni?
Gimnazistaként írtam meg a könyvet.
Általános iskolában foglalkoztatott az írás,
de nem vettem komolyan. Kis meséket
írtam, amiket a családom néhány tagjának
mutattam meg. Bármennyire is hihetetlennek hangzik, az ötlet egy befôttes üvegbôl
jött. Azt kell tudni az üvegrôl, hogy ez egy
szobadísz, amit én készítettem el. Homokot
szórtam bele és papírból készített kis piramisokat tettem bele, majd az oldalára tevéket ragasztottam. A tetejére belülrôl ele-

K özössé g

mes gyertyát rögzítettem, ami
este bekapcsolva
nagyon hangulatos szobadísz. Egy
este ültem az asztalomnál, amikor
a könyvemnek
az elsô fejezetét
a szemeim elôtt
láttam. Aznap
este el is készült
a könyvem elsô
része.
Mennyire volt
nehéz megírni a
könyvet?
Nem volt nehéz
megírni, hiszen
csak annyi volt a fejemben, hogy utazásról
szóljon. Volt olyan rész, aminek a megírása
hosszabb idôt vett igénybe, de volt olyan is,
ami tíz perc alatt megszületett. Körülbelül
három hónap alatt készült el a teljes könyv.
Gimnáziumi tanulmányaim mellett természetesen csak akkor írtam, amikor idôm
engedte.
Ilyen fiatalon keveseknek adatik meg,
hogy írásukat a nagyközönség is olvashassa. Hogyan vált lehetôvé könyved
kiadása?
Elôször nem is gondolkodtam azon,
hogy könyv formája
legyen, de a végén a
szüleim támogattak,
hogy érdemes lenne
másokkal is megosztani. A végén állt
úgy össze, hogy akár
könyv legyen belôle.
Az utolsó fejezeteknél vetôdött fel a
gondolat hogy adassam ki.
Gondolom, a családod tagjai az elsô
olvasóid. Kik azok,
akiktôl támogatást
kapsz az alkotáshoz?
Leginkább az a szüleim és a keresztszüleim támogattak, hogy folytassam. Fejezetenként
írtam meg a történetet, és mindig várták
az újabb részeket. A
családom többi tagja
és a barátaim már
könyv formájában
olvashatta el.
Hogyan került
kiadásra a könyved?
Online kerestem rá,
hogy hogyan zajlik

egy könyvnek a kiadása. Ezután több kiadót
is összehasonlítottam, hogy melyik lenne a
legmegfelelôbb számomra. Elôször természetesen papír alapon jelent meg a könyv,
de már e book formájában is elérhetô. A
mostani felgyorsult világban sok embernek
egyszerûbb és kényelmesebb megnyitni a
könyvet például telefonon.
Az alkotói munka melyik részét élvezed
leginkább?
A szabadságot. Csak az volt a fejemben,
hogy utazásról szóljanak a részek, és vitt
az alkotói szabadság. A részeket nem terveztem elôre, nem volt meg a fejemben,
hanem írás közben vitt a fantázia. Csak
elképzeltem magam elôtt a helyszínt, azt
hogy mit lát a fôszereplô.
Az írást egy fiatalkori kalandnak tekinted, vagy fô tevékenységként tervezed a
késôbbiekben? Tervezel még könyvet írni?
Inkább egy fiatalkori kalandnak tekintem,
mert jelenleg teljesen más pálya felé haladok. Egyelôre nem tervezek második könyvet, de ha írnék még akkor valószínûleg az
utazással kapcsolatos témánál maradnék.
Azért is adattam ki a könyvet, hogy mosolyt
csaljak az emberek arcára. Reménykedek
benne, hogy akik elolvassák, izgalmas utazásban, kalandokban lesz részük. Nagyon
örülök neki, és szívesen várom könyvemrôl
a visszajelzéseket a Kedves Olvasóktól.
Béres Gabriella
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18,
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com •
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, 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
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