
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

március 5. szombat 17:00-20:00 Évkerülô Családi Táncház. 
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes.
március 11. péntek 17:30 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Helyszín: 
Tahitótfalu, Hôsök tere, Népház. Részletek a plakáton.
március 12. szombat 9:00-17.00 XI. Dunakanyar Kézmûves 
Kiállítás és Vásár. Helyszín: Szigetmonostor Faluház. Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház, Szigetmonostor Faluház. Belépés ingyenes. 
Részletek a plakáton.
március 18. péntek 18:00 Tahitótfalu évei 2021-2022 - 

Tahitótfalu korai évszázadai az újabb régészeti kutatások tükré-
ben. Gróf Péter régész, történész, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Visegrádi Mátyás Király Múzeumának fômuzeológusa elôadás-
sorozatának elsô alkalma a Pollack Mihály Emlékszobában 
(Tahitótfalu, Béke út 14.). Belépés ingyenes.
március 28. hétfô 14:30-17:30 Véradás. Helyszín: Népház.

Faluház (Szabadság út 1/a)
 
március 5., 19. szombat 14:00-17:00 Kosárfonó kör. 

3 5 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Elkészült a kézilabda pálya
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2021. 
augusztus 19-én szerzôdést írt alá a Magyar 
Kéz i l abda  Szövetségge l ,  mely  a lap ján 
Tahitótfaluban az Ifjúsági tábor területén sza-
badtéri mûanyagborítású kézilabdapálya 
épült Magyarország Kormánya és a szövet-
ség finanszírozásában. A beruházás megvalósí-
tásának lehetôségét az is elôsegítette, hogy az 

Önkormányzat több évvel ezelôtt együttmûködési 
megállapodást kötött a Budakalászi Kézilabda 
Sportegyesülettel az utánpótlás nevelés érdeké-
ben. Az iskolánkban mûködô kézilabda szakkört 
Pacor Vilmos úr vezeti. Áldozatos munkájának 
köszönhetôen igen szép eredményeket érnek 
el kézilabdázó gyerekeink. Ezúton is köszönöm 
oktató-nevelô edzôi munkáját!
A szerzôdés szerint 42×22 méteres szabványos 

Tahitótfalu márciusi programjai

Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:
Pénzadomány gyûjtés 

kárpátaljai testvértelepülé-

sünknek, Mezôvárinak 

és a szomszédos Dercenne   3.

Jazz a lelke mindennek 4.

Megemlékezés 

a kommunizmus 

áldozatairól 4.

Tájékoztató a képviselô

-testület munkájáról 5.

Az Európai Mobilitás Hét 

különdíjasai 6.

Közlemény a 2022/2023-as 

nevelési évre történô 

bölcsôdei - óvodai 

beiratkozás rendjérôl  8.

Falutéka 14.
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

kültéri pálya épült. Az alépítmény 10 cm 
vastagságban fagyálló, vasalt betonból 
készült, alatta zúzottkô ágyazat került kiala-
kításra. A pályát 1,1 méter magas palánk 
veszi körül és a pálya két végén 5 méter 
magas labdafogó háló került kialakításra. Az 
építési munkák bruttó értéke 69.786.500, - 
Ft volt. A mûszaki átadás - átvétel megtör-
tént, így ennek a beruházásnak az eredmé-
nye is településünk törzsvagyonát gyarapít-
ja. Az elkészült pálya azért is bír most nagy 
jelentôséggel, mert az Ifjúsági tábor terüle-
tén ebben az évben konténeriskola építé-
sét tervezzük. Mint korábban beszámoltam 
róla, kormánydöntés alapján Pest megyé-
ben 15 településen kerül fejlesztésre, épí-
tésre köznevelési intézmény. Nagy örö-
münkre Tahitótfaluban is új iskolaszárny 
épülhet. A jelenleg szükségtanteremként 
szolgáló Népház lebontásra kerül, így a gye-
rekek az építés ideje alatt konténeriskolá-
ban fognak tanulni az Ifjúsági tábor terüle-
tén megépítendô tantermekben. Közel 130 
gyermek fog ezen a helyszínen terv szerint 
2 évig iskolába járni, és ezen idôszak alatt a 
kézilabdapálya a szabadtéri testnevelés fog-
lalkozásoknak minôségi területet tud bizto-
sítani. 

Adománygyûjtés testvértelepülésünknek
2022. március 5-én Tahitótfalu Község 
Önkormányzata adománygyûjtést szerve-
zett a kárpátaljai Mezôvári település lakói 
és az ott lévô menekültek számára. A 
Magyarországgal szomszédos Ukrajnában 
háború dúl, amely óriási humanitárius 
katasztrófával fenyeget. A háború kitöré-
sének pillanatától fogva, mint ahogy egész 
Magyarország lakossága, így Tahitótfalu 
lakossága is segítô szándékát fejezte ki civil 
kezdeményezésre. Összegyûjtésre került, 
kik kívánnak segítséget nyújtani és milyen 
tárgyi adományt tudnak átadni a segítség-
re szorulók számára. Itt szeretném megkö-
szönni Kosztek Gabriella önkéntes mun-
káját, aki a gyûjtési napon is részt vett 
az adományok átvételénél. Tahitótfalu 
Község Önkormányzata számlát nyitott 
a számlakezelô pénzintézeténél, amely-
nek számát a honlapunkon is közzétettük. 
Továbbra is várjuk pénzügyi adományaikat 
a 11742087-15393771-10010000sz. számla-
számra, a közlemény rovatba kérjük beírni: 
Kárpátalja támogatás. E számlára 2022. már-
cius 8-ig 1.091.000, - Ft érkezett. Köszönet 
érte!
Az elmúlt napokban felvettem a kapcso-

latot Varga Tamás úrral, aki Mezôvári elöl-
járója. Kértem tôle, hogy írásban juttas-
sa el, milyen konkrét tárgyi segítségre van 
szükségük. Jelezte, hogy tartós élelmiszer-
re, tisztító-, tisztálkodási-, és higiéniai sze-
rekre, eszközökre van szükségük. Ennek 
megfelelôen tettük közzé lakossági felhí-
vásunkat, és folytattuk le az adományok 
gyûjtését. Március 5-én 8-12 óráig 1,2 tonna 
tartós élelmiszer és tisztítószer került ado-
mányozásra. Az adományok kiszállításá-
ra Mezôváriba terv szerint március 17-én 
kerül sor. 
A szállítmány kijuttatásának segítésére 
Szilágyi Béla urat a Baptista Szeretetszolgálat 

vezetôjét kértem fel,  aki az utazás 
elôkészítésben is segítségemre lesz. A 
Felvidéken lévô Kisújfalu testvértelepülé-
sünk polgármestere Geri Valéria is jelezte 
felém, hogy ôk is gyûjtöttek adományt az 
ukrajnai menekültek és Mezôvári testvérte-
lepülésünk számára. Ezt az adományt is sze-

retnénk lehetôség szerint a 17-ére tervezett 
indulásig Tahitótfaluba szállítani. 
A jelenlegi háborús helyzetet látva nagy a 
valószínûsége, hogy egy elhúzódó konflik-
tusra lehet számítani, ezért ha eljön a min-
denki által várt béke, akkor is súlyos gaz-
dasági hatásokkal kell majd szembenézniük 
az Ukrajnában élôknek, így kárpátaljai test-
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Újszülöttek
Bárczi Nina 2022.01.29.
Szabó Zétény Palkó 2022.01.30.
Bukor Milán Dorián2022.02.10.
Nagy Hanna 2022.02. 15.
Nyiscsák István 2022.02.17.

Elhunytak:
Váradi Ferencné, Bercsényi utca, élt: 89 évet
Csereklye István, Pálma utca, élt: 70 évet
Szabó Lajosné, Nefelejcs utca, élt: 79 évet
Szente László, Visegrádi utca, élt: 67 évet
Süle Balázs, Tamási Áron utca, élt: 76 évet
Csorba István, Zrínyi utca, élt: 66 évet
Karnevál Margit, Duna sor, élt: 82 évet
Homokiné Havadi Ilona, Tölgyfa utca, élt: 79 évet
Boros Béláné, Hermann Ottó utca, élt: 69 évet
Csereklye László, Béke utca, élt: 75 évet
Sebestyén Kálmán, Táncsics M. utca, élt: 64 évet

Könyvtár
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 intézkedések-

nek megfelelôen kizárólag a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezôk számára látogatható.

Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

kubanekné Bencze Hajnal

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu Pol gár-
mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu Önkormányzata 
• Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tagjai: 
Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó Judit, Vaczó Zoltán • 
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának 
határideje minden hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: 
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és 
Fiai Bt.

vértelepülésünk lakóinak is. Véleményem 
szerint a segítségnyújtási idôszak is ki fog 
tolódni, ezért azt tervezzük, hogy megha-
tározott rendszerességgel megismételjük az 
adománygyûjtési akciónkat, melyrôl a tele-
pülés honlapján fogunk tájékoztatást adni. 
Tisztelettel szeretném megköszönni az 
adománygyûjtésben résztvevôk munkáját 
Szabó Judit képviselô asszonynak, Béres 

Gabriella mûvelôdésszervezônek, Kosztek 
Gabriellának, Abonyi Erikának, Császár 
Barnabásnak, Vincze Károlynak, Csorba 
Andrásnak, és végül, de nem utolsó sorban 
minden kedves, segíteni akaró adományo-
zónak a rászorulóknak nyújtott nagylelkû 
támogatást. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Pénzadomány gyûjtés kárpátaljai 
testvértelepülésünknek, Mezôvárinak 

és a szomszédos Dercennek
Tahitótfalu Önkormányzata elkülönített bank-

számlát nyitott a pénzadományok gyûjtésére. 
Jelenleg ez a legnagyobb segítség, mert a telepü-
lésnek nagy értékû mûszaki berendezésekre is 
szüksége van, amit Önkormányzatunk az adomá-
nyokból fog megvásárolni és eljuttatni Mezôváriba. 

Adományát az alábbi bankszámlára várjuk köszö-
nettel:
Kedvezményezett/partner: Kárpátalja támogatás
Számlaszám: OTP 11742087-15393771-10010000
Közlemény rovat: Kárpátalja támogatás

Dr. Sajtos Sándor polgármester
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MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Időpont: 2022. március 25.
Rendezvény: 
Fókuszban a családok egészsége - 
Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség 
Prevenciós Roadshow 2022
Helyszín:  
2021 Tahitótfalu Faluház Szabadság út 1/a
Nyitvatartás: 9.00-16.00

Mindenkit szeretettel várunk!

INGYENES PROGRAM!

TELJES TESTANALÍZIS | LABORVIZSGÁLATOK | TÜDŐGYÓGYÁSZAT | KARDIOLÓGIA 

STROKE | SZÍVINFARKTUS | SZEMÉSZET | CSONTRITKULÁS | FOGÁSZAT

40 féle EGY HELYEN, EGY IDŐBEN

 átfogó vizsgálat!40 féle EGY HELYEN, EGY IDŐBEN

 átfogó vizsgálat!

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS - 30 ÉLETMÓD PONT
LÁTVÁNYOS ANATÓMIAI BEMUTATÓ

RENDŐRSÉGI BEMUTATÓ 

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030

LAKOSSÁGI MEGHÍVÓ

Jelentkezés, időpontfoglalás: 
2022. 03. 16-tól 9-16 óra között, a következő elérhetőségeken: 06 30 7468 829, uzemeltetes@tahitotfalu.hu 

Az esemény fővédnöke:

dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkára

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 
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Intézményünk zenetanára Iványi Gáspár gitárta-
nár és quartettje felejthetetlen kirándulásra hívo-
gatott bennünket február 22-én a szigetmonostori 
Faluházba. Az együttes tagjai mind képzett jazz és 
klasszikus zenészek, zenetanárok: Bordás Zoltán – 
dob, Iványi Gáspár – gitár, Kiss Attila – nagybôgô, 
Szalkay Dávid – trombita, ének. Az elôadás interak-
tív módon, kivetítéssel, humoros narrációval, vál-
tozatos darabok megszólaltatásával vezette végig a 
nézôit a „zenei panoptikum” képeit bemutatva. A 
jazz jelentéséhez hûen (fecsegés, csacsogás) egy 
könnyed felelgetôs prezentációval mutatták be a 
jazz születését, kialakulását, kulturális hátterét. 
Mennyire egyetemes nyelv is a zene? Megtudtuk, 

hogy a magyar népdalok is „jasszesíthetôek”. Az 
elôadók hitelesen adták vissza azt az érzést, hogy 
a kultúráknak közös gyökereként a zene nyel-
ve egyértelmû és örök.  Bepillanthattunk New 
Orleans zenéjébe.  Majd a hangszerek erede-
tét bemutatva klasszikus darabok Mozart, Haydn 
is megszólaltak. Aztán jötttek a rajzfilmek: Vuk, 
Rózsaszín párduc, Macskafogó  filmek: Star Wars, 
Mission impossible, majd hallhattuk a  zenei stílu-
sok keveredését, a pop, rock, funky, disco darabok 
egyvelegét.  Átélhettük a zene születésének élmé-
nyét közös éneklések keretében, ami az improvi-
zációt tette érthetôvé a fiatal nézôknek.  
Miért is volt annyira fontos e koncert? Az isko-

lás korosztály a legfogékonyabb a zenére, s ez a 
bemutató számukra tette érthetôvé a zenélés, a 
kultúra befogadásának a fontosságát. Több tanu-
ló már most is a Pollack Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Intézmény zeneiskolás növen-
déke, de többen most kaptak kedvet e bemu-
tató után, hogy zenei ismereteket szerezzenek. 
Motiváltságuk az elsô perctôl kezdve érezhetô 
volt, az elôadás alatt fokozódott. A Macskafogó 
egyik dallamával zárult a mûsor. A kis hallgatóság 
lelkesen tapsolta vissza a tanárurakat és zenéjüket.

Nagy Zoltánné

Jazz a lelke mindennek

Az Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott 
határozata értelmében minden év február 25-én 
tartjuk A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJÁT.
1947-ben ezen a napon hurcolták el jogtalanul 

Kovács Béla országgyûlési képviselôt, a Független 
Kisgazdapárt fôtitkárát. Szimbolikusan ezzel vette 
kezdetét a csaknem ötvenéves folyamat, melyben 
a kommunista párt szisztematikusan kiirtotta a tár-
sadalom azon tagjait, akik bármilyen kritikával illet-
ték a rendszert, netán ellenszegültek annak.
Százmillióra becsülik a kommunista diktatúra 

áldozatainak számát világszerte. Kutatók szerint 
több mint 70 ezer embert börtönöztek be politi-
kai okoknál fogva Magyarországon 1945 és 1989 
között, és az 1956-os megtorlás áldozataival együtt 
több mint 700 embert végeztek ki. Hazai történé-
szek mintegy 600 ezerre becsülik a szovjet kény-
szermunkatáborokba elhurcolt magyarok számát, 
akik közül kb. minden harmadik, azaz 200 ezer 
ember vesztette életét.
Manapság még sokkal aktuálisabb emlékeznünk 

és emlékeztetnünk a kommunizmus rémtettei-
re. Az emlékezés tisztelgés az ártatlanul meghur-

coltak és meggyilkoltak elôtt. Az emléknap tehát 
figyelmeztetés és emlékezés egy sötét korszak tör-
ténéseire.
Az iskolai megemlékezést köszönjük Lehoczky 

Dolli tanárnônek, Király Lili és Gáti Iringó tanu-
lóknak és Princzné Bérczi Krisztina pedagógiai 
asszisztensnek.

Iskolavezetés

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
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Tahitótfalu Község Képviselô-testülete 2022. évben két ülést tartott. 
2022. január 5-én az elsô, rendkívüli ülésen traktor vásárlásról döntött a tes-

tület, így megrendelésre került egy LS MT3.50 Mech Cab traktor légfékkel, 
vonófejjel, frontkardánhajtással, fronthidraulikával, valamint egy Orsi gémes 
mulcsozó. Az eszközök beszerzése és leszállítása folyamatban van.
Második ülését február 27-én tartotta a képviselô-testület, melynek elsô napi-

rendjében Szabó Judit képviselô asszony eskütételére került sor, majd a máso-
dik napirendi pont során a 769/4 hrsz-ú önkormányzati terület állami tulaj-
donba adásáról döntöttek. Az ülésen részt vettek az Országos Mentôszolgálat 
képviselôi, akik tájékoztatást nyújtottak a tervezett beruházásról, mely szerint 
fenti területen mentôállomás megépítését tervezik.
A következô napirendben Tahitótfalu Község helyi építési szabályzatának 

és szabályozási tervének módosításáról döntött a képviselô-testület. Ennek 
megfelelôen a 0151 és 3314 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánítja, és a módosítás elkészítésével Horváth Adrienn Éva egyéni vál-
lalkozót bízta meg. 
A harmadik napirendben az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-

tések támogatása” címû pályázaton történô indulásról döntött a képviselô-
testület, mely pályázat keretében a Gyöngyvirág utca felújítását tervezik. 
A 4. és 5. napirendi pontban a polgármesteri illetmény, valamint az alpolgár-

mesteri tiszteletdíj módosításáról döntött a képviselô-testület. 
A tulajdoni ügyek napirendi pontban több döntés született. Elôször a magán-

tulajdonban lévô 3380/2 1997/4; valamint a 3332/2 hrsz-ú ingatlanok ingye-
nes önkormányzati tulajdonba vételérôl döntött a képviselô-testület, majd a 
következô döntése értelmében nem élt elôvásárlási jogával a 0103/1 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában. Ezt követôen a Hársfa utca 1753 hrsz-ú ingatlan 
gázközmû ellátásához adott tulajdonosi és közútkezelôi hozzájárulást, majd 
az Ifjúsági tábor fûtéskorszerûsítésérôl, valamint az eseménynaptár elfogadá-
sáról döntött a képviselô-testület. 
Az üléseken született határozatok a település honlapján megtalálhatók. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

Nem, most nem a keleti szomszédunkban zajló 
eseményekrôl szeretnék értekezni. 2022. janu-
ár közepén csörrent meg a telefonom, hogy szó-
lít a kötelesség: Karácsony Ádám önkormányza-

ti képviselô lemondott a tisztségérôl. És mivel a 
2019-es önkormányzati választásokon az „éppen 
lemaradt” helyezést értem el, én léptem a helyé-
be, ha vállalom a feladatot. Természetesen vállal-
tam, hisz ezért indultam az önkormányzati válasz-
tásokon. Egyébként nem gondoltam volna, hogy 
a választási ciklus felénél képviselô leszek. Nem 
is könnyû menet közben bekapcsolódni a mun-
kába. Igyekszem megismerni a folyamatban lévô 
ügyeket, de mivel nem követtem az eseményeket, 
így mindig új dolgokkal találom szembe magam. 
Szívügyem a településünk. Már ötször indultam az 
önkormányzati választásokon, két és félszer siker-
rel is… Korábban azt gondoltam, hogy engem 
mindenki ismer, de talán mégsem, ezért inkább 
ismét bemutatkoznék:
Szabó Juditnak hívnak, és az ófalu szívében lakom 

családommal. 51 éves, négy (egy frissdiplomás, 
két egyetemista és egy kisgimnazista) gyermekes 
építészmérnök vagyok. Jelenleg Vácott, a Pest 
Megyei Kormányhivatal építésfelügyeletén dolgo-
zom 6 órában, és mellette magántervezést is vál-
lalok. Harmadik diplomámat öt éve szereztem az 
Apor Vilmos Katolikus Fôiskolán óvodapedagó-
gusként. Kb. 15 évig tanítottam néptáncot többek 

között a tahitótfalui óvodákban. Szabadidômben 
a Zöldsziget Táncegyüttesben néptáncolok és a 
református gyülekezet kórusában is énekelek.
Korábban tagja voltam az önkormányzat szociális 

bizottságának, az építésügyi bizottságának, a köz-
beszerzési bizottságának, valamint mai napig az 
újság szerkesztôbizottságának.
Közösségi embernek vallom magam. Mindig is 

a közösségért tevékenykedtem: szülôtársaimmal 
játszóteret építettünk a posta-gyógyszertár 
mögött, szüreti felvonulást szerveztünk, aláírást 
gyûjtöttünk a tahitótfalui gyermekorvosi praxis 
létrehozásáért, évente kétszer baba-ruha börzét 
szerveztem 20 éven át, varrószakkört vezettem a 
Népházban, néptáncot tanítottam az iskolában és 
a szabadidô parkban, kézmûves és táncház foglal-
kozásokat vezettem községi és egyházi gyermek-
táborokban.
Tagja voltam a Szentendrei Szigeti Vendégváró 

Egyesületnek, az Együtt Gyermekeinkért 
Egyesületnek, a Sziget Hangja Ökumenikus ének-
karnak, alapító elnöke a Vox Insulae Sziget Hangja 
Közhasznú Egyesületnek.
Köszönöm a bizalmat és a három évvel ezelôtti 

szavazatokat. Cserébe tudásomat, energiámat 
tudom felajánlani a falu közösségének. Üdvözlettel:

Szabó Judit

2 0 2 2 .  M Á R C I U S Önkormányzat

Ismét csatasorban

Tájékoztató a képviselô
-testület munkájáról



6

2 0 2 2 .  M Á R C I U SIskola,  Programok

Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527.
március 2., 9., 16. 23., 30. szerda 16:00-
18:00 Nemezelô szakkör. Bejelentkezés 
szükséges: 
0630/337 5527.

március 24. vasárnap 17:00-19:00  
Tojásírás nem csak gyerekeknek Jókainé 
Gombosi Beatrix népi iparmûvész, a 
Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével. 
Részletek a plakáton.

március 31. csütörtök 17:00 
Mozgásfejlôdés születéstôl óvodásko-
rig – kötetlen beszélgetés Benyóné Ott 
Ildikó vezetésével. Szervezô: Tahitótfalui 
Óvodák.

április 1-3. Amikor Magyarországon még 
dínók éltek – interaktív gyermek szakkö-
rök a Faluházban. Részletek a plakáton. 
Jelentkezés: www.asvanyos.hu/szakkor.

Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

kedd 15:00-16:00 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 
30/871 5713

csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.

kedd, csütörtök 17:30-18:30: 
Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

Faluház (Szabadság út 1/a):
hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
Jóga: hétfô   08:00-09:30, 18:00 – 19:30      
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: Csicskár-
Miátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: péntek18:15-19:15. 
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Judo: hétfô, péntek 17:00-18:00. Érd.: 
Batári Csongor 70/9318670.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

hétfô 
15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilabda. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda. Érd.: Pakor Vilmos 
30/383 4244

kedd 
16:00-17:00 TAHI SE
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés. Vezeti: 
Rácz Gábor 20/521 1375
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti: 
Csörgô Adrienn  

szerda 
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946

csütörtök
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti: 
Csörgô Adrienn  

péntek 
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése.

Tahitótfalu márciusi programjai

Az októberi faluújságban „175 
éves a Magyar Vasút címmel” krea-
tív munkákat bemutató cikk jelent 
meg. Pár hete kellemes meglepe-
tés ért minket a pályázatokkal kap-
csolatban: mindkét alkotás különdí-
jat nyert el! Kánai Gergô gyönyörû 
biciklit kapott az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium jóvoltából, 
a kerámia szakkörös gyerekek pedig 
a GYESEV Zrt által felajánlott 30 ezer 

Ft-os vásárlási utalványt vehették át. 
Ezúton is köszönjük a csodás ajándé-
kokat! Gergônek sikeres továbbtanu-
lást, a kerámia szakkörnek örömteli 
alkotómunkát  kívánunk! Köszönjük 
Princzné Bérczi Krisztina pedagógiai 
asszisztens és kerámia szakkör vezetô 
kiváló szervezô munkáját és alkotó 
segítségét!
Iskola vezetôsége

Az Európai Mobilitás 
Hét különdíjasai
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Világíts, kicsi mécses!
Ha tombolna is pusztító vihar,

Fákat és lelkeket tövestül kicsavar.
Te drága, lényeged csak égesd!

Apró pont vagy a messzeségben?
Újra meg újra rád borul köd és sötét?

Ne fáradjon fényed, bármi ér,
Hisz Istentôl kapott olajad ég a mécsben…

Körbejár ordító vadállat?
Úgy tûnik, nincs menekvés?

Csak világíts, kicsinyke mécs,
Isten melege-fénye árad általad.

S ha kilobbansz, vár égi fény,
Örök világosság, mely mindennel felér,

Ne félj hát, folyton fogysz is, égni,
Krisztus lángjának egy sugára lenni!

2003.

Arany Júlia 2003

Utóirat

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

Minden ember lent hagyott a porban,
Tipikus emberek, akik beállnak a sorba.

Csak addig kellek nekik, amíg mosolyomat látják,
Utána a próbálkozás eltûnik... feladják!

Szégyen az olyan ember, ki mást nem ismer,
Csak eltiporja azt, hisz támadni könnyebb.

Nem látják, egyedül csak a szöget a szemekben,
Elásni valakit könnyebb, mint felcipelni a hegyekbe.

Rengeteg ember mászott fel a hátamon,
De én megmondom, ha nem tetszik, ôket nem áltatom..

Ôk mentek el, nem én dobtam ôket kukába,
De még mindig bízom...gyôzelem vagy életem hibája?

Mindenkiben van, mit lehet benne szeretni,
Hogy valakit szerethessünk, egy okot kell keresni

De mi kell ahhoz, hogy valakit utálhassunk?
Arra persze van száz és ezer okunk.

Azt hiszik, egy játékszer vagyok, kit, ha már tönkrement, eldobhat,
De hogy a földrôl valaki felszedjen, eszükbe sem jutna
Hisz a kukából sem szedjük ki a játékot, mert minek,

Így a földön roskadó játékszer sem kell senkinek.

Undorító emberek a világon léteznek,
Átvernek mindenkit, és így nyernek

Nem tanították meg a tisztességes gyôzelemre soha,
Ha az emberek hûek lennének, na, az lenne a csoda!

Szilágyi Barbara 2021.02.09

A befôttes üvegeken
Anyám feljegyzései

egyre fogynak
2001 a záróidô –

meghosszabíthatatlan végelszámolás
Lezárt fedelek

tegnapi szép napjai
kandikáló befôtt

komoly káposzta-vörös
paprikák kegyeltje

Anyám múlandósága
konzervnyi idôben

a tegnap végkielégítése
Hosszú szavak gyakorlása

talán az idô is
hosszútávfutó indulat

lesz-e még emlék
hovatovább toporgás

miért hajoltál annyiszor
föld-anya felé anyám?!

Látod befogadott
a kertnövesztô idô

a hagyományozó halál
a röpke húsvéti napon

mikor Krisztus is
lebukkanó fejjel
megadta magát 
a pillanatnak

a holdtalanság igézetének
a nem-látható napnak
a barlang csendjének

a halaszthatatlan
másnak

a holnap se lesz jövônek
a fényképsárga emlékezetnek

múltunk reményeinek
a sosem volt idô

ígéretének
a bohócnyi vigalomnak

a márc hörpintô édességének
a porhanyó földnek
a mindszenti temetô

égre-törô cédrusainak
a Pacsa-hegy mélyzöld vonulatának

a malom Szalára települô ölének
a selyemnyi réti vadvirágok bódulatának

a mezsgye válaszútjai parancsának
a kepék befejezett vigyázz-állásának

a hosszú szavaknak

a mélázó, csendes délutánnak
a napsütés verte csendnek

fonott bútoraink könyvolvasó zizzenetének
a hol nem volt mának

a tegnapnyi búcsúzásnak
a búcsúk lanyha üdvének

a kelj-fel-jancsi vidámságának
a holnapi gyalogutaknak
a követés várakozásának

a betoppanó látogatás fogantatásának
Anyám, sehovasem idô kegyeltje

ôrizd szemem tétovaságát
felkel az este

szétnéz a hajnal lebukásán
a napkorong haránt bukfencén

a nap-utazások
kétkedô szaván

a holnap nem létezô
feltámadáson

a keresztutak tétovaságán
Mondd:

merre, meddig
és miért?!

Tóth Ferenc Imre

Kicsi mécses

ANYÁM FELJEGYZÉSEI
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Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy 
Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenn-
tartott Tahitótfalui Óvodákba és Bölcsôdébe a 
gyermekeket a 2022/2023-as nevelési évre

2022. május 2. napjától 2022. május 6. 
napjáig, 8:00-16:00
között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Epreskert Óvoda, 
Petôfi Sándor u. 12.
06-26-387-055

A bölcsôdei - óvodai beiratkozás szemé-
lyes jelenléttel történô intézéséhez, az 
Önkormányzat hivatalos honlapján www.
tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlap-
ján www.tahitotfaluovodak.hu 2022. április 
20-tól közzétett linken keresztül, a várakozás 
elkerülése érdekében kérjük, hogy foglaljanak 
idôpontot!

Bölcsôdei beiratkozás
A bölcsôde a családban nevelkedô 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, 
szakszerû gondozását biztosító intézmény. A 
bölcsôdébe felvehetô minden olyan kisgyer-
mek 20 hetes kortól, annak a nevelési évnek 
a végéig, amelyben 3. életévét betölti; akinek 
szülei, nevelôi valamilyen ok miatt nem tudják 
biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsôdei 
ellátás igénybevétele önkéntes.
A Gyvt. 43. § szerint felvételkor elônyben kell 
részesíteni: 
• ha a gyermek szülôje, más törvényes 
képviselôje a felvételi kérelem benyújtását 
követô 30 napon belül igazolja, hogy munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermeket,
• akit egyedülálló szülô nevel, melyet MÁK 
határozattal igazolni tud,
• akinek a családjában három vagy több gyer-
meket nevelnek,
• akinek egyik szülôje orvosilag igazolt beteg,
• akit védelembe vettek.

A Tahitótfalui Orgonaliget Bölcsôdébe azon 
szülôk gyermeke vehetô fel és gondozható, 
akiknek bejelentett lakóhelye és életvitelszerû 
tartózkodási helye Tahitótfalu közigazgatá-
si területén van. Az ellátási területen kívüli 
lakóhellyel rendelkezô gyermek is felvehetô, 
Tahitótfalu Képviselô Testülete által meghatá-
rozott mértékben, ha minden Tahitótfaluban 
élô és bölcsôdei ellátást igénylô gyermek felvé-
teli kérelme teljesíthetô.
A bölcsôdei alapellátáson túl, a csoportok üres 
férôhelyein, térítés ellenében idôszakos gyer-
mekfelügyeletet biztosítunk, a szülô elfoglaltságá-
nak idejére, napi maximum 8 órában, a szülô és 
a bölcsôde között létrejött megállapodás alapján.

Az ellátásokért a vonatkozó jogszabályok és 
Tahitótfalu Képviselô Testülete által meg-
határozott mértékben térítési díjat kell fizet-
ni, melyrôl a beiratkozás idôszakában fogunk 
tudni felvilágosítást adni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- Bölcsôdei felvételi kérelem – Alapellátás 
/  B ö l c s ô d e i  f e l v é t e l i  k é r e l e m  – 
Gyermekfelügyelet, mely 2022. április 20-tól 
letölthetô az Önkormányzat hivatalos honlap-
járól www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda 
honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu , illet-
ve átvehetik az Epreskert Óvodában (2021 
Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 12.)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyer-
mek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyája, 
- a szülôk személyi azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa,
- ha van szakértôi vélemény, igazolás ételallergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülôk és 
a gyermek regisztrációs igazolása, ill. tartózko-
dási kártyája.
A bölcsôdei jelentkezés még nem jelent felvé-
telt! Az Orgonaliget Bölcsôde mûködésének 
engedélyeztetése után biztossá váló nyitá-
si dátum ismeretében a felvételrôl hozott 
döntésrôl a bölcsôdevezetô tájékoztatja a 
szülôket, várhatóan augusztus második felé-
ben. Ezután létrejön a Megállapodás a gyermek 
napközbeni ellátására/idôszakos gyermekfel-
ügyeletre a bölcsôde és a szülô között, ezzel 
véglegessé válik a jelentkezés.
Az elutasító döntés tartalmazza az elutasí-
tás tényét, indokát, az esetleges késôbbi 
bölcsôdei felvétel idôpontját és a jogorvoslati 
lehetôséget.

Óvodai beiratkozás
Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó 
gyermekek felvétele
Felhívom a Tisztelt Szülôk figyelmét, hogy a 
nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2020. január 1-jétôl hatályba lépô 
rendelkezési szerint a gyermeknek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdô nap-
jától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2022/2023-
as nevelési évre kötelezô azon gyermekek 
beíratása, akik 2022. augusztus 31-ig a 3. élet-
évüket betöltik.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- óvodai felvételi kérelmet, (2022. április 20-tól 
letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlap-
járól www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda 
honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu, illetve 
átvehetik az Epreskert Óvodában)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát,
- ha van szakértôi véleményt, igazolást ételal-
lergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülôk és a 
gyermek regisztrációs igazolását, ill. tartózko-
dási kártyáját.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell 
felvenni, amelynek körzetében életvitelszerûen 
lakik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu 
község közigazgatási területe.
Az óvoda alapító okirata szerint a Tahitótfalui 
Óvodák biztosítja a kiemelt figyelmet igénylô 
gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényû 
gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, 
hozza magával (amennyiben van) az orvosi és 
a szakértôi véleményt. 
Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az 
óvoda.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoport-
ba való beosztásáról a szülôk és az óvodape-
dagógusok véleményének kikérése mellett az 
óvodavezetô dönt.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlé-
sének határnapja legkésôbb a beiratkozásra kiírt 
utolsó határnapot követô huszonegyedik munka-
nap. Az óvodavezetô az óvodai felvétel tárgyában 
meghozott döntésérôl írásban értesíti a szülôt. A 
döntésrôl, amennyiben a szülô az óvodai beirat-
kozás napján- az elektronikus elérhetôségének 
megadásával- kérte, az óvoda vezetôje elektroni-
kus úton értesítést küld.
Az óvodavezetô a gyermek óvodai felvételérôl 
hozott döntése ellen a szülô a közléstôl számí-
tott 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást 
indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevé-
ben a jegyzô jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a har-
madik életévét a felvételétôl számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a települé-
sen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkezô hároméves és annál idôsebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô. 
Vagyis azon gyermekek, akik 2022. szeptem-
ber 1. és 2023. augusztus 31. között töltik a 3. 
életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelez-
hetik az intézményben és férôhely függvényé-
ben elôfelvételt nyerhetnek.
A kötelezô óvodai nevelés korai fejlesztésben 
és gondozásban is teljesíthetô. 
Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 
1-jétôl abban az esetben, ha az óvodaköteles gyer-
mek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az 
Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható ûrlap elérhetô 
az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.
hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás 

Közlemény a 2022/2023-as nevelési évre történô 
bölcsôdei - óvodai beiratkozás rendjérôl
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bejelentése pontjából. A bejelentôlap elekt-
ronikus kitöltését követôen a kérelmet aláír-
va a következô postacímre kell megküldeni: 
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási 
Fôosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Felmentési kérelem
A szülô – tárgyév április 15. napjáig benyúj-
tott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét 
szem elôtt tartva, annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, a megyei kormányhivatal álta-
lános illetékességgel eljáró járási hivatala fel-
mentheti az óvodai foglalkozáson való részvé-
tel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajá-
tos helyzete indokolja. A kötelezô óvodai neve-
lésben való részvétel alóli felmentési kérelem 
megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.
hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a 
Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya 
számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, 
Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.
szentendre@pest.gov.hu e-mail címre. 

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyer-
mekek felvételi lehetôsége

Szabad férôhely esetén az Óvoda további – fel-
vételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvé-
teli kérelmet is teljesíteni tud, melyrôl írásban 
értesíti a szülôt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kére-
lem kitöltése, mely letölthetô a http://www.
tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.
Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki a 
szülôi felügyelet vagy gyámság alatt álló óvo-
dai nevelésben való részvételre kötelezett gyer-
meket kellô idôben az óvodába nem íratja be, 

a szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérem,  a  fent iekben meghatározot t 
idôpontban gondoskodjanak gyermekük óvo-
dába történô beíratásáról!
Tahitótfalu, 2022. március 1.

Dr. Sajtos Sándor sk. 
polgármester

A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a 
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támogatására, 
az óvodás korú gyerekek számára programok szer-
vezésére jött létre.
 Az adózók által felajánlott 2020. évi 1%-ból az 

Alapítvány 270 787 Ft támogatáshoz jutott. 
Az elôzô években felajánlott és alapítványi ren-

dezvényen gyûjtött adományokból az Epreskert 
és Almáskert Óvodákban az óvodakertek let-
tek kiépítve, illetve átalakítva. Sövénylabirintus, 
fûszerkert, magaságyások és érzékelô ösvények 
lettek kialakítva. Gyermeknapi akadályversenyt 
szerveztünk és fagylaltozást óvodásainknak. A 
hagyományos család sportnapunk is sikeresen 
megvalósult a gyermekek és szülôk aktív részvé-
telével.
Megköszönve eddigi támogatásukat, kérjük, hogy 

adójuk 1% -át idén is  óvodánk alapítványának 
ajánlják fel, a Tahitótfalui Gyerkôc Alapítványnak!

Adószámunk: 18032293-1-13

Bankszámlaszámunk: 
Takarékbank Zrt.,2097 Petôfi
64700021-30100457 

2022  
Tahi Tusa

A program szervezői: Szigeti Sárkányok Sárkányhajós 
és Természetjáró Egyesület
Támogatóink: Dr. Sajtos Sándor polgármester, Tahitótfalu 
Önkormányzata, Epermester Pincészet, Dierta Kft.

Jótékonysági gyaloglás/futás

Tetszőleges nevezési díj befizetésével, az Ukrán 

háborús helyzet miatt nehéz helyzetbe került, 

kárpátaljai Mezővári testvértelepülésünkön 

élőket támogathatják. A befolyt összeg Tahitót-

falu Község Önkormányzata által, „Kárpátalja 

támogatás” néven nyitott bankszámlára kerül 

befizetésre.

Regisztráció: 13:30-tól

Közös bemelegítés Szűcs Katával: 14 órától

Rajt: 14:20 
Távok és kategóriák: 

1500 méter – alsós, felsős futás

3000 méter – gyaloglás minden korosztálynak

6000 méter – női, férfi futás

A futó kategóriákban az első három helyezett 

éremdíjazásban részesül.

Sport kikötő átadás 

és futóverseny 

eredményhirdetés

Dr. Sajtos Sándor polgármester 

és Vaczó Zoltán az Oktatási, 

Sport és Kulturális Bizottság 

elnöke részvételével

Tahitótfalu

Zumba nyílt óraPerlaki Andrea és csapata
SárkányhajózásSzigeti Sárkányok

Futball mérkőzésekTahitótfalu SE
U7 – U 13 korosztály

Időpont: 2022. március 26. szombat 14 órától   Helyszín: Tahi Dunaparti utca, sportpályák
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 Interaktív gyermek szakkörök április 
1-3-ig a Faluházban
86 millió évet visszarepülünk az idôben, 

hogy megismerkedjünk az egykor 
Magyarország területén élt dinoszauru-
szokkal és környezetükkel. Mi segítet-

te abban a dinoszauruszokat, hogy boly-
gónk uralkodó csoportjává váljanak és 
mi hozta el végül hanyatlásukat? A hely-
színen eredeti dínó csontok megtekintése 
mellett fényt derítünk Magyarország egy-
kori lakóira, és megismerkedünk a Magyar 

Dinoszaurusz-kutató Expedíció tevékeny-
ségével, ezen kérdések megválaszolása 
mellett.

Helyszín: Tahitótfalu Faluház
Jelentkezés: www.asvanyos.hu/szakkor

Amikor Magyarországon még dínók éltek

 

A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ! 

A vizsgálat helye és ideje: 
Szentendre Város Eü. Intézményei 

2000 Szentendre Kanonok u. 1. 
tel.: 06 (20) 234-5452 

  

2022. február 22. - március 9. 
 

A Tahitótfalun lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta  
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN 
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!  

AZ IDEJÉBEN FELISMERT  
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ! 

A LEHETŐSÉG ADOTT!  
ÉLJEN VELE! 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823. 
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 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00

Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint  

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges! 

06 20/278 3734, 06 26/312-605

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 33
06-26-390-385

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 18.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
Akác hasítva 24.000,- Ft/m3 

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

1 m3=1 m x 1m x 1m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás 

Tahitótfalun belül ingyenes

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és 

felelôsségbiztosítással 
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását,

akár emelôkosárral is.
 Bélteki Sándor tûzoltó alezredes

faápoló
+36 70-334-8427 
favagotuzoltok.hu

  

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

ja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. Februári számunkban az Almásy 
László utcai régi bölcsôde, ma óvoda kis épülete erkélyének egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Kálmán 
Istvánnénak.

HÁZTARTÁSIGÉP   JAVÍTÁS!
• Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, 

vendéglátóipari gépek, boilerek tisztítása-javítása, garanciális 
beüzemelése

• kozmetikai és szépészeti berendezések
szaunák, jacuzzik, medence gépészet, és egyéb1, és 3 fázisú 

elektromos gépek , berendezések szervizelése, javítása.
• Kert-, és garázskapu automatizációk telepítése, javítása,

beléptető, és felügyeleti rendszerek kiépítése, szervizelése.
• Infra padlófűtő fóliák telepítése,

erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882   Fax: 06 26 301 272   Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu   Web: www.iso-thermo.hu   www.2cmburkolat.hu   Fb: facebook.com/isothermokft

minden NovaBell burkolatra egész márciusban!
Látogasson el Fürdőszoba szalonunkba
és tekintse meg kínálatunkat!

15% kedvezmény
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Kósa Klára Tahitótfaluban élô, és 
Szentendrén alkotó keramikusmûvész, a 
Népmûvészet Mestere, az MMA akadémi-
kusa. A Magyar Mûvészeti Akadémia a 
mûvésznôt 75. születésnapja alkalmával 
életmû kiállítással ajándékozta meg, 
amelyet Klára alkotótársaival, mûvész 
és kézmûves barátaival közös ünneppé 
varázsolt.

Kiállításod címe: Legszebb perceink. Aki 
látta a kiállítást, számára nem kétséges a 
cím jelentése. Mégis, hogyan jutott eszed-
be jubileumi kiállításodnak ezt a címet 
adni?
Van egy mottóm, amit Simon Ilona 
könyvtervezô mûvésszel, rendszeres kiál-
lítótársammal közösen vallunk. A mottónk, 
mely Reményik Sándor verse, így szól: „A 
világ egy Isten szôtte szônyeg, melynek 
csak a visszáját látjuk itt, és néha legszebb 
perceinkben a színébôl is valamit.”  Úgy 
gondoltam, ezen a kiállításon mi a legszebb 

perceinket fogjuk bemutatni. Meghívtam 
55 alkotótársamat, akiket az 55 alkotóévem 
alatt nagyon szerettem. Úgy gondol-
tam, ünnepeljünk együtt. Tahitótfaluból 
Princzné Bérczi Krisztina fazekast és Simon 
Ilonát hívtam, de a meghívottak közt van-
nak üvegmûvészek, textilszövôk, szo-
brászok, szövôk, hímzôk, divattervezôk.

A kiállított alkotásokat te választottad ki 
vagy rábíztad az alkotókra?
Szabadkezet kaptak, hiszen ôk tudják, 
mely tárgyukat tartják legszebb perceikben 
készült alkotásuknak.

Nem csak a jelent, de a múltat és a jövôt 
is megjeleníted a kiállításon. Kik képvise-
lik a kezdetet és a folytatást?
Édesanyám rajzát hoztam 1927-bôl, 
abból az idôbôl, amikor felvették az 
akkor még Iparmûvészeti Fôiskolára. 
Unokahúgommal, Kósa Judittal együtt 
dolgozom Szentendrén, ô és barátaim 
mutatják meg a jelent, és ott van a jövô, a 
tizennégy éves Sótonyi Lotti. Ugyanazokat 
a jegyeket vélem felfedezni benne, amiket 
én hordoztam gyerekként. Amikor ötéves 
koromban megkérdezték, mi leszek, ha 
nagy leszek, azt válaszoltam, hogy kerami-
kus vagyok.

A Vigadóban látható kiállításod megnyi-
tója teltház mellett zajlott. Tahitótfaluból 
is sokan voltak kíváncsiak erre a külön-
leges tematikájú, szívet-szemet melengetô 
gyönyörû kiállításra. Azoknak is készülsz 
meglepetéssel, akik még nem jutottak el 
a kiállításra. Mivel várod ôket március 
8-án és április 12-én?
Meglepetés vendégekkel, divatbemu-
tatóval, zenével fûszerezett tárlatveze-
tésre várom az érdeklôdôket. A megnyitó 
nagyon jó alkalom volt arra, hogy együtt 
ünnepeljünk, és nagy boldogság volt látni, 
hogy Tahitótfaluból rengetegen jöttek el. 

Alkotásaid mozgalmas életet élnek, 
merre lesznek láthatók a közeljövôben?
Egész évre tele vagyunk kiállítási meghívók-
kal, Székesfehérvárra, Kiskunfélegyházára 

megyünk, csak hogy a legnagyobbakat 
említsem. Jelen leszünk Magyarszombatfán 
is, mint minden évben.

A kiállítások anyaga folyamatosan meg-
újul, kibôvül az újabb alkotásokkal. 
Hogyan válogatod össze az aktuális kiál-
lításokra szánt darabokat?
Mindig van egy tematika, azt szoktam 
viccesen mondani, hogy kiírok magam-
nak egy pályázatot, utána olvasok, készül-
ök, majd zsûrizek, megnyerem, és akkor 
nagyon boldog vagyok. Olyan gondola-
tokat gyûjtök a tematika köré, amikben 
tudok tombolni. 

Kerámiáid, bár némelyik használa-
ti tárgyként is funkcionálhat, mégis 
elsôsorban ajándéktárgyak. Miért ezt a 
szerepet szántad csodaszép alkotásaid-
nak?
Használati tárgyat saját magunknak 
veszünk, ajándéknak olyan tárgyat kell 
venni, amit nem kell használni. Viszont 
elôhozza a múlt egy darabját. A népmûvé-
szetnek ma, a 21. században pont az a 
feladata, hogy egy múltbéli emléket, egy 
szimbólumot átörökítsen, egy régi jelké-
pet a mai embernek újravarázsoljon. Nem 
szeretem, ha valaki másolja a régi népi 
mûvészet motívumait, hiszen a mûvészet 
ott kezdôdik, ahol a másolás véget ér. A 
mûvészetnek az a lényege, hogy a tech-
nikát, technológiát tudom, és tovább lépek.

Szoktál-e terveket készíteni, mielôtt neki-
látsz egy képet megformázni?
Semmi tervezés, az emberben megjelenik 
egy kép, és akkor nekiül, hozzáér az agyag-
hoz, és akkor LESZ! Lesz valami.
S nem is akármi! A Vigadóban április 
30-ig megtekinthetik Kósa Klára kirá-
lyi ajándékait, az elvarázsolt agyag töré-
keny, emlékeinkben mégis maradandó 
csodáit.

Az agyag lelke címû, Kósa Kláráról készített 
portréfilm a Duna TV archívumában meg-
tekinthetô. Rendezô: Szekeres Csaba.

Béres Gabriella

Falutéka
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4., 
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, 
szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • 
FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr. 
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd, 
csütörtök 14:00-20:00 Rendelési idôben a gyermekfogászat 
rendelési ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-
nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 

Rendelés: h: h 11-14ó, k 7-10ó, sze 14-17 ó, cs 14-17ó, p 7-10ó 
• GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszü ne ti 
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650 
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, 
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY-
SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 
310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, 
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, 
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth 
L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszol-
gálat: 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 • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.


