
Babits Mihály

Csillag után

Ülök életunt szobámba,
Hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
Ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyembôl,
Kinyitom az ablakot,
S megpillantok odakint egy
Ígéretes csillagot.
Ó, ha most mindent itthagynék.
Mennék a csillag után,
Mint rég a három királyok
Betlehemi éjszakán!
Gépkocsin vagy teveháton –
Olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mírhát
Vinnék, vinnék boldogan!
Mennék száz országon át míg
Utam szelné a vám.
„Aranyat tilos kivinni!”-
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned, meg amid csak van,

az mind kell az itteni, hazai hatalmak
fényét  méltón dicsôíteni.”
Százszor megállítanának, -
Örülnék, ha átcsúszom:
Arany nélkül tömjén nélkül
Érnék hozzád Jézusom!
Jaj, és mire odaérnék,
Hova a csillag vezet,
Te már függenél a kereszten,
És a lábad csupa seb,
S ahelyett, hogy bölcsôd köré
Szórjak tömjént, aranyat,
Megmaradt szegény mirhámmal
Keserûszagú mirhámmal
Kenném véres lábadat…

* * *

A béke bizonyára az egyik leglejáratottabb
szó manapság a világon. Talán nem vélet-
lenül. Mindenki vágyik ugyan rá, de mindeki
mástól várja az áldozatot, amit a békéért
mindig meg kell hozni.

A béke ellentéte a háború. Minden keresz-
tyén embernek tudnia kell, hogy a földi

Folytatás a 3. oldalon

Faluház rendszeres programjai

Hétfônként 17. ó: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele.

Érd.: Katonáné Nyírô Ágnes,
0620/2251773
Keddenként 16. ó: MAGHÁZ – népi
gyermekjátszó, logopédus és fejlesztô
pedagógus vezetésével.

Folytatás a 7. oldalon

2 0 8 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Polgármesteri tájékoztató 4.

Soha nem látott 

lehetôség elôtt... 5.

Iskolánk története 6.

Bicskey Károly halálára 7.

Ha már az Isten... 10.

Tahitótfalu decemberi

programjai

„A földön békesség!”

2009. november 12-én megtartott
testületi ülésrôl csak Wágner Péter
képviselô hiányzott. 

Berta Mihály kérelmére a testület enge-
délyezte az ingatlanvásárlást 50 hónapnyi
részletfizetésre. Lupa Róbert részére
fenyôfa árusításra közterület-használatot
engedélyezett a képviselôtestület.

A Bodor Kft. visszavonásig érvényes
reklámtábla-kihelyezési engedélyt ka-
pott a 11-es fôközlekedési út Orgona
utca sarkára, a rendeletben meghatáro-
zott maximális méretben.

A képviselô testület úgy döntött,
hogy pártok összejövetelei oktatási
intézményben nem lehetnek, ezek cél-
jára elsôdlegesen a Sportszár, másod-
lagosan a Faluház adható bérbe, bérleti
díj ellenében.

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk

minden kedves olvasónak!

Szerkesztô Bizottság, Önkormányzat

W
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Folytatás az 1. oldalról
A bérleti szerzôdések egységesítése ér-

dekében a felmondott szerzôdéseket új-
raköti az Önkormányzat.

Adó és díjrendeletét úgy módosította a
képviselôtestület, hogy 2010-es évben a
helyi adókat nem emelte, csak a díjakat.
A Községi Tájékoztató hirdetési díjai csak
az ÁFA változással emelkedtek, az egyéb
díjak 4,9%-kal (kivéve a Tornaterem,
mert az 6%-kal). A 2010. január 1-tôl
érvényes díjak: Tornaterem: 5.300.-
Ft/óra (alkalmanként 6.300.-Ft/óra),
Sportszár 1.800.- Ft/óra, Népház zenés,
mûsoros rendezvény 1.500.- Ft/óra,
jótékonysági rendezvény 1.300.- Ft/alka-
lom, sport és egyéb 2.000.- Ft/óra, Falu-
ház 2.100.- Ft/óra. Az önálló hirdetô-
berendezések díja 30%-kal emelkedik.

A Gazdasági Bizottság a Faluház
részére 30 db szék vásárlását javasolja
9.384 Ft/db áron, melyet a testület elfo-
gadott.

Trianoni emlékmû helyének a testület
elfogadta a Kulturális Bizottság és az
Építésügyi Bizottság javaslatát, hogy
Tahitótfaluban, a pékség elôtt legyen.
Terv még nem készült az emlékmûrôl. 

Béres Gabriella mûvelôdésszervezô 6
hónapos próbaideje lejártával a képviselô
testület véglegesítette ôt. 

A Faluházi esték rendezvénysorozat in-
gyenes teremhasználat mellett szeptembe-
rig visszamenôen legfeljebb 5.000.- Ft./
alkalom támogatást is kap, a testület így
határozott.

A konyhavezetô-élelmezésvezetôi pá-
lyázatra több pályázat is érkezett. A
környékrôl 3 pályázó adta be jelent-
kezését: Aradi Albertné (Kisoroszi),
Berkes Tímea (Budakalász), Pánczélné
Lakatos Judit (Tahitótfalu).

Tahitótfalu, Csôsz utca és ingatlanai-
nak felmérése alapján kiderült, hogy a
valóság és a térképi állapot nem egyezik.
Ezek rendezésére a testület a valós hasz-
nálatból való kiindulást választotta.

Szántó Sándor festômûvész képe beke-
rült a Nemzeti Múzeumba. Gratulálunk
neki!

A Szentendrei Tûzoltóság támogatási
kérelmét a képviselô testület elutasította. 

A 13. havi bér megszûntével 2009-ben
az elsô 6 hónapra minden önkormányza-
ti alkalmazott kapott maximum 15.000.-
Ft/hó kiegészítést. Második félévben
akinek a bére meghaladta a 143.000.- Ft.-
ot, az nem kapott kiegészítést. Mindez a
járulékokkal együtt 5.809.300.- Ft, és 50
fôt érint. Az elmaradt bérkiegészítés tel-
jes összegét megszavazta a testület, mely

hamarosan kiosztásra kerül.
A horvátországi magyar ajkú Tóthfalu

település Helyi Közösség Tanácsa öröm-
mel vette testvértelepülési szándékú
megkeresésünket. Bata Ferenc polgármes-
ter tolmácsolta, hogy szívesen látnák kül-
döttségünket bemutatkozó látogatásra.

2009. november 26-án Közmeghall-
gatást tartott Tahitótfalu Önkormányza-
tának Képviselôtestülete. Magyar Gábor
és Wágner Péter képviselôk hiányoztak.
Ezen a testületi ülésen két fô napirendi
pont szerepelt a meghívóban: a 2009. évi
költségvetés III. negyedévi teljesítésének
elfogadása és a 2010. évi költségvetés
koncepciójának elfogadása. Lakossági
kérelem érkezett, hogy a volt Vöröskô
étterem helyére tervezett szolgáltatóház
részét képezô Tesco Express ügyét vegye
fel a testület a napirendek közé. Sajtos
Sándor polgármester javaslatára e témá-
ban külön falugyûlést tart a testület 2010.
január elsô heteiben. 

Sajtos Sándor polgármester beszámoló-
jában beruházás-centrikusnak értékelte a
2009. évet. Ismertette az ezévi beruhá-
zásokat, melyek a polgármesteri hivatal
átépítésének II. ütemének kivételével be
is fejezôdtek. A beruházásokra felvett hi-
tel törlesztése miatt is a 2010 év költ-
ségvetési koncepciója mûködéscentri-
kus. A biztos fenntarthatóság a cél. Mind-
két elôterjesztést elfogadta a testület.
Egyebek között elôször Jámbor Ferenc
szentendrei tûzoltóparancsnokot hallgat-
ta meg a képviselôtestület, hogy a jövô
évi költségvetés készítésénél vegyük
figyelembe a tûzoltóság pénzhiánnyal
küszködését, és a tavalyi 200 ezer forint
helyett sokkal többet tervezzünk be.
Szentendre Város Önkormányzata arra
kéri a kistérség 13 települését, hogy a
Szentendrei Szakorvosi Rendelô 73,3 mil-
lió forintos mûködési hiányát lakosság-
arányosan adja össze a 2010 évi költség-
vetés terhére. Ezt a kérést még nem tûzte
napirendre a testület. A Pilisi Parkerdô
Zrt. részére éves úthasználati díj kisza-
bását engedélyezte a képviselôtestület,
mentességet nem.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
kérelmére a képviselôtestület 2009. de-
cember 1. és 2010. január 06. közötti idô-
szakra ádventi kettôs kereszt felállítására
közterület-foglalási engedélyt adott. 

Tahiban az óvodai buszmegállóhoz ter-
vezett gyalogátkelôhely közvilágítási ter-
véhez tulajdonosi hozzájárulást adott a
testület.

A 2009. évi elmaradt nyárbúcsúztató
ügyében a szerzôdésben rögzített kári-
gény érvényesítését jogi útra kívánja te-

relni a testület.
Deák Mihály immáron 4 millió forintos

vételi ajánlatát elfogadta a testület a
Tahitótfalu (Tahi hegyoldal) 3407. hrsz.
alatti ingatlanra.

A képviselôtestület szándéknyilatkoza-
tot tett, hogy a 11-12 éves korosztály
leányai részére ajánlott méhnyak rák
elleni védôoltást anyagilag támogatja oly
módon, hogy amennyiben a szülôk vál-
lalják és finanszírozzák az elsô oltást (kb.
20 ezer Ft.), akkor az azt követô két oltást
(kb. 40 ezer Ft.) az önkormányzat állja. A
végleges döntést a szülôi nyilatkozatok
begyûjtése elôzi meg. Keressék a védô-
nôket ezügyben.

A 2010. évi Eperfesztivál megrendezé-
sére a Tahitótfalui Lovas Egyesület ajánl-
kozott fel. A testület nem ragaszkodik az
Eperfesztivál rendezési jogához, ezért azt
átadja – a feltételek kidolgozása és elfo-
gadása után.

Gátpályázat ügyében december 8-án
lesz rendkívüli testületi ülés.

Szabó Judit

Önkormányzati hírek

Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete  a  262/2009. (11.12.)
számú döntése alapján  a Bursa Hungarica
felsôoktatási ösztöndíj pályázaton indulók
közül az alábbi hallgatók részére 7000 Ft/
hó támogatást biztosít 10 hónapon keresz-
tül: 

Berki Klaudia, Tahitótfalu, Jókai köz 4.
Deli Vitéz, Tahitótfalu, Küry K. u. 11.
Gizella Endre, Tahitótfalu, Mezô u. 10.
Hegedûs Mihály, Tahitótfalu, Dózsa Gy. u. 47.
Kubanek Krisztina, Tahitótfalu, Nagy Imre u. 17.
Kránicz Csilla, Tahitótfalu, Dankó u.8. 
Puheli András György, Tahitótfalu, Jókai köz 1. 

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Bursa Hungarica

ösztöndíj

1.) Csereklye Julianna (Kossuth L. u. 6.)
25.000.- Ft.

2.) Fekete Lászlóné (Szentendrei út 96.)
20.000.- Ft.

3.) Alföldi Csaba István (Alsókáposztás u.
2084/2 hrsz) 15.000.- Ft.

Minden helyezett a pénzjutalom mellé
oklevelet és emlékplakettet is kap. 

Gratulálunk a nyerteseknek!

A Tiszta udvar, rendes

ház pályázat nyertesei:
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Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a
két ünnep között (2009. december 28-31-
ig) a polgármesteri hivatalban csak ügye-
letet tartunk!

Szíves megértésükben bízva!
Békés ünnepeket és boldog új évet

kívánva!
Tisztelettel: 

polgármesteri hivatal dolgozói

Polgármesteri hivatal

ünnepi nyitvatartása

Dr. Homor Zsuzsanna kistérségi tiszti
fôorvos tájékoztatója az új típusú influen-
za elleni védôoltásról elolvasható honla-
punkon: www.tahitotfalu.hu.

Az új influenza elleni

védôoltásról

Nap Nyitvatartás Megjegyzés
Hétfô 13:00-16:00 Sorszám 15:30-ig
Kedd 8:00-11:00 Sorszám 10:30-ig
Szerda 8:00-12:00; Sorszám 11:30-ig 

13:00-16:00 és 15:30-ig
Csütörtök 8:00-11:00 Sorszám 10:30-ig
Péntek 8:00-12:00 Sorszám 11:30-ig
Ebédidô : 12:00-13:00 

Szentendre Földhivatal

ügyfélfogadási idôk

Anyakönyvi hírek

2009. évben eddig született 26 fiú, 30
leány, összesen 56 gyermek
Megszülettem!
2009. november 11-én, nevem: Pilz Máté
2009. november 23-án, 

nevem: Csóka Bálint Csaba
2009. november 28-án, 

nevem Deák Eszter Rebeka
Házasságot kötött 20 pár.

Az elmúlt idôszakban halottjai:

Nagyvári Józsefné, 87 éves, Almásy L. u. 29.
Böttkös Lászlóné, 80 éves, Dózsa Gy. út 11.
Zsellár János, 43 éves, Kossuth L. u. 31.
Keszei Jenô, 75 éves, Mátyás király u. 33.

A Polgármesteri Hivatal új ügyfélfogadási
rendje 2010. január 1-tôl: 
hatósági ügyfélfogadás:
hétfô: 8.00-11.30; 13.00-17.30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 13.00-15.30
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00-11.30
pénzügyi csoport ügyfélfogadása:
hétfô: 8.00-10.00
pénztári órák
szerda: 8.00-10.00
polgármester: 
minden hétfôn 9.00-11.30 
jegyzô: 
minden szerda 9.00-11.30

Új ügyfélfogadási rend

„Sajóbábonyban egy férfi három ujját
vesztette el. Mezôkövesden egy gyerek a
szemén sérült meg a petárdáktól. Miskol-
con bútorokat gyújtottak meg ablakon
berepülô tûzijátékok.” Ilyen és ehhez
hasonló hírektôl hangos az újévi sajtó, bár
a hatályos jogszabályok lehetôvé teszik,
hogy december 28. és 31. között megvá-
sárolhatók és december 31-én este 6
órától másnap reggel 6 óráig felhasznál-
hatók a kis töltetû tûzijátékok. A petárda
birtoklása és felhasználása az év többi
napján egyaránt tilos. A fel nem használt
rakétákat január 5-ig a vásárlás helyén az
eladónak vissza kell vásárolnia.

Felhívjuk a figyelmet a vásárolt tûzijáté-
kok kockázatára, mert a legtöbb esetben
nem ismert a töltet mennyisége és minô-
sége, ezért ezen eszközök használata a
végtagok roncsolódásához és égési sérü-
lésekhez vezethet.

A petárdázás a háziállatokat is veszé-
lyezteti, mert a kutyák a közeli petárda-
robbanások hatására akár láncukat is
eltépve, félelmükben a vakvilágba szalad-
hatnak. Elôfordulhat, hogy hetekig bolyon-
ganak, legyengülnek, elpusztulnak. Az
elkóborolt állatok nem ritkán az autók, a
vadászok, vagy a sintér áldozatává válnak.

Kérjük, hogy mindenki körültekintôen,
kellô felelôsséggel legyen szereplôje a szil-
veszteri „Piromán petárdázás pirkadatig”
címû vígjátéknak, melynek végén boldo-
gan, épségben, veszteségek nélkül tér
haza. Az ünnep ne forduljon tragédiába!
BUÉK!                    Polgármesteri Hivatal 

Petárdázás – kevesek

öröme, sokak bánata

Folytatás az 1. oldalról
békétlenség, háború annak  a szellemi harc-
nak a következménye, ami Isten és a Gonosz
között folyik. A sátán egyik bibliai neve DIA-
BOLOSZ, ami a renddel szemben a rendet-
lenségre, a békével szemben a békétlenség-
re utal.

A Megváltó Úr Jézus földre érkezésével
kezdetét vette a végsô ütközet az isteni és a
sátáni erôk közt. Húsvétkor a háború kime-
netele eldôlt, a gyôzelem nem kérdéses.
Isten azonban még nem fejezte be a gonosz
kiiktatását ezen a földön.

Az angyali üzenet  karácsonykor bátorítás-
sal kezdôdött: „Ne féljetek…!”  Mindeki
örüljön! Isten cselekszik; Üdvözítôt, Megvál-
tót, Szabadítót, Megtartót küld és benne Ô
maga, a Mindenható érkezik. Azért, hogy
elkezdje és bevégezze a megváltást. Ezért
„alfa és omega”, kezdet és a vég Jézus
Urunk!

Gyermekként jött, de király, Fôpap és
Próféta. Gyermekként jött, de Ô Júda orosz-
lánja. Nem történhet vele más, csak amit Ô
maga akar, és megenged.

Eljött megváltani minket, mert akart eljön-
ni! Az angyalkórus Istent dicsôítô éneke
ezért zeng! Azért tud békét hozni, sôt azért
lehet a Békesség Fejedelme, mert meghozta
saját áldozatát a békéért. Nem másokkal
fizettet, hanem magát áldozta.

A boldog, békés karácsony lehet jókíván-
ság, akár három nyelven is az üdvözlô lapo-
kon, és ez így van rendjén. Valóság azonban
csak akkor lesz, ha igaz szívvel leborulunk
elé a pásztorokkal  meg a bölcsekkel  Istent
magasztalva.

„e földön békesség…!”
Hajlandó vagy-e kedves olvasóm te is fi-

zetni érte? Annyit nem kér, amennyit Ô
fizetett, de azt várja, hogy a békesség-szer-
zôk oldalán légy, nemcsak azért, mert ôk a
boldogok, hanem azért is, mert békétlen
szívvel sohasem juthatsz be a Béke Orszá-
gába!

Békés, boldog karácsonyt!

Nagy Sándor

Baptista lelkipásztor

„A földön

békesség!”

Szeretettel hívunk minden gyermeket és
minden szülôt  2009. dec. 21-én (H) este 18
órára a Baptista Imaházba tartandó Kará-
csonyi gyermek Istentiszteletre.

Szeretettel várunk: Baptista gyülekezet,
helyszín: Tahitótfalu, Ifjúság u. 13.

Meghívó
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Ugyan nem sorozatnak szántam a

Polgármesteri Tájékoztatót, de olyan sok

pozitív visszajelzést kaptam úton-útfélen

arról, hogy végre elsô kézbôl tájékozód-

hatnak a tahitótfaluiak a településen

történt dolgokról, hogy folytatom:

Elsôként egy döntésrôl szólok, amely alap-
ján azon önkormányzati dolgozók is kapnak
13. havi bérkiegészítést, akik részére az álla-
mi költségvetés teljes mértékben ezt nem
biztosította. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezt a
bérkiegészítést az önkormányzat intézmé-
nyeiben, az óvodákban, az iskolában, a pol-
gármesteri hivatalban, és az egészségügyi és
kulturális ágazatban dolgozók részére biz-
tosítottuk.

A megszavazott összeg, bruttó 5.809.300
forint volt, amelyet mintegy ötven munka-
társunk kapott meg. Ez az összeg magába
foglalja a kifizetésre kerülô bérek járulékos
terheit is, tehát ennél lényegesen keveseb-
bet kapnak kézhez a dolgozók. Így tudjuk
elismerni dolgozóink odaadó munkáját,
amely idén lényegesen nagyobb feladatot
rótt mindenkire, a nyári felújítások során.
Fontos megjegyeznem azt is, hogy a korábbi
évek gyakorlatától eltérôen, ebben az évben
nem került sor jutalmazásra. 

A továbbiakban szeretnék tájékoztatást
adni az idôközben elkészült újabb fejlesz-
tésekrôl Tahitótfaluban:

A  Faluház tornácának felújítására  a
képviselô- testület határozata alapján
szerzôdést kötöttünk a Karera-Fa Kft.-vel. 

Ezt azért tartom lényegesnek hangsúlyoz-
ni, mert ez egy tahitótfalui kft., és ez a dön-
tés része annak a hosszú távú elképzelésnek,
hogy Tahitótfaluban az önkormányzat által
megvalósítandó beruházásoknál – figye-
lemmel a közbeszerzési törvény elôírásaira –
lehetôleg és elsôsorban a helyi vállalkozókat
juttassuk munkához.

A jövôt tekintve a Faluházban több jelen-
tôs felújítást is el kellett végezni. Ebben az
évben csupán a tornác felújítása volt vállal-
ható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
nyitott tornácot teljesen le kell bontani, és a
Faluház jellegének stílusában is megfelelôen
kell újjáépíteni. Ezek a kivitelezési munkák
már megkezdôdtek. Az elmúlt hetekben
három helyiség padlóburkolatának cseréjére
is sor került. 

Ehhez a belsô felújításhoz kapcsolódik
még a bútorok cseréje, amelyeknél túl azon,
hogy a használhatatlanná vált, nem odaillô
bútorokat kiselejteztük, ügyeltünk arra is,
hogy az új bútorzat is a Faluház stílusjegyei-
hez illeszkedjen. A bútorcsere és a padlózat
cseréje az önkormányzati testület által meg-
szavazott polgármesteri keretbôl került kifi-
zetésre.

A munkálatok befejezése november 30. A
kivitelezô három év garanciát vállalt munká-
jára.

Továbbá, az ugyancsak tahitótfalui Orosz
András egyéni vállalkozóval kötöttünk szer-
zôdést a testület döntése alapján, az Ifjúság
úti Egészségház épülete állagának megóvása
érdekében, az épület hátsó járdájának felújí-
tására és a hátsó fal vakolatának felújítására.

Szintén helyi vállalkozóval, a Cserker-Top
Kft.-vel köttetett vállalkozói szerzôdés a
képviselô-testület határozata alapján, a
Mátyás király útját a Nyulas utcával összekö-
tô közútrész javításáról. Az útjavítást kiegé-
szítette egy támfal kialakítása is. 

Többen elmondták, hogy talán ez az év
lesz az elsô, hogy a Mátyás király út felôl, a
hegyen lakók is biztonságosabban haza-
juthatnak az esôs, havas idôszakban is.

Mint ismeretes az ott közlekedôk elôtt, ez
az útszakasz korábban is nagy forgalmat bo-
nyolított, és mivel nem volt kellôen lealapoz-
va, minden évben sokat kellett költeni a
kátyúzásra, felújításra. Most a viszonylag
több kiadás a jövôre nézve kevesebb lesz,
mert hosszú távon nem kell a kátyúzásra,
karbantartásra annyit fordítani, hiszen ezút-
tal a megfelelô alapozással és a szükséges
aszfalt vastagsággal készült el az út. A mel-
lette húzódó vízelvezetô árkot is kitisztítot-
ták, más munkálatokból visszamaradt járda-
lapokkal részben burkolták, így a csapadék,
illetve az olvadt hólé majd nem akadályozza
a közlekedést.

Még egy szerzôdést kötött az önkormány-
zat a Cserker-Top Kft.-vel, aki a Stoltz Vizi-
közmû Iroda által készített tervdokumentá-
ció alapján vállalta a Dózsa György úton lévô
áteresz cseréjét, valamint az árok tisztítását.

Erre a munkára azért kellett sort keríteni,
mert az áteresz másik oldalán, egy keske-
nyebb szelvényben mehetett csak tovább a
lezúduló víz, és miután az áteresznél elakadt,
felduzzadt, a víz gyakran elérte az ott lévô
házak egy részét. 

Ahogy arra bizonyára sokan emlékezhet-
nek, a nyár folyamán a Községháza bon-
tásakor, a még jó állapotban lévô építési
anyagokat, nyílászárókat, ereszcsatornát  a
Népház mögött lévô üres telken gyûjtöttük
össze. Ezeket az anyagokat – polgármesteri
engedéllyel –  bármelyik lakó ingyen vihette
el, további hasznosításra, beépítésre. Az
akkori akció nagy sikerére való tekintettel,
hasonló elhatározásra jutottunk a téli tüzelô
beszerzésének megkönnyítése érdekében.

Polgármesteri tájékoztató

Azokról a fejlesztésekrôl, amelyekkel az elmúlt hónap alatt 

gyarapodott Tahitótfalu
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Kezdeményezésünkre megállapodást kö-
töttünk a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatósággal, és így
lehetôséget kapott a település a Duna ár-
terén lévô erdôsávban az uszadék, illetve
elhalt, kiöregedett, vagy fekvô fa haszno-
sítására.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy no-
vember 24-én reggel a fát igénylôk, a gátôr,
a mezôôr, a falugondnok és a helyi rendôr-
ség képviselôjének jelenlétében az ártérben
veszélyessé vált fák kitermelésében segéd-
keztek, utána pedig hazavihették az általuk
legallyazott, feldarabolt fákat. 

A fákat szükség szerint a gátôr vágta ki. A
megjelentek részére pedig az önkormányzat
munkavédelmi felkészítést tartott, az eset-
leges balesetek elkerülése érdekében.

Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a
megadott idôponton túl az adott területen a
fakitermelés törvénytelen, és továbbra is
büntetendô!

A tûzifa kitermelésrôl az önkormányzat

több helyen szórólapokat helyezett ki, ezzel
is segítve a tájékoztatást e témában.

A testület legutóbbi ülésén elfogadta,
hogy a helyi adóról szóló rendeletét vál-
tozatlanul hagyja 2010-ben, azaz nem kíván-
ja emelni az adókat. A jó hír mellett azonban
szükséges megjegyezni, hogy növekedett az
adóhátralékok mértéke. Ahhoz, hogy költ-
ségvetési egyensúlyunk megmaradjon, fo-
kozni kívánjuk a hátralékok behajtását, ellen-
súlyozva az adómérték elmaradt növelését.
Nem kívánjuk azokat az adófizetô pol-
gárokat tovább terhelni, akik eddig is

jogkövetô magatartást gyakorolva, eleget tet-
tek adófizetési kötelezettségeiknek.

Végezetül szeretnék megosztani Önökkel
egy számomra nagyon jólesô és kedves
történetet, ami azt példázza, hogy sokan
mennyire értékelik azt a rengeteg munkát,
amit az önkormányzati képviselôk döntései
alapján végzünk, illetve végeztetünk Tahitót-
falun, mindannyiunk örömére.

A történetet a falugondnok mesélte
nekem:

A napokban, egy hölgy telefonált neki az
újonnan épített Nefelejcs utcából, és izgatot-
tan elmondta, hogy egy kocsi, amelynek
tulajdonosai valahol krumplit szedtek, össze-
sarazta a „szép új útjukat”. Majd miután egy
kicsit megnyugodott, azt kérdezte, hogy
hogyan tudnák az ott lakók megóvni az új
utcájukat?

Erre szokták azt mondani, hogy már
megérte!

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Példás összefogással léptek fel a

Szentendrei-sziget mikrotársulásának

polgármesterei – Molnár Csaba Kis-

oroszi, Sajtos Sándor Tahitótfalu, Né-

meth Miklós Pócsmegyer, Molnár Zsolt

Szigetmonostor – a települések mûkö-

désének, fenntarthatóságának, és a víz-

bázis védelmének érdekében.

Az alapos és szakszerû elôkészítést köve-
tôen a Fôvárosi Közgyûlés november 26-án
jóváhagyta, hogy a Szentendrei-sziget
területén lévô vízbázisból származó bevé-
telének hasznából minden elfogyasztott köb-
méter után 1 Ft-ot fizessen kompenzáció-
ként, a mikrotársulás számára.

Kezdeményezésünkben az szerepel, hogy
mostantól tíz éven át az eladott vízmennyi-
ség arányában részesüljünk kompenzáció-
ban. A jelenlegi vízfogyasztás ismeretében,
ez körülbelül 100 millió forint bevétel
évenként, a négy önkormányzat számára. 

Az elôzményekrôl: a Szentendrei-sziget
települései, Európa egyik legjelentôsebb és
legtisztább vízbázisán helyezkednek el. Ez a
vízbázis az ország lakosságának egynegyede
(mintegy 2,5 millió fô) számára szolgáltat
kiváló minôségû ivóvizet. Kisoroszi, Tahitót-
falu, Pócsmegyer, Szigetmonostor önkor-
mányzatai tisztában vannak azzal, hogy en-
nek a vízbázisnak a védelme stratégiai fon-
tosságú. Ezen felismerés, és a vízbázis jelen-
tette korlátozások késztettek cselekvésre
minket.

A minket ért károk ellentételezése

A vízbázis megléte miatt korlátozva van a
szigeti települések mezôgazdasága, a turiz-
musa (ezen belül a kerékpáros, a vízi és a
lovasturizmus teljesen ellehetetlenül a terü-
letek lekerítésével, elzárásával, a kerékpárút
a megtervezett nyomvonal engedélyezé-
sének hiányával), valamint az ipar minden
formája. Ennek következtében a négy szigeti
önkormányzat bevétele csekély, az iparûzési
adó minimális segítséget nyújt a települé-
seknek. Egyre világosabbá vált, hogy a jelen
állapot hosszú távon nem lesz fenntartható.

E korlátozások kompenzációja érdekében
fordult a mikrotársulás azzal a kéréssel a
Kormányzati Szervekhez, a Fôvárosi Köz-
gyûléshez, és a Fôvárosi Vízmûvek Zrt-hez,
hogy támogassák, és a 2010 évi költségvetés-
ben már szerepeltessék a tételt a Szentend-
rei-sziget települései számára azonnali segít-
ségképpen, és a részbeni korlátozás kárta-
lanítási ellentételezésére.

Kormányokon átívelô lehetôség

Ez, a Fôvárosi Közgyûlés által már elfoga-
dott támogatás abban is példaértékû,  hogy
tíz éves ciklust tervez, azaz kormányokon
átívelô lehetôség mindannyiunk számára.
Mindez tartós és kiszámítható fejlôdést
jelent mind a négy településnek. 

Csak Tahitótfalu vonatkozásában, a kapott
összeg nagyságrendjében évente ugyan-
annyi, mint a jelenlegi egy éves iparûzési
adóbevételünk. Azaz, a következô évekre
már megdupláztuk az iparûzési adónkat.

De mindezzel az elért sikerrel nem pi-
henünk meg mikrotérségi képviselôtársaim-
mal, hanem következô lépésként már szak-
mai elôkészületeket tettünk annak érdeké-
ben, hogy a meglévô vízkészlet járulék hasz-
náért további 1% bevételt kapjon a négy ön-
kormányzat a Magyar Köztársaság kormá-
nyától is.

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Soha nem látott nagy lehetôség elôtt 

Tahitótfalu és a mikrotérség

Évi 100 milliós plusz bevétel, a négy település számára



Az elôzô hónapban megjelent Faluújság-
ban olvashatták a Polgármester úr beszá-
molóját a nyertes pályázatokról, az intéz-
mények felújításáról. Többek között Tahi
Óvodát is megszépítették

Mi, az óvoda használói – gyermekek,
szülôk, dolgozók – nagyon örülünk óvo-
dánk korszerûsítésének. Most már lehetô-
ségünk van nagyobb rendezvényeink mél-
tó megrendezésére. A szülôk látva a pozi-
tív változásokat, szerették volna kivenni
részüket az óvodánk szépítésébôl. Kérés
nélkül ajánlották fel segítségüket: anyagi
támogatásukat, szaktudásukat, szabadide-
jüket. Biztosan kíváncsiak rá, mi történt az
óvodásokkal ôsszel. Szeptemberben bir-
tokukba vették a felújított részeket, kibôví-
tett csoportszobát és a lehetô legtöbb idôt
töltötték az új udvari játékokon.: rugós
libikókán, mászó falas-csúszdás toronyban. 

Október 9-én szüreti mulatságot szervez-
tünk a gyermekeknek, ez már hagyomány
az óvodában. Egy-egy fürt szôlôt kértünk,
de ennek sokszorosával érkeztek az ovi-
sok. A felkötözött fürtöket a kislányok szü-
retelték kiskosárba, a fiúk puttonyba gyûj-
tötték és a darálóhoz hordták a szôlôt.
Segítettek a szôlô szemezésénél, darálásá-
nál felváltva. Azután a présnél volt szükség
az erôs kezekre. Örömmel és kíváncsian
figyelték a kicsorduló mustot. Miután vé-
geztünk a munkával, kezdôdhetett a mulat-
ság: célba dobás, körjátékok, tánc és per-
sze a mustkóstolás. Mire elfáradtak a gyere-
kek, megérkeztek a meglepetésvendégek
és gitáros, citerás, hegedûs zenés mûsor
vette kezdetét. A gyerekek újult erôvel
énekeltek és táncoltak az elôadókkal.

Október 20-án ôszi barkácsoló délutánt

tartottunk a gyerekekkel, szülôkkel, test-
vérekkel közösen. Ôszi termésekbôl készí-
tettünk képeket, csuhé babát. Pókoztunk ,
gesztenyefüzérek készültek. A szülôk is le-
hetôséget kaptak ötleteik bemutatásához.
Nagyon lelkesek és kreatívak voltak. Tök-
lámpást is készítettünk, ami megvilágította
a hazafelé vezetô utat. December 1-én lesz
adventi kézmûves délutánunk, reméljük
ugyanilyen jó hangulatban telik majd.
Ezek a munkadélutánok lehetôséget ad-
nak egymás megismerésére, kapcsolatok
közvetlenebbé tételére, problémák meg-
beszélésére oldottabb formában. 

Novemberig szorgalmasan gyûjtöttük az
újságokat, kartonokat. Ezek elszállításánál
a szülôk segítettek. Az elôzô évi papírgyûj-
tés bevételébôl kültéri védôhálós trambu-
lint tudtunk vásárolni. Az ôszi gyûjtést
tavaszra is megismételjük és kisebb udvari
játékot szeretnénk belôle venni. Jó érzés ,
hogy közösen teszünk óvodánkért. 

Jelenleg a középsô csoportosok lelke-
sen készülnek az idôsek napjára, a nagy-
csoportosok pedig az Advent Tahitótfalu-
ban c. rendezvényen való szereplésükre. 

Mivel idén a Tahitótfalui Óvodák múlt-
járól készül kiállítás, bíztam benne a jelene
is érdekes lehet önöknek.

Óvodásaink és kollégáim nevében min-
denkinek szorgos , nyugodt ünnepi készü-
lôdést és boldog ünnepeket kívánok. 

Oroszné Kapornai Judit, Tahi Óvoda
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November 17-én a két ötödik osztály szá-
mára rendhagyó magyarórát szerveztünk
Lintner Andrea tanárnôvel.

A szövegalkotás módjáról, a forrásgyûjtés
lehetôségeirôl tanultunk. Kijelöltük témának
iskolánk történetét, majd meghívtunk ven-
dégnek két kollégát: Tasnádi Józsefnét (Mar-
git nénit) és Wegroszta Gyula tanár urat.

Gyula, aki iskolatörténeti kiállítást hozott
létre néhány évvel ezelôtt, elmesélte, hogy
Pest megyében az elsôk közt létesült Tótfa-
lun református iskola. A Rákóczi-szabadság-
harcig tudjuk visszavezetni a református ta-
nítók neveit. Képeket vetített az 1820-as
években épült katolikus iskoláról, ami jelen-
leg ebédlô és könyvtár. 1932-ben készült el a
mai általános iskola elôdje, a kettô, majd
három tanteremmel rendelkezô református
iskola. 48-ban államosították: katolikusok és
reformátusok ezután együtt tanultak ebben
az épületben. A 60-as években készült el az
igazgatói iroda és a másik szárny. Wegroszta
Gyula elôadása után a gyerekek palatáblát,
rolós fatolltartót, régi füzeteket, bizonyítvá-
nyokat foghattak a kezükben.

Margit néni vette át a szót: személyes él-
ményeit osztotta meg velünk. Lebilincselte a
gyerekek figyelmét, errôl tanúskodnak a
fogalmazásaik.

Margit az államosítás utáni években kez-
dett Tótfalun tanulni. Egy más világot muta-
tott be nekünk: a Móra Ferenc-i szegénysé-
get, ugyanakkor az összetartást a gyerekek
körében és a falubeliek között. A felsô
tagozatot elvégezve Szentendrén járt gimná-
ziumba, a lányok közül csak ketten tanultak
tovább. A tanítóképzô elvégzése után Tót-
falun kezdett tanítani.

1994 és 2000 között iskolánk igazgatónô-
je volt, ez idô alatt korszerûsödött az iskola:
sportcsarnok épült, gázfûtésre álltak át, új
bútorokat vásároltak.

Ekkor ültették a sövényt az utcai hom-
lokzat mentén.

A kopár iskolaudvarra vásárolt Margit néni
egy japán díszcseresznyefát. Az aszfalt egy
helyen süllyedni kezdett, ahol azelôtt egy
kút volt. Oda lett ültetve a fa. Minden
tavasszal megcsodáljuk ezt a virágba borult
fát, mely az ünnepélyeinken egyre nagyobb
árnyékot ad.

Papp Judit

Iskolánk történeteÓvodánk ôszi 

pillanatai

2009 elsô felében óvodánk pályázatot
nyújtott be a Pest Megyei Közoktatás –
Fejlesztési Közalapítványhoz, melynek
elbírálása az év második felében történt.

Sikerült 120 000 Ft-os pályázatot elnyer-
nünk, amit mozgásfejlesztô eszközcso-
magra fordítottunk. Ez az eszköz sok-
rétûbbé teszi mozgásfejlesztési lehetôsé-
geinket az óvodában.

A pályázati lehetôségeket ezután is
figyelemmel kísérjük.

Október végén mindkét óvodánk ôszi
barkács délutánt szervezett aminek nagy
sikere volt. Szülôk, testvérek lelkesen kap-
csolódtak be a munkába. Volt ôszi falevelek-
bôl fejdísz, terményekbôl kép készítése, fes-
tés, ragasztás, szôlôpréselés, mustkóstolás,
töklámpás faragás és jó hangulat. Köszönjük

a lelkes részvételt és a sok terményt-ter-
mést, barkácsoláshoz valót.

Már készítjük elô, szervezzük az adventi
munka délutánt is, melyre minden érdek-
lôdôt szeretettel várunk, az idôpontokról
az óvodákban kihelyezett plakátokról
értesülhetnek.

A Tahitótfalui Óvodák valamennyi dolgo-
zója nevében kívánunk Mindenkinek Békés
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket!

Csörginé Kemény Ildikó, óvodavezetô

Ovis hírek
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Október 25-én kaptuk a hírt, elhunyt köz-
ségünk lakója, Bicskey Károly Jászai Mari-
díjas színmûvész, rendezô.

Nekrológ helyett álljon itt színmûvészeti
munkássága.

Budapesten született 1920. január 29-én.
A Színmûvészeti Akadémia utolsó éves hall-
gatójaként 1943-ban a Nemzeti Színház
szerzôdtette. 1944-tôl a Pécsi Nemzeti,
1945-tôl a Mûvész, 1947-tôl a Medgyaszay,
1948-tól a Magyar Színház tagja volt. 1949-
tôl 1980-ig Miskolc, Debrecen, Kecskemét,
Szeged, Gyôr, Veszprém, Békéscsaba, Pécs
színházaiban fôszerepeket játszott, ren-
dezett, sôt Veszprémben fôrendezô is volt.
Klasszikus drámák címszerepeinek sokasá-
gát játszotta el, de fellépett operettekben és
operaelôadásokban is. Mélyen átgondolt,
egyszerû eszközökkel megoldott szerepei-
ben ôszinte, hiteles, emlékezetes alakítá-
sokat nyújtott. Jászai Mari-díjat kapott 1955-
ben. Néhány a fontosabb szerepei közül:
Ádám, Lucifer (Madách I.: Az ember
tragédiája); Othello (Sakespeare); Ványa
bácsi (Csehov); János király (Dürrenmatt).
Fontosabb rendezései: Németh L.: Nagy
család; Williams: A vágy villamosa. (A
Magyar Színházmûvészeti Lexikon alapján)

Filmszerepei: Valahol Európában (1947);
Forró mezôk (1948); Párbeszéd (1963); Egy
ember, aki nincs (1963); Asszony a telepen

(1963); Princ, a katona sorozat (1966); A
tanú (1969); Érik a fény (1970); Tizennégy
vértanú (1970); Harminckét nevem volt
(1972); Te rongyos élet (1983); Hány az óra,
Vekker úr? (1985); Titánia, Titánia I-II.
(1988); Megint tanú (1994).

2007-ben láthattuk utoljára a Dunakanyar
Televízió karácsonyi mûsorában, ahol Szé-
nási László tiszteletes úrral beszélgetett pá-
lyájáról és Madách Imre Mózes címû darab-
jának színházi bemutatásáról. A nagy értékû
mûvet, 1966-ban Keresztúry Dezsô színpad-
ra igazításával a Veszprémi Petôfi Színházban
mutatták be elôször az ô fôszereplésével.

Búcsúzzunk mi is a gyászjelentés versso-
raival:

Megkondul az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom, s félálomba vagyok már…
„Cserebogár, sárga cserebogár”…
(Petôfi Sándor: Szülôföldemen)

Szívünkben ôrizzük emlékét.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Bicskey Károly színmûvész, élt 89 évet.

Folytatás az 1. oldalról
Érd.: Kleszky Katalin, 06/20/986-6889

Keddenként 17.30. ó: Bibliai beszélgeté-
sek. Érd.: Néhlich Edit, 06/30/565-4660

Szerda, szombat 9. ó: Jóga tanfolyam.
Érd.: Liptainé Székhelyi Fruzsina,
06/20/296-6000

Szerdánként 18. ó: DOBSZERDA – kézi-
dob tanulás. Érd.: Béres Attila, 06/30/944-
4002

Csütörtökönként: Faluházi Esték elôadás-
sorozat. Érd.: Glück Éva, 0630/5003550
dec. 3. Kováts Ildikó kineziológus: Böl-
csességekben megbúvó lelki gyógymódok
dec.10. Aradi Lajos (piliskutató, újságíró):
A fehér táltosok – a magyar pálosok

Dec. 11., 18. 18 ó: EZ AZ A HÁZ! -
diákklub összejövetele

Népház rendszeres programjai

Hétfô 15:00-16:00: Tartásjavító gyógytor-
na tizenéveseknek. Érd.: Kákonyiné
Adorján Vera, 0620/5604065

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Érd.: Kákonyiné
Adorján Vera, 0620/5604065

Kedd, csütörtök 15:30-16:15: Néptánc
tanítás iskolásoknak
Érd.: Szabó Judit, 0630/3386806

Szerda 16:30-18:00: Szabás-varrás tan-
folyam. Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325, ingyenes

Szerda 17:00-18:00: 6–9 éves gyerekek-
nek hastánc tanítás, 18:00-19:00: 9-14
éves gyerekeknek hastánc tanítás
Érd.: Tóth Evelyn, 0620/9291325

Vasárnap 17:00-19:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája
Érd.: Szabó Judit, 0630/3386806

Népház programjai

December 7. 18:00: Kósa Klára és Bor
Zoltán bemutatja a „Szimbólumok és
ajándékok” c. könyvét
December 10. 16:00-18:00: „Család a
Biblia körül”, Baba-mama kör adventje
December 12. 10:00: Habakuk
Bábszínház: Diótörô
December 13. 18:00: Gálamûsor. „Szere-
tet az egyetlen” Papadimitriu Athina és
Kutik Rezsô zenés adventi koncertje

December 19. 18:00: Advent a Kis-
Küküllô mentén – a dicsôszentmártoni
Kökényes Néptánccsoport ünnepi mûsora
Helyszín: Tahitótfalu, Sportcsarnok

Tahitótfalu decemberi programjai

Könyvtár (Tahitótfalu,

Béke út 14., tel: 385-716) 

nyitvatartása:

Hétfô: 1400–1800

Kedd: 800–1200

Szerda: 1400–1900

Csütörtök:   800–1200

Péntek:      1400–1800

A gyerekek legnagyobb örömére, Tahi-
tótfalut idén is meglátogatta a Mikulás.

A Habakuk Bábszínház elôadásán sza-
loncukor-esôvel tette emlékezetessé a
szép napot.

Itt járt a Mikulás
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A világ reformátussága 2009-ben ünnep-
li a nagy reformátor Kálvin János szüle-
tésének évfordulóját. Március 18-án ott
lehettem Debrecenben a Kálvin-év hivata-
los megnyitó ünnepségén, s az évforduló
alkalmából rendezett kiállításon.

Engedje meg a kedves olvasó, hogy
Debrecen iránti szeretetemrôl, hûségem-
rôl néhány mondatban szóljak. Lelkipász-
tor Édesapám, s Tanítónô Édesanyám dön-
tése alapján középiskolai tanulmányaimat
a Debrecei Református Kollégium Gimná-
ziumában végeztem. Hálás vagyok Szüleim
döntésének, mert az ôsi iskola olyan neve-
lést adott, hogy egy volt debreceni diák
nem vész el az élet útvesztôiben. Ott „szel-
lemet csiszoltak, és jellemet palléroztak.”

E kis kitérô után mirôl is szólt az a nap?
A megnyitó a Kollégium „Oratórium” ne-
vû termében volt, ahol a püspök urak
beszédeibôl kiragadva, a számomra fontos
gondolatok ezek voltak: Dr. Márkus Mi-
hály ny. püspök úr azt emelte ki, hogy ez
a megemlékezés „a múlt üzenete a jelen-
nek és a jövônek”. Pap Géza az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke kije-
lentette: „Hiszem és vallom, hogy Kálvin
János mai is idôszerû, tanai mai is lángra
tudnak lobbantani szíveket”.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr az
összefogás jelentôségérôl szólt, s fontos-
nak tartotta, hogy mennyire tudunk kész-
ségesen és ôszintén örülni Kálvin örök-
ségének. Dr. Fazekas Sándor rektor úr:
„Kálvin idôszerûsége” c. könyvbemutatója
kapcsán arról szólt, hogy idôszerû-e ma is
Kálvin? A válasz: Igen. Az ifjúság érti-e
Kálvin olykor nehézkes filozófiáját? A
könyv nem népszerûsíthetô irodalom.
Teológusok és nem teológusok számára
íródott. Többek között  az is célja, hogy
segítsen életünk valamennyi viszonyulá-
sában.

A megnyitó ünnepség után a Kollégium
Nagykönyvtárában megnéztük a „Kálvin
János 500 éve” c. nagyszabású kiállítást.
Igyekeztem lépésrôl lépésre haladni az
egyes üvegtárlók között. Bevallom, nekem
sem ártott, hogy feleleveníthettem a régen
tanult dolgokat! Tudjuk, hogy ki volt Kál-
vin János, de talán nem untatok senkit
sem, aki az alábbiakat elolvassa.

1509. július 10-én született az észak
franciaországi Noyon városában. Egyetemi
tanulmányait Párizsban végezte. 1536-ban

jelent meg fô mûve, az „Institutio”. Ezt
követôen kezdte meg Genfben prédiká-
tori mûködését, amelynek során kidolgoz-
ta az egyházi rendtartást és a Genfi Káté
elsô változatát.

1538-ban, a munkásságával kapcsolatos
támadások miatt, elhagyta a várost és
Strassbourgban a francia menekültek gyü-
lekezetének prédikátora lett. 1541-ben
visszahívták Genfbe, ahol élete végéig,
1564-ig a város vallási életének vezetôje
volt. Kálvin a különbözô reformált egyhá-
zak közötti megegyezésre törekedett.
Majd 10 éves  fáradozás eredményeként
sikerült Bullingerrel elérniük a két köz-
pont Zürich és Genf álláspontjának köze-
ledését.

1549-ben Concensus Tigurinus-ban (zü-
richi megegyezés) lefektették, hogy az
Úrvacsora a Szentlélek belsô láthatatlan
mûködésének külsô megpecsételését szol-
gálja.

Eberhard Gresch szerint Ô volt az, aki a
hitéleti reformációt kiegészítette az egy-
házi élet és életvitel reformjával.

A század közepén Révész Imre debrece-
ni teológiai tanár, Kálvinról írott életrajzá-
val a genfi reformátor életének új, pozitív
értékelését indította el.

Az üvegtárlóban meglátni Kálvin János
fô mûvét megható volt. A mû pontos és
teljes neve: Institutio Religionis Christi-
anae – tanítás a keresztyén vallásra. Cím-
lapján II. József debreceni látogatását
megörökítô bejegyzés található. A mûvet a
leydeni Elsevier nyomda adta ki. Telógiá-
jában központi jelentôsége van a megiga-
zulás és megszentelôdés tanának. Az
Institucióval kapcsolatban talán a leggyak-
rabban emlegetett tétele, a predesztiná-
ció, az eleve elrendelés tana.

Az Institutió a világ egyik legismertebb
könyve. Kálvin egészen fiatalon, alig 27
éves korában írta és azután szinte élete
végéig bôvítette. Az elsô kiadás 1536-ban
Báselben jelent meg, mindössze 6 fejezet-
bôl állt, az utolsó viszont már 80 fejezetet
tartalmazott. I. Ferenc francia királynak
ajánlott mû most is aktuális: hogyan mûkö-
dik a hatalom, a közösségek, a morális tár-
sadalom. A sötét háttérbôl ragyog ki a ke-
gyelemrôl szóló tanítás. Ez Kálvin
teológiájának lényege.

Kálvin János 54 évet élt, ahogy tanít-
ványa és barátja Béza (Theodor de Béze)
írta: „annak az idônek a felét az evangéli-
um szent szolgálatában töltötte el. Alakjára
nézve középtermetû volt, arca kisség ha-
lovány és sötétbarnás, szemei egész
haláláig átható fénnyel ragyogtak, és éles
értelmére mutattak… Alvása csaknem
semmi, emlékezôtehetsége szinte hihetet-
len…Mikor diktálás közben néha órákra is
félbeszakították, azonnal tudta folytatni
minden emlékeztetés nélkül ott, ahol
abbahagyta, bár nagyon különtözô és te-
mérdek dolgoggal volt elfoglalva…Kevés
szavú volt, de választékos nyelven írt…
Természeti hajlamánál fogva indulatos vér-
mérséklettel bírt, amit még növeltek rend-
kívül sok mjunkával járó életkörülmé-
nyei…”

Kálvin lelki és szellemi hatása rendkívüli
erôvel jelentkezett a XVI. és XVII. század-
ban Magyarországon. Bocskai István és
Bethlen Gábor nemcsak a reformáció
hívei, de védelmezôi is voltak.

A Debreceni Református Kollégium a
XVI. sz. közepétôl szorosan kötôdik a
helvét reformációhoz.

A Kollégiumi Nagykönyvtár méltó hely-
színt biztosított az emlékek bemutatásá-
nak.

„Szívemet égô áldozatul az Istennek
ajánlom „Miért ezt választottam írásom cí-
méül? Azért, mert ez határozta meg Kálvin
gondolatvilágát és ez sugárzik mûveinek
minden sorából.

Tudásban, hitben, lélekben megerôsítve
hagytam el Debrecent a késô délutáni
órákban.

Kálvin János emlékezetérôl szóló íráso-
mat az Ô jelmondatával zárom: „Soli Deo
Gloria” (Egyedül Istené a dicsôség!)

Bécsi Éva

Néhai  Bécsi István, volt szigetmonostori

lelkipásztor leánya.

Íródott az Úr 2009. évében.

„Szívemet égô áldozatul az Istennek ajánlom”

– Kálvin János emlékezetére

A II. világháború, a Don kanyari tragédia ma-
gyar katonáinak, hôseinek emlékére 2010. janu-
ár 12-én ( kedden) 17,00 órakor a református
temetôben kerül sor ismét emléktûz gyújtására.

A hagyományos megemlékezésre szeretettel
várnak mindenkit a szervezôk.

Emléktûz gyújtás 2010.
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Visegrád város Önkormányzata, a város
1000 éves fennállásának évfordulójának
tiszteletére, versenyt hirdetett az ugyan-
csak millenniumát ünneplô Pest megye
általános iskolái részére rajz -, és képzô-
mûvészeti pályázat, vers- és prózamondó,
valamint helytörténeti vetélkedô keretén
belül. A pályázati mûvek Visegrád városá-
val való találkozás emlékét idézték. 
A versenyen iskolánk, a képzômûvészeti
kategóriában, Szántó Sándor festômûvész

vezetésével, tûzzománc képek készíté-
sével indult és szerepelt kiváló ered-
ménnyel. A díjátadó ünnepségre 2009.
november 13-án a visegrádi Áprily Lajos
Általános iskolában került sor. A díjakat a
zsûri elnöke, Péterfy László szobrászmû-
vész adta át a gyerekeknek. 

A kategória gyôzteseként, a tahitótfalui
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola 5-
8. osztályos kategóriájában indult kollek-
tív pályamûvet hirdette ki, a neves viseg-

rádi mûvészekbôl álló bizottság. A csapat
résztvevôi Csicsay Emese – 5.b, Fehérvári
Eszter 6.a, Kocskovszki Tímea 5.a, Kovács
Dávid 5.b, Lakatos Linda Zsófia 5.b és
Loszmann Anna 5.b osztályos tanulók vol-
tak. Sikeres szereplésükhöz ezúton is gra-
tulálunk! lakatosné Ferenczy Barbara

Elsô helyezést ért el iskolánk csapata,

a „Visegrádi Kirándulás” millenniumi pályázaton

Csütörtökön 19-én Lakatos Linda, Csicsay
Emese, Fehérvári Eszter, Kovács Dávid és
én Loszmann Anna megtudtuk, hogy elsô
díjat nyertünk a Visegrádról szóló közös
tûzzománcmunkánkkal. Nagyon örültünk,
mert másnap elmentünk az Áprily Lajos
Általános Iskolába.

Péntek volt, nem kellett iskolába menni,
mert reggel mentünk. Sanyi bácsi, Linda
és Dávid anyukája kocsival vittek minket.
Mikor odaértünk, körülnéztünk az isko-
lában, aztán a tornacsarnokban megnéz-
tük a képeinket és a többiekét. Utána tán-
cos bemutató következett.
Elkezdôdött az eredményhirdetés, elôször
a rajzok eredményhirdetése, aztán a tûz-

zománcoké következett. Kihívtak minket,
és kaptunk egy nagy könyvet és okle-
veleket, utána megvendégeltek szendvicc-
sel és teával.
Én azért szeretek tûzzománcra járni, mert
jó a hangulat, és szeretek másokkal együtt
munkát csinálni, és nehéz jót csinálni.

Loszmann Anna, 5. B.

A közös tûzzománckép

2009. november 13-án Visegrád város
által hirdetett pályázaton, a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola 5-6. osztályos
növendékei elsô helyezést értek el, kollek-
tív tûzzománc pályázatukkal. Az iskolai
szakmûhely vezetôje Szántó Sándor fes-
tômûvész, grafikus, településünk lakója. A
mûvész töretlen lelkesedéssel, immár
közel tíz éve foglalkozik a Szentendrei-
sziget és a Dunakanyar iskoláiban, az ifjú
tehetségekkel, lelkes érdeklôdôkkel.

– Lelkesen készültünk erre a megméret-
tetésre is csakúgy, mint annyi éven át, a
többi versenyre. Irányításom alatt, a tûzzo-
mánc készítés alapjait a sziget összes isko-
lájában mûvelhetik a gyerekek. Jó látni,
hogyan fejlôdnek, alakulnak munkáik, ho-
gyan telnek meg tartalommal az ötletek. A
technikai segítségnyújtáson kívül, én min-
dig fontosnak tartottam, hogy egyedül,
önállóan valósítsák meg az elképzelései-
ket, hiszen az így elkészített munkadarab
igazi sikerélményt és tapasztalatot ad a kis
alkotónak.

Büszke vagyok rá, hogy 2000 óta, a
Dunakanyarban 4 iskola alkotói által elért
országos, és nemzetközi pályázatokon
való részvételünkkel, 155 díjat hoztunk el.
Ebbôl a Pollack Mihály tanulói 10 aranyat,
16 ezüstöt és 15 bronzérmet nyertek,
több különdíj és korosztálydíj mellett. A
jövô év tavaszára már kezdünk készülni a
Zánkai Nemzetközi Képzômûvészeti Pá-
lyázatra és az Egri Biennáléra.

A tíz éves munkám eredményeképpen
ma már elmondhatjuk, hogy Tahitótfalu,
az ország egyik kiemelkedô tûzzománc

központjává vált, Eger és Zánka mellett.
Zánkán, a nemzetközi és országos verse-
nyek kerülnek megrendezésre, míg Eger-
ben biennále. Tahitótfaluban, 2005 óta
kétévente hirdetjük meg a Diákalkotók
Országos Tûzzománc Pályázatát, amelyre
az Eperfesztiválon kerül sor. 

Az ország tûzzománc központja Kecske-
méten található. Itt mûködik a Tûzzo-
máncmûvészek Magyar Társasága, ifj.
Gyergyadesz László elnökletével. 1999-
ben a Társaság meghívására, a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon, a Vigadó Galéria kiál-
lításán részt vettem, a „Lélekhajó” címû
alkotásommal. Tagja vagyok a Zichy
Galéria Alkotóközösségnek, a Független
Magyar Szalon Képzômûvészeti Egyesü-
letének és 1997 óta, a Magyar Alkotómû-
vészek Országos Egyesületének Képzômû-
vészeti Tagozat festészeti szakának is.

– Ön az erdélyi Mezôzáhon született, és
Marosvásárhelyen végezte képzômûvésze-
ti tanulmányait. Milyen út vezetett ide a
Dunakanyarba, és miért éppen ezt a
települést választotta lakóhelyéül?

– A képzômûvészet mellett, a történe-
lemnek, és a történetírásnak is mindig
nagy rajongója voltam. Tanulmányoztam a
szülôfalum történet is behatóan és meg-
találtam a kapcsolatot Mezôzáh és Viseg-
rád története között, már ifjú koromban.
Akkor döntöttem el, hogy ha elhagyom
Erdélyt, csak itt, ebben a térségben kere-
sek új otthont. Marosvásárhelyen, az érett-
ségi után, Dienes Attila szobrászmûvésztôl
tanultam grafikát, majd három évig fes-
tészetet. 1977-ben végeztem a marosvásár-

helyi Népmûvészeti Iskolában. Pályafutá-
som kezdetekor linómetszeteket és olaj-
festményeket készítettem. A tûzzománc
technikában az elsô stíluskeverésem, a li-
nómetszet átvitele volt tûzzománc formá-
ba. Azóta, egyebek mellett a kerámiát,
mint anyagot is ötvöztem a tûzzománccal. 

1988-ban települtem át Magyarországra,
és1993-ban már itt, a tótfalui Mûvelôdési
Házban rendeztem kiállítást mûveimbôl,
melynek témája az erdélyi emlékeim, és az
új környezetbe való beilleszkedésem volt.
Azóta már három múzeumban is megtalál-
hatóak a képeim. A szentendrei Ferenczy
Múzeumban, a Nemzeti Múzeum visegrádi
Mátyás Király Múzeumában, és most leg-
utóbb, a Hadtörténeti Múzeumnak adtam
át a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Mûvelôdési Intézet által kiírt pályázatra
beadott két tûzzománc alkotásomat, az
1848-49-es szabadságharc két kiemelkedô
alakjának portréját, melyeket kiállításra
javasolt a Képzômûvészeti Lektorátus. 

Képzômûvészként, mindig az újat, a
még nem létezôt kerestem. Népmûvészeti
alapismereteimnek köszönhetôen, törek-
szem az egyszerûsítésre, a tömörítésre.
Elôszeretettel készítek portrékat történel-
mi és bibliai alakokról. Jelenleg négy olyan
technikai újítás fûzôdik a nevemhez,
amely egyedülálló a tûzzománc készítés-
ben. Szeretek kísérletezni, új anyagokkal
dolgozni, felfedezni. Nemcsak tervezem,
de kivitelezem is a munkáimat, hiszen
még a zománcégetô kemencéimet is
magam építettem. Így a képeim, az ötlet
megszületésétôl a kész alkotás elkészül-
téig csak az én kezem jegyeit hordozzák
magukon.

Lakatosné Ferenczy Barbara

Mûvészet az égetôkemencébôl
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A naptári évnek utóján a hagyomány
szerint véget ér a Sötétség, megszületik a
Fény. Ami élni vágy, tetszhalott állapotában
megnyugodva várja a Születést. Megvizsgál-
juk, megolajozzuk a zsanérokat, hogy a Sze-
retet minél nesztelenebbül töltse meg
finomságokkal csizmáinkat. Lelkeinken nyí-
lik a zár, a család biztonságos melegében
párás szemmel éneklünk csendes éjt, öröm-
mel érezzük, hogy összetartozunk. A kis
gyufaárus lány ez éjen otthonra lel a szí-
vünkben, az ólomkatona továbbra is rendít-
hetetlen bennünk, és ajándékozunk, mert
mindig van mibôl. A csillagszóró fényeitôl,
az ajándékbontó izgalmaktól ismét gyere-
kek lehetünk. A fenyô, a gyertya és a süte-
mények meleg illatával eggyé válunk, hogy
továbbadhassuk ezt az érzést bárkinek,
akivel találkozunk. Új élet kezdôdik. A téli
hónapok sajátja, hogy az ember befelé for-
dulva többet foglalkozik a lelkével. Rendbe
téve belsô ügyes-bajos dolgait a karácsony
után méltón készülhet a tavaszra is. (A saját
helyes értékelésünket szolgálja az is, hogy-
ha az elraktározott termékek közül mindig a
legjobbat, legszebbet fogyasztjuk el.
Ennyivel tartozunk magunknak, és higgyük
el, hogy így is elfogy az egész.)

A természet tiszteletben tartása, a bio-
életmód, bio-termesztés azt is jelenti, hogy
a természet mintájára élünk. A leghosszabb
sötétségû nappalig márpedig az elcsen-
desülés a legfontosabb.

Az értékek önmagunkban való (újbóli)
meglelése karácsonyig a legfontosabb
történésünk.

Tisztem most már csak annyi, hogy e
verssel boldogabb Újesztendôt kívánjak,
mint amilyen lesz!

Decembernek éjjelérôl szól most a történet,
József és áldott Mária falujukhoz értek.
Hosszú úttól elfáradva bebocsátást kértek,
Bárányok közt, friss szalmában nyugovóra
tértek.

Vándorcsillag fényében titkot rejt a jászol,
Beteljesült égi jelrôl örömhírt hoz a pásztor.
Fénylô égbolt utat mutat a Három Királynak,
Betlehemi istállóban kis Jézust imádnak.

Karácsonynak szent éjjelén örüljön a lélek:
Megszületett a Megváltó,
Szóljon hát az ének!

2009 Karácsony havában                          
Nagy István kertészmérnök

„Táplálni a gyermeket?
Igen.
De nem csak tejjel
Dajkálni kell.
Simogatni, ringatni.
És masszírozni.
Beszélni kell a kicsi bôréhez,
beszélni kell a hátához,
Mert éhesek és szomjasak,
éppúgy, mint a hasa.”

Frédérick Leboyer: Shantala

A csecsemôk masszírozásának több ezer
éves hagyományai vannak. Gyökereit fel-
lelhetjük az ôsi indiai ayurvédikus gyó-
gyításban, a kínai gyógyászatban, és sok
természeti nép kultúrájában is. Ôsi tradí-
ció, mely anyáról leányára száll. 

Vimala Schneider McClure fiatal lányko-
rában egy kis árvaházban dolgozott Észak-
Indiában. Sanyarú körülmények között
éltek, alig volt mit enniük, a kicsik gyak-
ran voltak betegek, napközben elviselhe-
tetlen volt a hôség. A kisebb gyerekekrôl
nagyobb társaik gondoskodtak végtelen
szeretettel és türelemmel, zokszó nélkül
elfogadva a rájuk rótt felelôsséget. Vimala
megtanulta a nagyobb lányoktól, hogyan
kell a kicsiket mustárolajjal masszírozni.
Maláriában megbetegedve maga is  megta-
pasztalhatta a masszázs gyógyító erejét.
Indiából hazafelé egy nôt látott az út
szélén. Az anya ült a piszokban, kisbabáját
térdére fektetve nagy szeretettel masszí-
rozta. „Oly kevésnek tûnhetett, amit adni
tudott volna a gyermekének, de a leg-
szebb ajándékot adta neki, amitôl valaki
szeretô emberi lénnyé válhat – a szeretet
és a biztonság gyönyörû ajándékát.” 

Hazatérve Vimala McClure az ôsi indiai
masszázs, a svéd masszázs, a reflexológia
és a jóga elemeinek felhasználásával kidol-
gozta a csecsemômasszázs tematikáját. A
módszer eleinte az USA-ban terjedt, majd
1986-ban megalakult a Nemzetközi Cse-
csemômasszázs Szövetség, az IAIM, ami
1994-tôl már Koppenhágából irányítja a
képzést és kutatást. 1998-ban a Magyar
Védônôk Egyesülete is csatlakozott a tár-
sasághoz, és Magyarországon is elérhetôvé
vált a babamasszázs oktatása. 

A babamasszázs csodálatos, közös
élmény a szülôknek és a csecsemônek
egyaránt. Felszabadítja a szülôt és gyer-
meket, ezalatt fejtve ki számos jótékony
hatását. Nagyszerû gyógyírt jelent a has-
fájós babáknak, alkalmazásával enyhít-
hetôek a fogzási fájdalmak. A masszírozott
babák immunrendszere erôsebb, nyugod-
tabban alszanak, aktívabban mozognak. A
babamasszázs akkor a leghatékonyabb, ha
rendszeresen, a kicsi igényeinek megfe-

lelôen végezzük. Gyermekünk masszírozá-
sa bizalmi kapcsolaton, meghitt bensôsé-
ges viszonyon alapul. Egymás tiszteletére
és mások tolerálására tanít. A masszázs
olyan kommunikáció, amely szavak nélkül
is képes érzelmeket, nyugalmat, szeretetet
közvetíteni. A szeretetteljes masszázs az
egyik legnagyobb ajándék, amelyben a
szülônek és gyermekének része lehet. 

A közelgô Ünnepek alkalmából  kívánok
Mindenkinek meghitt családi estéket, sok
összebújást, dögönyözést, közös játékot,
csillagszórót és fényeket a Karácsonyfára, 

Roskó Ildikó csecsemômasszázs oktató

A szeretet érintése: a babamasszázs    

Jótékony hatások
– segít a szülô-gyermek kapcsolat el-

mélyítésében
– emésztôszervek jobb mûködése 
– segít a hasfájás leküzdésében
– betegségekkel szembeni nagyobb

ellenállás
– allergiára csökken a hajlam
– stabilabb idegrendszer
– vérkeringés, légzés hatékonysága

javul
– segít a stressz-oldásban, ellazulásban
– nyugodtabb éjszakai alvás
– kiegyensúlyozottabb fejlôdés, súly-

gyarapodás
– elôsegíti a mozgáskoordináció kiala-

kulását
– a baba összes érzékszervét serkenti
– egymás megismerése, tisztelet
– a mamánál fokozódik az anyatej ter-

melôdés.
Egy nyelv, mely többet mond minden
szónál!

A Kincsessziget Waldorf Óvoda Közös-
sége szeretettel vár minden érdeklôdôt az
Adventi Vásáron!

Idôpont:
2009.december 12. 15:00 óra

Helyszín:
Kincsessziget Waldorf Óvoda
2022 Tahitótfalu, Gesztenyesor 1.

A gyerekek készíthetnek mézeskalácsot,
játszhatnak a mesesarokban, házi készítésû
finomságokat falatozhatnak, szebbnél szebb
kézmûves ajándékokat vásárolhatnak.

www.kincsesszigetovoda.hu

Waldorf óvoda 

felhívása
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Mindkét csapatunk a dobogó 2. fokán
végzett

Felnôtt és ifjúsági csapataink egyaránt
jól hajráztak a megyei II. osztályú bajnok-
ságban, utolsó 3 mérkôzésüket megnyer-
ték.
Az eddigi eredmények:
(Az elsô a felnôtt, a második az ifjúsági
csapat mérkôzésénel az eredménye)
Kismaros – Tahitótfalu 0-4 0-8
Tahitótfalu – Vác-Deákvár 2-1 3-0
Rád – Tahitótfalu 1-2 0-9

Felnôtt csapatunk az utolsó 4. forduló-
ban az 1. helyen állt, de mivel az utolsó
fordulóban szabadnaposak voltunk, és a
Vácdukának volt egy elmaradt mérkôzése,
így utóbbi csapat pontban utolért ben-
nünket, illetve 2 góllal megelôzött.
Az élmezôny az ôsz szezon végén:
1. Vácduka 28 pont 35-15
2. Tahitótfalu 28 pont 29-11
3. Szigetmonostor 23 pont 31-15
4. Nagykovácsi 23 pont 37-22
5. Vác-Deákvár 21 pont 25-17
6. Leányfalu 21 pont 22-17
Az ifjúsági mezônyben a Gödtôl büntetô-
pontokat fognak levonni, de egyelôre ôk
vezetnek elôttünk. Csapatunk 1 mérkôzés-

sel kevesebbet játszott.
Az ifjúsági tabella élcsoportja:
1. Göd 39 pont
2. Tahitótfalu 31 pont
3. Szigetmonostor 30 pont

Csapatunk nagyszerû szerepléséhez a
vezetôség nevében ezúton is gratulálok,
bízunk benne, hogy egy jó téli felkészülés-

sel a dobogó 1-2. helyén fogunk végezni,
amely feljutást jelentene.

Köszönöm mindenki segítségét, aki egy
kicsit is hozzátett sikereinkhez.

Ezúton kívánok játékosainknak, vezetô-
inknek, valamint a Kedves Olvasóknak na-
gyon Szép Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Turóczi Csaba

Focihírek

November 23-án Rácz Gábor tanítványai
egy színvonalas, családias hangulatú be-
mutató keretében vendégül látták az
Ôszirózsa Nyugdíjas klub tagjait. A nézôk
nem mindennapi élményben részesülhet-
tek. Gabi bácsi ugyanis többféle küzdô-
sport alapvetô elemeire tanítja ifjú és fel-
nôtt tanítványait. A bemutatón szereplô

42 sportoló jártas a cselgáncs, kungfu,
kard- és botmûvészet és a taekwando
rejtelmeiben. A rendszeres edzések  mel-
lett a mester versenyekre is benevezi
tanítványait, ahonnan szép ered-
ményekkel szoktak hazatérni. Jövô év
áprilisában keleti harcmûvészeti talál-
kozóra kerül sor, melynek egyik fôszer-
vezôje Rácz Gábor, így a helyszín egyér-
telmû: Tahitótfalu.

A sportoló gyermekek, szüleik és Rácz
Gábor edzô ezúton fejezi ki köszönetét a
polgármesternek, az iskola igazgatónak és
a testületnek az anyagi és tárgyi támo-
gatásért. Segítségükkel falunk fiataljai
ingyen vehetnek részt az edzéseken és a
versenyeken, ahol olyan tudást sajátíthat-
nak el, ami testi-lelki épülésüket egyaránt
szolgálja.                         Béres Gabriella

Kisoroszi Judo és Kungfu klub bemutatója a

tahitótfalui nyugdíjasoknak
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Ala-
pítvány Hagyományörzô Kör köszönetét
fejezi ki Budai Andrásnak a faluháznak
ajándékozott terménymázsáért, Kôvári
Endrének a régi szép asztalért.

Falunk adventi díszítéséhez több fenyô-
fát is ajándékoztak lakóink, melyet köszö-
nünk:

Által Istvánnak,

Nyikos Józsefnek,
Mosonyi Györgynek.
Sziráki Tibortól ezüstfenyô ágakat kap-

tunk.
Marton Sándor kertész gondoskodott a

fák kivágásról, a VASIS Kft. az elszállításról
és a fák felállításáról, az adventi koszorúk
és a betlehemi jászol kihelyezésérôl.

Németh Mariann feldíszítette a nagy  ad-
venti koszorúkat. Óvodáink díszeket ké-
szítettek a köztéri karácsonyfákra. Balogh
Zoltán gondoskodott a fák világításáról.

Köszönetnyilvánítás

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány ezúton is szeretné
köszönetét kifejezni mindazoknak, akik
adományukkal, illetve 1%-os juttatásukkal
hozzájárultak mûködésünkhöz.

Minden igyekezetünkkel azon leszünk,
hogy a kapott pénzbôl az Önök megelége-
désére, továbbra is a közösség érdekében
munkálkodjunk.

Köszönet egy százalékért

Egy könyv ami titkos és ismerôs.
Egy könyv amit százszor elôveszünk.

Egy könyv ami megnyugtat,
egy könyv amit szeretünk.

Megjelent Kósa Klára és Bor Zoltán
Szimbólumok és Ajándékok címû könyve,

melyet a szerzôk az Advent Tahitótfalun 2009 program
keretében 2009 december 7-én, hétfôn 18 órakor a

Népházban mutatnak be.

Mindenki szeretettel várunk a könyvbemutatóra
és vásárlással egybekötött dedikálásra !
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Megnyitottuk 
DIVATÁRU 
üzletünket! 

ANDI 
BUTIK

Tahitófalu, Hôsök tere 5.

Mindenkit sok szeretet-
tel várunk!

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások rendjérôl:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô
Szolgálat) – szerda: 12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti
Szolgálat) – kedden 12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus 
Páratlan héten, hétfôn 13–18 óra között

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász 
Hétfônként 13–17 óra között a következô napon:
december 21.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes

idôpontegyeztetés szükséges!
06 26/312-605, 06 26/400-172

Nyílászárók
szigetelése, javítása!
Ne dobja ki, ami még megmenthetô!

Bútorok készítése, ingyenes felmérés,
árajánlat.

Forduljon hozzánk bizalommal:

Móricz Imre asztalos szakember
Telefon: 06-20-294-26-93, 06-70-312-59-67

„FÉ” 
Könyvelô BT 

vállaja bt-k, kft-k,
alapítványok, egyéni
vállalkozók teljeskörû

könyvelését,
visszamenôleg is.

2022 Tahi, 
Visegrádi út 68.

Tel/fax: 26/387-079,
06-20-547-1362

DIGIHÁZ
- Épületfelmérés:
bruttó 100 Ft/m2

- Építészeti rajzok digitalizálása:
bruttó 400 Ft/A3, 200 Ft/A4

-Elavult épületrajzok feljavítása:
bruttó 80 Ft/m2

-Felelôs mûszaki vezetés

Párkánszky Árpád
magasépítész technikus

06-30-491-91-69

Babamasszázs 
tanfolyam indul

Tahitótfalun,
érdeklôdni telefonon

lehet: 06-30/230-
8343, elôzetes jelent-

kezés szükséges.
Mindenkit szeretettel

várok! 

Új lehetôség! 

FITT BIO
Bio boltot nyitunk Szentendrén a piactéren!

Üzletünkben megtalálhatók az alapvetô élelmi-
szerek és minden ami a konyhában kell!

• Friss kenyér, pékáru, házi sütemények
• Tej és tejtermékek
• Húskészítmények, konzervek
• Tésztafélék
• Müzlik, magvak, édességek
• Zöldség-, gyümölcs-, szénsavas italok
• Friss zöldség és gyümölcs
• Fûszerek

Cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb
betegséggel élôk is találnak maguknak valót!

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Címünk: Szentendre, Bükkös part 34. (Piactér)
Telefon: 06-20-36-51-649

„Egyszer élünk, éljük egészségesen!”
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Csókavár-Ker
Kft.

Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek

ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással, 

szuper árakon

www.irodasprinter.hu,
info@irodasprinter.hu

Telefon/fax: 
06-20 5500-582

Fuvarozás,
rakodás!

8 tonnás, darus teherautóval fuvarozást,
rakodást vállalunk.

Daru: 10 méter
Emelhetô súly: 3 t – 830 kg-ig

Tel: 0620/519-19-49

Áldott Karácsonyt Kívánunk!

KELEMEN KFT

GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZANITER, 
VILLANY SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, (bent a szigeten) – Szabadság út 15., Kék

Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)

Hívjon: Tel/fax: 26-386-721, 06-30-9515-484 
Nyitvatartás: H-P: 7.30-17. Szo: 8.00-12.00

• RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 
10 % kedvezmény

• Wellis termékek kedvezô áron, Alföldi szaniterek 
15%-os kedvezménnyel

• Fürdôszoba szekrények, kiegészítôk, csaptelepek: 
mosdó 6800-tól (európai)

• Falba építhetô Valsir Wc tartály 10 év teljes garanciával
• Kondenzációs kazánok: Saunier Duval kombi 24 kW
257.000,- Baxi, Ariston, Termomax, Junkers, Vaillant
• Junkers kondenzációs kazánhoz ajándék turbócsô

• Vegyestüzelésû kazán: Focus 20 kW 136.450,- Celsius,
Hôtherm Carbon, Solida, Junkers.

• Radiátor: FixTrend Dk 600*1000 18.500,- tartóval, Radel,
Dunaferr, Vogel Noot.

• Radeco és Edilkaminn kandallók
• Villanyszerelési anyagok raktárról vihetôk

Kivitelezôt keres – segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu

Áruhitel: Magyar Cetelem
Fizetés bankkártyával is.



A közeledô karácsonyra több kedves olva-
sónktól kapott szerkesztôségünk saját, ün-
nepi hangulatú verset.

Ezzel kívánnak mindenkinek békés, bol-
dog, szeretetteljes karácsonyt!

Az igaz Út

Mikor leszáll az est, s csillagok ragyognak
Egy köztük utat mutat kicsiknek nagyoknak!
Széfújta helyen ahol jámbor állat áll
Ma este megszületvén egy kisded vár.

Szegényes jászolban de mégis oly gazdagon
Nem éri föl azt semmi földi vagyon
Szemünkben örömkönny, szívünkben tiszta
szeretet
Hisz ember nem látott még ilyen szép gyer-
meket!

Nem szólunk hiszen tudjuk azért jött-e világba
Számunkra, hogy általa szûnjön meg a bûn
rabsága!
Méltónak lenni erre a kegyre úgy lehet
Ha az ember kéz a kézben a kijelölt úton
lépeget.

És amikor az utolsó számadást adjuk
És a földi létet magunk mögött hagyjuk
Mind megállunk a trónus mellett,
Nem félünk, hisz úgy jártunk az úton ahogy
kellett.

Ifj. Sütô Béla

* * *
Van egy Kincsünk

Van egy Kincsünk.
Minden emberszív mélyén
Szunnyad és lobbanásra vár;
Benned is Isten szundikál.

Jó kétezer éve a földre jött,
Emberi testbe öltözött,
Idô-ruhába bújt és szenvedésbe,
Isteni voltát elrejtette.

A pásztornép itta az angyali szót,
Három keleti bölcs a Gyermek elôtt hódolt,
Az egyszerû, nyitott szív Megváltót ünnepelt,
A régvárt Ígéret betelt!

Nem volt lázas ajándékozás.
Csak csend, béke és öröm.
A szív felfogta végre:
Az Isten hozzám is egészen közel jön.

Aztán harminchárom év lepergett,
Isten Fia gyógyított, tanított, mentett, szeretett,
De meg kellett halni e nagy Szeretetnek,
Hogy az áldozat elvigyen téged is Istenhez.

Azóta keres, hívása sebedre balzsam,
Szárnyával takargat bánatban, bajban,
Nincs melegebb menedék, sem biztonságosabb –
A bûn mocsara éget, Légy szabad!

Az idôt azóta mérjük több mint két ezerben, 
Hamvadó zsarátban alszik az Isten,
Azt a parazsat a szívben, jaj, el ne oltsd,
Jézus ott mélyen, csendesen teérted sikolt…

Pikóné Arany Júlia

* * *
Szerezzünk örömet

Valamikor régen a betlehemi égen,
Egy csillag jelezte, Jézus megszületett.
Isten külde a gyermeket.
Nekünk üdvösségül, lelkünk megmentésül.
Azóta tudjuk már, mit jelent Ô nekünk,
Nélküle nem lenne hitünk, lelkünk béna
lenne.
Ó, Istenem, kérünk, ettôl óvj meg minket!

Krisztus Urunknak születése napján,
Szerezzünk mi is örömet!
A fenyôfa alá tegyük le hitünket!
Mert nézd ez a fenyôág is,
Templomban, gunyhóban, palotában,
Neki díszeleg, a harangok is,
Szerte a világban, Neki zengenek.

De Jézusunknak mégis a mi ajándékunk
Lesz a legszebb, mert ô a mi hitünkért sokat
szenvedett,
Ezen a szent ünnepen hálaadó imát
Mondjon százszor is az ajkunk,
Mert mi Megváltót kaptunk ajándékul,
A Krisztusi gyermek lett a mi mentsvárunk,
Lett a mi reményünk,
És lett, a mi örök üdvösségünk.
És te, Betlehemi Csillag! Te sugározd a Békét,
És a jászolhoz vezesd el a világ minden népét!
Hogy öröm és szeretet övezze e földet,
És az ünneplô világ,
Zengjen az Úrnak halleluját,
És mondjon betlehemi imát!

Jankovitsné Csereklye Éva

Verses Karácsony
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2 0 0 9 .  D E C E M B E RKözösség ,  közhasznú

1 6

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 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 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,
csütörtök: 8–11-ig, péntek: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság
u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üze-
morvosi 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, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
224-0600, fax: 06 1 224-0602 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig •
MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024
• OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig
és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; 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 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgaz-
dálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 •
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 • 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., tel.:
385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796

Mindenkinek, akik imádkoztak id. Nagy
Lajos felgyógyulásáért, és mindenkinek,
akik megtiszteltek jelenlétükkel a temeté-
sen és osztoztak fájdalmunkban, köszöne-
tet mondok a család nevében.

id. Nagy Lajosné Erzsike

Köszönet


