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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Tahitótfalu Község Önkormányzata
erdôgazdálkodó lett
2012. június 23-án a Tahitótfalui külterület 03/1 hrsz-on nyilvántartott erdô tulajdonosai részére gyûlést tartottunk. A községi erdô
néven ismert osztatlan tulajdonban lévô ingatlan tekintetében erdôgazdálkodási haszonbérbeadás támogatására kértük a tulajdonosok
hozzájárulását. A jogszabályban rögzítettnek
megfelelôen elegendô arányú tulajdonosi hozzájárulást kaptunk, majd elkezdôdött a haszonbérleti szerzôdések aláírása. Az aláírt szerzôdéseket
beadtuk a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti

Igazgatóságára. Az elhúzódó ügymenetet az
okozta, hogy igen nagyszámú ingatlantulajdonost érint a haszonbérlet, valamint az erdôrészek
határvonalait is pontosítani kellett.
2013. április 29-én az Erdészeti Igazgatóság
megküldte Tahitótfalu Község Önkormányzata
erdôgazdálkodói nyilvántartásba vételérôl szóló
határozatát, amelyet a jogerôre emelkedés elôtt
visszavont, az említett erdôrészletek határainak
pontosítása miatt. 2013. október 10-én megkaptuk az új, pontosított erdôgazdálkodói nyilvántartásba vételt, amely 2014. január 14-én vált
jogerôssé.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu februári programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Február 15. Farsangi felvonulás, fánkevô verseny, jelmezverseny.
Indulás 11:15 órakor a Tahi parkolóból
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 7507

tahitótfalu(s)i ember?
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Ökumenikus imahét
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület 2014-ben immár
két alkalommal tartott ülést, január 14-én (nem volt jelen Rédai Dávid
képviselô) rendkívüli ülésre, majd
16-án (nem volt jelent Rédai Dávid és
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselô), a munkatervben szereplôknek megfelelôen
került sor.
A Képviselô-testület rendkívüli ülésére azért volt szükség, mert Magyarország
Folytatás az 5. oldalon

Népház programjai februárban
Február 22. 10:00: Dunakanyari Ifjúmuzsikusok 8. Kamarazenei
Találkozója. Belépés ingyenes.
Február 22. 19:00: Farsangi bál a Don Attila Band-vel. Belépés ingyenes.
Február 15. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Holle anyó.
Támogatói jegy 500 Ft.
Március 1. 9:00-18:00: IV. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár.
Helyszín: Sportcsarnok és Népház. Belépés ingyenes.
Folytatás a 20. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Folytatás az 1. oldalról
Közel 2 év után kerültünk abba a helyzetbe, hogy a konkrét erdôgazdálkodási
tevékenységet elôkészítsük. Ennek érdekében megkezdtük az erdôgazdálkodási
munkára vonatkozó közbeszerzési eljárás elôkészítését. A 10 éves haszonbérleti ciklusból már közel 2 év eltelt. Miután
eddig konkrét erdôgazdálkodást (kitermelés, telepítés) nem tudtunk végezni, így a
haszonbérleti szerzôdésben foglalt bérleti
díjat nem állt módunkban a tulajdonosoknak megküldeni. A tulajdonosok az elmaradt 2 év bérleti díját úgy fogják megkapni, hogy a következô 8 év alatt kerül átutalásra a 10 évre esô arányos összeg. Tehát ez
évtôl 8 éven keresztül magasabb haszonbérleti összeget utalunk részükre. A 2 éve
megállapított összterületre vonatkozó
évi 2.200.000 Ft helyett 2.800.000 Ft-ot
fogunk utalni az ingatlantulajdonosoknak, annak arányában, hogy ki mekkora
területû tulajdonrésszel rendelkezik.
A gát beruházás aktuális helyzete
Az elôzô évben lezárult régészeti feltárást követôen folytattuk az érintett ingatlantulajdonosokkal a szerzôdések aláírását, ezzel egyidejûleg a rögzített összegek kifizetését. Ez a folyamat lezárult,
81 ingatlanra vonatkozóan megtörtént a
szerzôdések aláírása és az abban foglalt
kártalanítási összegek kifizetése. 9 ingatlan esetében (13 tulajdonossal) nem tudtunk megállapodást kötni, ezekre vonatkozóan a kisajátítási eljárást megindítjuk. Az aláírt szerzôdéseket beküldtük
a Földhivatalhoz, és folyamatban van a
telekmegosztás elôkészítése, valamint a
közmûszolgalom átjegyzése is. A vízjogi
engedély meghosszabbítását is kezdeményeztük, a szakhatóságok állásfoglalásait
bekértük. Ez év februárjában megkezdôdik

A tervezett konyha és étkezde látványterve
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a hídfônél a fakitermelés és a humuszréteg
szerves anyag mentesítése (fák gyökérzetének eltávolítása). A kivitelezô hamarosan véglegesíti a kiviteli terveket. A Járási
Kormányhivataltól megkaptuk a termôföld
más célú hasznosítására vonatkozó jogerôs
határozatot.

Készülnek a csatornahálózat építés
kivitelei tervei
A Tahi településrészen építendô 455
ingatlant érintô csatornahálózat kiépítésének kiviteli tervei készülnek. Ennek érdekében talajmechanikai fúrásokat illetve
geodéziai felméréseket végeztek a közelmúltban. Megkezdtük a vízjogi engedélyhez elôírt szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások bekérését. A kivitelezô és a beruházásban érintett közremûködôk minden
héten koordinációs értekezletet tartanak,
és szükség szerint tájékoztatást kapnak
az Önkormányzatok illetve az ingatlantulajdonosok. Azt kértük a kommunikációért felelôs közremûködôtôl, hogy szórólapon, honlapunkon megfelelô tájékoztatást
biztosító információkat adjon. A tendertervben rögzítettektôl eltérôen több esetben más mûszaki megoldást kell a kiviteli
tervekben rögzíteni, mivel az érintett településrészen a domborzati viszonyok miatt
illetve a szûk utcák esetében nem gravitációs, hanem nyomott csatornarendszert
kell kiépíteni. Ennek oka, hogy egyszerûen
nem fér el az adott átmérôjû gravitációs csatornatest a már meglévô közmûvek
védôtávolságai miatt. Ismételten kérem az
ingatlantulajdonosokat, hogy a hozzájárásukat pontosan fizessék be, hogy a szükséges önerô biztosított legyen.

Elutasított hitelfelvételi kérelem
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete az elmúlt évben elfogadta azt a koncepciótervet, amely egy 600
adagos konyha és 200 férôhelyes étkezde megépítését célozta meg. Ezzel együtt
hitelfelvételi kérelmet nyújtottunk be a
Kormány irányába, hogy engedélyezzen
egy igen kedvezô kamatozású infrastrukturális hitel felvételt. 2013. november 11-én
az OTP-tôl megkaptuk az értesítést a hitel
engedélyezésérôl. Ez azt jelentette, hogy
elvégezték a szükséges kockázatelemzést
és a hitelképesség vizsgálatot. A szerzôdést
feltételesen aláírtuk, amely csak akkor lép
hatályba, ha a pozitív kormánydöntés megszületik. A Kormány 1988/2013.(XII.29.)
határozatában a hozzájárulás megtagadásáról kaptunk tájékoztatást. Miután fenti határozatban indokolás nincs, illetve fellebbezési joggal sem élhetünk, így nem tudtuk
elemezni, hogy miért történt ez a számunkra negatív döntés. A Kincstár felé benyújtott anyagban külön kiemeltük, hogy az
önkormányzati törvénybôl fakadó kötelezô
feladatok ellátását, illetve az új Nemzeti
Köznevelésben foglaltaknak való megfelelés
érdekében a településünkön élô gyermekek
és idôsek közétkeztetésének ellátását kívánjuk a követelményeknek megfelelôen teljesíteni. A Képviselô-testület javaslatomra,
2014. január 16-án tartott ülésén úgy döntött, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet
elfogadása után ismételten benyújtjuk hitelkérelmünket a Kormány felé. Miután településünk polgárainak elemi érdeke a beruházás megvalósulása, arra kértem Hadházy
Sándort, választókerületünk országgyûlési
képviselôjét, hogy kísérje figyelemmel a
februárban benyújtandó hitelkérelmünket. Természetesen a felvenni kívánt hitelt
településünk saját forrásból fizeti vissza. A
kérelmezett hitelre csak 5% körüli kamatteher hárul, amit Önkormányzatunk költségvetése biztonsággal fel tud vállalni.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Anyakönyvi hírek

Befejezôdtek a Duna projekt Szentendrei-szigetet érintô fejlesztései
Határidôre befejezôdtek a Duna projekt KDV-2-es projektelemét érintô fejlesztései. A beruházás keretében 3,5 kilométer hosszúságban korszerûsítették az árvízvédelmi töltést, és felújították a Tahitótfalui csôzsilipet. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra 2013. december 19-én
került sor.
A Duna projekt keretében a Szentendrei - szigetet érintô fejlesztések három szakaszon – a
Szentendrei- és Öreg-Duna-ág közötti másfél kilométeres töltésszakaszon, a Surány és Pócsmegyer
között húzódó másfél kilométeres fôvédvonali töltésszakaszon, valamint a Surány mellett húzódó, 500 méteres fejlesztési szakaszon – valósultak meg.
A nagyobb árvízi biztonság elérése érdekében
az érintett szakaszokon a kivitelezô Swietelsky
Magyarország Kft. töltésmagasítási, koronaszélesítési munkálatokat végzett, illetve csökkentette a
rézsû meredekségét. Ahol pedig erre nem volt hely,
ott rézsûburkolat készült. A KDV-2-es projektelem
részeként a vállalkozó felújította a Tahitótfalui csôzsilip egyes részeit, valamint a töltés mentett oldalán ellennyomó medencét épített a káros szivárgások megszüntetésére. A fôvédvonal fejlesztési munkái
során 60.000 m³ töltésanyagot használtak fel.
A kivitelezés 2012. júliusában a szerzôdéskötéssel kezdôdött, majd folytatódott a lôszermentesítéssel,
tereprendezési- és elôkészítô munkákkal, amely a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a hatóságokkal
egyeztetetten zajlott. A Szentendrei-szigetet érintô fejlesztések az árvízhelyzetbôl adódó akadályoztatás
ellenére határidôre lezárultak. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra 2013. december 19-én került sor.
A kivitelezô az elvárt, elôzetesen meghatározott minôségben végezte el a munkát. A megerôsített töltésszakaszokkal érintett területek, illetve a korszerûsített mûtárgy az üzemeltetô Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság kezelésébe került vissza.

Az elmúlt idôszakban eddig született 2 fiú
és 2 leány, összesen 4 gyermek.
Megszülettem!
2013. december 20-án, nevem: Balla Kincsô
2013. december 27-én, nevem: Molnár Csaba
2014. január 06-án, nevem: Szolnoki Tamás
2014. január 08-án, nevem: Horváth Csenge
2014-ben házasságot kötött 1 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Adamek András, 68 éves, Ifjúság u. 26.
Reinfeld Etienne Leopold, 79 éves, Nefelejcs u. 46/A
Sárközi László, 49 éves, Ódry Á. u. 13.
Nyugodjanak békében!

A 2013. év összesített
anyakönyvi adatai
Házasságot kötött: 45 pár
Született: 20 fiú, 25 leány, összesen 45
gyermek.
2013. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor
<39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90<
Összesen
Átl. életkor

férfi
1
2
2
8
2
1
16
62,1

nô
1
2
7
3
5
2
20
73,0

együtt
1
3
4
15
5
6
2
36
68,3

A 2013-ban elhunytak névsora:
Marik Balázs
Bélteki Sándorné
Molnár Károly
Berinszki József
Nagy Péter
Bozsó Julianna
Bötkös Jánosné
Németh Gábor
Csereklye Mihály
Papp Jánosné
Papp Sándorné
Csóka Zoltán
Rudolf Antal
Csörgô Mihályné
Sipos Timea
Fekete Istvánné
Gille Józsefné
Spiegel Józsefné
Goda Emilné
Szabó Mihály
Szabó Sándorné
Hajdamár Péterné
Szente András
Kállai Sándor
Szôke Ferencné
Kazi Lászlóné
Vass Józsefné
Kecskés Tibor
Kormány József
Verebes Sándorné
Vitkóczi Péterné
Kraftcsik Julianna
Zentek József
Ligetvári István
Istvánné
Lovász Béla
Lukács János
Emléküket megôrizzük, nyugodjanak
békében!
Budai Mihály

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14–18 óráig
8–12 óráig
14–19 óráig
8–12 óráig
14–18 óráig
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Közösség

Falusi házaink
Ha a háztetô az épület kalapja, rajta a bojt a kémény. Nagyon
messze nyúlik a kémény építés hagyománya, falusias megjelenése elsôsorban a kôbôl épített, vályogba vagy sárba rakott építmények voltak, mivel a tégla régen a drága anyagok közé tartozott. A
kéményépítés gyakorlati tapasztalatok alapján vált szabályozottá. A
huzat-hatás lényegében a kürtô keresztmetszetétôl és annak magasságától (a tüzelôanyag fajtájától és a bekötés hollététôl) függô, de legalább 2-3 m zárt kéményszakaszt biztosító, tömör falazattal, köpenynyel készített, a tetôsíknál 1,2-1,5 m -rel túlnyúló legyen.
A mai építés mellôzi azokat a díszítéseket, kéményfej-formákat, melyek ékesítették az épületeket. Kis tetôkkel, falazott tagozatokkal, az uralkodó szélirány szerint tájolt átjárhatósággal gazdag
formavilág keletkezett, fôleg a korabeli (XV. sz.) angol és francia
kastélyépítésbôl merített példák alkalmazásával a honi úriházak
utánérzésével ötvözve.
Benedetti Tibor

• Épület tervezés
• Felelôs mûszaki vezetés (e-naplózás)
• Hatósági ügyintézés
• Kémény építés használatba vétellel
• Burkoló-mûköves munkák vállalása
Benedetti Tibor építészmérnök
Telefon: 06-26-386-044, 06-20-9233-555

Köszöntés
Hatvanadik házassági évfordulóját ünnepli a Vaczó házaspár. Sanyi bácsi és Juliska
néni alig húszévesen szerettek egymásba.
A kölcsönös tiszteleten és elfogadáson
túl munkaszeretetükkel, szorgalmukkal
mutatnak példát a fiatalabb nemzedéknek.
Gyermekeik, unokáik, dédunokáik és barátaik kívánják ezúton is, hogy még sok-sok
boldog évet éljenek együtt, egymás kezét
fogva békességben, egészségben!
Isten éltesse Ôket!
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
központi költségvetésérôl szóló 2013. évi
CCXXX. törvény valamint, a Kormány elhatározása alapján az Önkormányzatok további adósságkonszolidációjára kerül sor, melylyel kapcsolatban az 1/2014. (01.14.) határozatával döntött a Képviselô-testület az
adósságkonszolidáció igénybevételérôl. A
pályázatot beadtuk. (A döntés egyhangúlag, 8 igen szavazattal történt.)
A Képviselô-testület január 16-án tartott
ülésén, valamennyi döntés a jelenlévô 7
szavazásra jogosult egyhangú döntése alapján született, melyek az alábbiak.
A 2/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselô-testület, az „Isten Tábora”
önkormányzati ingatlan ingyenes biztosításáról a Tahitótfalui Református
Egyházközség által szervezett nyári gyermektábor lebonyolításához. A határozatot
Árvavölgyi Béla lelkész úrnak megküldtük.
A 3/2014. (01.16.) határozatával a
Képviselô-testület tulajdonosi hozzájárulást
biztosít az OTP Nyrt. számára, bankautomata elhelyezésére a Szentendrei út 6. szám
alatti (1379 hrsz.) önkormányzati ingatlanon. A határozatot megküldtük az OTP számára, a kivitelezés megkezdôdött.
A 4/2014. (01.16.) határozatával döntött
a Képviselô-testület ismételt hitelfelvételi kérelem benyújtásáról a konyha-étkezô
épület építésére vonatkozóan. A kérelem
elôkészítése folyamatban van.
Az 5/2014. (01.16.) határozatával elfogadta a Képviselô-testület az Önkormányzat
2014. évi rendezvénytervét, mely a honlapon megtalálható.
A 6/2014. (01.16.) határozatával a
Képviselô-testület elfogadta, a konyhaétkezô vázlattervét. A határozatot megküld-

tük az engedélyes terv elkészítése folyamatban van.
A 7/2014. (01.16.) határozatával elfogadta a Képviselô-testület az Önkormányzat
2014. évi belsô ellenôrzési tervét. A határozatot a belsô ellenôrzést végzô cégnek
megküldtük.
A 8/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselô-testület Szmutni Péterné
kérelmérôl, ily módon kérelmezô közterület-használati díjából 2 hónapot elenged, a
tavalyi árvízre való tekintettel. A határozatot megküldtük.
A 9/2014. (01.16.) határozatával támogatta a Képviselô-testület a Danubia Televízió
Kft. támogatásának emelését 2014. évre
(185.000 Ft/hó). A határozatot megküldtük
a szerzôdést módosítottuk.
A 10/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselô-testület a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt hulladékgazdálkodási díjkompenzációra vonatkozó pályázatról.
A 11/2014. (01.16.) határozatával elfogadta a Képviselô-testület a Dunakanyari
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulási Megállapodás módosítását. A
határozatot megküldtük.
A 12/2014. (01.16.) határozatával ismét
elutasította a Képviselô-testület a 821/5
hrsz-ú önkormányzati ingatlan eladását. A
határozatot megküldtük.
A 13/2014. (01.16.) határozatával támogatta a Képviselô-testület Menczel Andrea
és Liptainé Székhelyi Fruzsina kérelmét,
és a Sportház bérleti díjából 30% kedvezményt biztosít 2014. augusztus 31-ig. A
határozatot megküldtük.
A 14/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselô-testület a Puzder János

teremfoci emléktorna lebonyolításához a
Sportcsarnok, és a Népház ingyenes biztosításáról. A határozatot megküldtük.
A 15-16/2014. (01.16.) határozatával
döntött a Képviselô-testület a 010/1, valamint a 0133/3 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az elôvásárlási jogról történô lemondásáról. A határozatot megküldtük.
A 17/2014. (01.16.) határozatával nem
támogatta a Képviselô-testület az 5064
hrsz-ú ingatlan megvásárlását. A határozatot megküldtük.
A 18/2014. (01.16.) határozatával engedélyezte a Képviselô-testület Fridli Gábor
számára vállalkozása elnevezésében
Tahitótfalu nevének használatát, és hozzájárult annak bejegyzéséhez.
A 19/2014. (01.16.) határozatával engedélyezte a Képviselô-testület az Ôszirózsa
Nyugdíjas Klub számára a Népház ingyenes használatát, és a Klub által szervezett
jubileumi ünnepségre 20.000 Ft támogatást
nyújt. A határozatot megküldtük.
A 20/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselô-testület óvodavezetôi
pályázat kiírásáról, tekintettel arra, hogy a
jelenlegi óvodavezetô megbízatása 2014.
június 30-ig szól. A pályázat a honlapon és a
kozigallas.hu portálon megtalálható.
A 21/2014. (01.16.) határozatával zárt
ülést rendelt el a Képviselô-testület, és a
zárt ülésen az alábbi határozatot hozta.
A 22/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselô-testület Mészáros Beatrix
gyermeke, Kôvágó Márk óvodai elhelyezésének támogatásáról maximum 20.000 Ft/
hó erejéig. A határozatot kérelmezô számára megküldtük.
Tahitótfalu, 2014. január 30.
Tóth János jegyzô

Országgyûlési választások – 2014. április 06.
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke
Magyarország Alaptörvényével összhangban az országgyûlési választásokat 2014.
04. 06.-ra kiírta. Szavazni a választás napján
06 órától 19 óráig lehet a kijelölt szavazókörben. A választásról szóló értesítôt, mely
tartalmazza a szavazókör pontos címét
2014. 02. 17.-ig a szavazásra jogosultak kézhez kapják. Aki nem kap értesítôt, az kérjük, keresse fel az önkormányzati hivatalt,

a Helyi Választási Irodát. Ajánlást 2014.
03. 03.-ig lehet gyûjteni, a korábbiaktól
eltérôen nem ajánló cédulák összeszedésével, hanem ajánló íveken. Minden választópolgár a február elején érvényes lakcímadatának megfelelôen kap értesítést. A választásokig bekövetkezô lakcímváltozást április
4.-ig a központi nyilvántartáson átvezetik,
és az új lakcím szerinti helyen szavazhat a
választópolgár. Az ideiglenes tartózkodási helyen is lehet szavazni, de ezt a lakcím
szerinti hivatalnál, Helyi Választási Irodánál

kell kérelmezni a választást megelôzôen. A
választás részleteirôl és fontosabb határnapokról a községi honlapon adunk tájékoztatást.
A zökkenômentes lebonyolítás érdekében
kérjük együttmûködésüket!
Tisztelettel:
Tóth János
Jegyzô, Helyi Választási Iroda vezetôje
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Álláspályázatok
A Tahitótfalui Óvodák
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet 1 fô részére
óvodatitkár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
Határozatlan idejû (6 hónap próbaidô)
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidô, heti
20 órás
A mu n k avégzés helye: Ta h itót fa lu i
Óvodák 2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor
utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi
megbízással járó lényeges feladatok:
Tanügyi, gazdasági, munkaügyi adminisztrációs feladatok elvégzése, statisztikák,
nyilvántartások elôkészítése és a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok,

Tahitótfalu Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján pályázatot hirdet
a Tahitótfalui Óvodák
Óvodavezetô (magasabb vezetô)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama:
A vezetôi megbízás határozott idôre, 2014.
július 1- 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetôi
megbízással járó lényeges feladatok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti
köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben foglaltak szerint az önállóan
mûködô intézmény tevékenységi körébe
tartozó vezetôi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján óvodatitkári feladatok
ellátása. Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése.

−
−
−
−

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
− Végzettséget igazoló okmányok másolata,
− Erkölcsi bizonyítvány,
− Munkakörre vonatkozó egészségügyi
alkalmasság,
− Önéletrajz

Pályázati feltételek:
− középiskola/gimnázium,
− magyar állampolgárság, büntetlen
elôélet, egészségügyi alkalmasság
− gyakorlott szintû MS Windows
NT/2000/XP
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
− közgazdasági, adminisztrációs területen
szerzett tapasztalat,

jó együttmûködési készség,
önálló, precíz munkavégzés,
megbízhatóság,
jó kommunikációs és szervezôkészség

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 3.
napjától tölthetô be.
Az érvénytelen pályáztatás jogát fenntartjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
február 25.
Elbírálás határideje: 2014. február 28.

Elvárt kompetenciák:

Pályázati feltételek:
− Felsôfokú végzettség (fôiskola, egyetem),
− Mag yar állampolgárság, büntetlen
elôélet,
− óvodapedagógus képzettség,
− Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
− Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idôre, teljes munkaidôre szóló alkalmazás vagy a
megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történô, határozatlan
idôre teljes munkaidôre szóló alkalmazás,
− Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi szakképzettség,
− Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A munkakör legkorábban 2014. július 1.
napjától tölthetô be.

A pályázat részeként benyújtandó iratok
igazolások:
− A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló programot a
szakmai helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát, igazolást az eddigi munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul.
− Nyilatkozatát arról, hogy pályázatának
tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Képviselô-testület bírálja
el. A pályázatokat az Oktatási és Kulturális
Bizottság véleményezi. A kiíró fenntartja a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.

A munkakör betölthetôségének idôpontja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Dr. Sajtos Sándor polgármester nyújt, a 26/387-123, valamint a 26/387198 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tahitótfalu Község
Önkormányzat címére történô megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca
4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: ……….., valamint a munkakör megnevezését: „Óvodavezetô”

A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
május 8.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
− www.tahitotfalu.hu
− Tahitótfalu Községi Tájékoztató
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja:
2014. február 1.
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2014. évi eseménynaptár - tervezet
Dátum
2014. január 12.

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

Szervezô , helyszín
Önkormányzat-református temetô, Faluház

Önkormányzat, Óvoda-Tahi parkoló-Tótfalu
Hôsök tere
VIII.
Dunakanyari
Ifjú
Muzsikusok
8.
Kamarazenei
Iskola,
Önkormányzat
2014. február 22.
Találkozója, Farsangi bál
Népház
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor
2014. március 1.
IV. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Faluház-Tahitótfalu Sportcsarnok, Népház
Ünnepi
mûsor
az
1848-as
forradalom
és
szabadságIskola
2014. március 15.
harc emlékére
Önkormányzat, TETA-Sportcsarnok
G.Szalai
István
c. kiállítás
2014. március 30-április 13. Cseresznyevirágzás
Wegroszta Gyula, Szônyi Zsuzsa-református
30-as, 40-es évek pénzei-kiállítás
gyülekezeti terem
2014. április 4.
Tavaszi zeneiskolai koncert
Iskola-Népház
2014. április 16.
A holokauszt áldozatainak napja
Önkormányzat, Iskola-zsidó temetô
2014. április 23.
A Föld napja
Önkormányzat, Iskola-Csapás
Béres
Gabriella, Béres Attila, Rokob Orsolya,
2014. április 27.
Vasárnapi Vásárnap
TETA, TAKI-Fesztiválpark
2014. május 1.
Szigeti Majális
Civil szervezetek, Önkormányzat-Faluház
2014. május
Országos Íjászverseny
TAKI - pócsmegyeri íjászpálya
2014. május 25.
Hôsök napja
Önkormányzat – Hôsök tere
Iskola, Önkormányzat, Tóthné Mák Ildikó,
2014. május 30.
Kihívás napja
Tóth Attila (Piramis SE)-Sportcsarnok, sportpálya, szigeti rész
EPERFESZTIVÁL
Tahitótfalu
Lovassport Egylet –
2014. május 30-31-június 1. kiállítás
Önkormányzat, TETA, TAKI- Isten Tábora
Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
2014. május 30-31-június 1. Eperart
Egyesület - templomok
2014. május 31.
Gyereknap
Óvoda, Iskola - óvoda
ÖnkormányzatTildy híd-Hôsök tere-Trianon
2014. június 4.
Trianoni emlékmûsor, kiállítás, elôadás
emlékmû-református gyülekezeti terem
2014. június 14.
Ballagás
Iskola – központi épület
2014. június 16.
Évzáró
Iskola – központi épület
2014. június 17-21.
Református gyerektábor
Református Egyház – Isten tábora
Önkormányzat,
Baptista Egyház, TETA, Iskola
2014. június 30-július 18.
Nyári gyerektábor
– Szabadidôpark, Faluház, Népház
Tömegsport és Szabadidô Egyesület –
2014. július 5.
Halászléfôzô verseny
Dunapart
Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
2014. július 7-13.
Ökumenikus mûvészeti hét
Egyesület – Faluház, Népház, templomok
BVSC Wellness szakosztály,
2014. július 20.
Amiért a harang szól – Sportos zarándoklat
Önkormányzat – Tahi parkoló
Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob Orsolya,
2014. augusztus 10.
Vasárnapi Vásárnap
TETA, TAKI - Fesztiválpark
2014. augusztus 20.
Szent István ünnepe
Önkormányzat, TETA - Faluház
2014. szeptember 1.
Évnyitó
Iskola – központi épület
2014. szeptember
Országos Íjászverseny
TAKI – pócsmegyeri íjászpálya
Itthon
vagy!
Magyarország,
szeretlek!,
Szüreti
felvonuÖnkormányzat - Tahitótfalu Lovassport
2014. szeptember 27.
lás, mulatság
Egylet - Faluház
2014. szeptember 27.
Népmese napja
Önkormányzat - Faluház
2014. október 6.
Nemzeti gyásznap
Önkormányzat – Hôsök tere
Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok,
2014. október 23.
Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére
Faluház
2014. december 11.
Idôsek napja
Önkormányzat - Sportcsarnok
2014. december 12.
Zeneiskolások gálamûsora, iskolai kiállítások
Iskola - Sportcsarnok
TETA, Önkormányzat, Egyházak, Iskola, civil
2014. december 6-14.
Adventi hét
szervezetek – Népház, egyházi helyszínek,
piac területe
2014. december 27.
Dagober Kupa
Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház
2014. december 27.
Borszentelés
Katolikus Egyház, Önkormányzat - Faluház
2014. február 15.

Farsangi felvonulás
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Tájékoztató jogszabályváltozásról
Az elôvásárlási és elôhaszonbérleti jog
gyakorlásával összefüggô hirdetményi
úton történô közlésrôl.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. december 15-én hatályba lépett az
elôvásárlási és elôhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerzôdés hirdetményi úton történô
közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet.
A rendelet a mezô- és erdôgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi
tv.) meghatározott mezô- és erdôgazdasági
hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetére az
elôhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a jogosultakkal való hirdetményi úton
történô közlésének részletes szabályait állapítja meg.
I. Az adás-vételi szerzôdés hirdetményi úton történô közlése
Az eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzôje
részére a szerzôdés aláírását követô 8
napon belül közzétételi kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni kell többek
között 4 példányban az egységes okiratba
foglalt eredeti szerzôdést, melybôl 1 db a
Tv. szerint meghatározott biztonsági kellékkel ellátott.
A közzétételi kérelem az alábbi linken
elérhetô:
http://www.kormany.hu/hu/
videkfejlesztesi-miniszterium/
kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/
foldhivatali-formanyomtatvanyok
A közzétételi kérelmet a jegyzô részére
postai úton kell megküldeni, vagy személyesen kell átadni.
A jegyzô a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követô
15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerzôdések közül a nem biztonsági
okmányon szerkesztett szerzôdések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a
szerzôdéspéldányt függeszti ki. A jegyzô
a kifüggesztett adás-vételi szerzôdésre
rávezeti a kifüggesztés idôpontját és az
elôvásárlásra jogosult jognyilatkozatának
megtételére nyitva álló 60 napos határidô
utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással,
hogy e határidô jogvesztô.
Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerzôdés kifüggesztéséig vonhatja
vissza. A közzétételi kérelem visszavonását
írásban kell bejelenteni a jegyzônek.
A jegyzô az iratjegyzékkel együtt, a
hozzá benyújtott adás-vételi szerzôdéseket,
és az elôvásárlásra jogosultak jognyilatkozatait 8 napon belül megküldi
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– az eladó részére (ha az adásvételi szerzôdés mentes a mezôgazdasági igazgatási
szerv jóváhagyása alól Földforgalmi tv.
36.§)
– a mezôgazdasági igazgatási szervnek
jóváhagyásra (ezzel egyidejûleg – értesíti
az eladót.)
(338/2006. (XII.23) Korm. rendelet
szerint mezôgazdasági igazgatási szervként a földmûvesek, a mezôgazdasági
termelôszervezetek és a mezôgazdasági
üzemközpontok nyilvántartásának vezetésére elsô fokon a járási földhivatalt,
másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki.
Ugyanez az igazgatási szerv jár el a mezôés erdôgazdasági földek forgalmáról szóló
törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának
ellenôrzésében, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása
során.)
II. A haszonbérleti szerzôdés hirdetményi úton történô közlése
A haszonbérleti szerzôdés hirdetményi
úton történô közlésére gyakorlatilag az
adás-vételi eljárásban rögzítettek az irányadók azzal, hogy az eladó alatt a haszonbérbeadót, a vevô alatt a haszonbérlôt, az
adás-vételi szerzôdés alatt a haszonbérleti
szerzôdést kell érteni.
A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzôhöz. Ha
a haszonbérleti szerzôdés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi,
és a használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs
adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet
a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt
tulajdonostárs nyújthatja be.
A haszonbérleti szerzôdés közzétételi
kérelem az alábbi linken érhetô el.
http://www.kormany.hu/hu/
videkfejlesztesi-miniszterium/
kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/
foldhivatali-formanyomtatvanyok
A haszonbérbe adó az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerzôdés helyett
2014. december 31-ig a haszonbérleti ajánlat közzétételét is kérheti. A haszonbérleti
szerzôdés hirdetményi úton történô közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerzôdésre vonatkozó rendelkezéseit.
A jegyzô a kifüggesztett haszonbérleti szerzôdésre rávezeti a kifüggesztés
idôpontját és az elôhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidô utolsó napját,
azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidô
jogvesztô.
A jegyzô az iratjegyzékkel együtt, a hozzá
benyújtott haszonbérleti szerzôdéseket, és
az elôhaszonbérletre jogosultak jognyilat-

kozatait a levételt követô 8 napon belül
megküldi
– az eladó részére (ha az adásvételi
szerzôdés mentes a mezôgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól Földforgalmi tv.
59.§)
– a mezôgazdasági igazgatási szervnek
jóváhagyásra (ezzel egyidejûleg – értesíti a
haszonbérbeadót.)
2013. december 15. és 2014. április 30.
között közzétett haszonbérleti szerzôdés
esetében a haszonbérleti szerzôdéseket,
és az elôhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait csak a haszonbérbeadónak kell
megküldeni.
III. Az osztatlan közös tulajdonban
álló földet érintôen megkötött haszonbérleti szerzôdés hirdetményi úton
történô közlésére vonatkozó különös
szabályok
Ha az osztatlan közös tulajdonban álló
földet érintôen az egységes okiratba foglalt
haszonbérleti szerzôdés úgy jött létre, hogy
a szerzôdés tartalmát tulajdonostársanként
külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti
szerzôdéseket együttesen, összefûzve kell
a jegyzô részére megküldeni. Ez esetben
a haszonbérleti szerzôdéshez csatolni kell
a haszonbérlô írásbeli nyilatkozatát arról,
hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött
haszonbérleti szerzôdések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében,
és az ôket megilletô tulajdoni hányadnak
megfelelô azon terület tekintetében áll
fenn, amelyet haszonbérlô részére használatra átengednek.
Ez esetben is a fentiek alkalmazandóak
az alábbi eltéréssel:
A közzétételi kérelemhez csatolni kell
a kérelmezô tulajdonostárs által kitöltött
közzétételi közlemény is, mely az alábbi
linken érhetô el:
http://www.kormany.hu/hu/
videkfejlesztesi-miniszterium/
kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/
foldhivatali-formanyomtatvanyok
A jegyzônek az összefûzött haszonbérleti
szerzôdések helyett a hiánytalanul kitöltött
közzétételi közlemény egyik példányán
kell felismerhetetlenné tenni a természetes személyazonosító adatokat, és ezt kell
a hirdetôtáblára kifüggeszteni.
A levételt követôen az irattovábbítás
során a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi
kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezôgazdasági igazgatási szerv részére.
IV. Elektronikus tájékoztató
Az elôvásárlásra, valamint az elôhaszonbérletre jogosultak értesítése céljából a hirdetményi úton történô közlés tényérôl tájékoztatót kell közzétenni az elektronikus
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tájékoztatási rendszer keretében mûködô
www.magyarország.hu kormányzati
honlapon. A tájékoztató közzététele iránt
a jegyzônek az adás-vételi, vagy a haszonbérleti szerzôdés, illetve a közzétételi közlemény kifüggesztésének napján kell intézkednie.
A rendelet 2013. december 15-én lép
hatályba.
Azonban a rendelet rendelkezéseit a
2013. december 15-e és 2014. december
31. között közzétett haszonbérleti ajánlatokra,
– 2013. december 15-én vagy azt
követôen közzétett (közölt) haszonbérleti
szerzôdésekre,

J o g i útmuta tó

– 2014. március 1-jén vagy azt követôen
közzétett (közölt) adásvételi szerzôdésekre
kell alkalmazni.
Hatálybalépéssel egyidejûleg hatályát
veszti a 16/2002 (II.18.) Korm rendelet 6.
és 9. §-a.
2014. március 1-jén hatályát veszti a
16/2002 (II.18.) Korm rendelet, valamint
az 55/2006 (VII.27) FVM rendelet. (Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke kifüggesztésre kerülô ajánlatonként 1750 forint.)
Tahitótfalu, 2014. január 28.
Tóth János jegyzô

Jogi útmutató – Végrendelet- kötelesrész
Az öröklésre vonatkozó szabályok több mint
50 év után jelentôs megváltoznak az új Polgári
Törvénykönyv 2014. március 15. napjával
bekövetkezô hatályba lépésével.
Legutóbb a törvényes öröklés szabályairól volt
szó, most pedig arra az esetre kerül sor, amikor az
örökhagyó vagyonának sorsáról még életében rendelkezni szeretne. A korábbi számban lefektettek
változtatásoknak köszönhetôen elôreláthatólag
meg fog növekedni az örökléssel kapcsolatos jogviták, bírósági eljárások száma. Nem nehéz felismerni
ugyanis, hogy ha a túlélô házastárs és anyósa/apósa
lesznek közösen a tulajdonosai például egy autónak, vagy ha az örökhagyó gyermekei a vagyonon
kénytelenek osztozni apjuk új – talán még náluk is
fiatalabb – feleségével, akkor az, az esetek legnagyobb részében vitához, ellentéthez fog vezetni.
Ezeknek a helyzeteknek az elkerülésére szolgálhat megoldásként a végrendelet. A végrendeletre
vonatkozó szabályok csak kisebb részben változtak,
a jogintézmény ismertetése mellett a legfontosabb
változásokat külön ki is emeljük.
A végrendeletnek szigorú formai és tartalmi
követelményei vannak. A végrendelet formája
szerint három fajta lehet: közvégrendelet, írásbeli
magánvégrendelet és szóbeli végrendelet.
1. A közvégrendeletet az új szabályok szerint
csak közjegyzô elôtt lehet tenni, aki ezt nyilvántartásba veszi, és megôrzi.
2. Szóbeli végrendeletet életveszélyes, vagy más
életet fenyegetô helyzetben lehet tenni, ha nincs
lehetôség leírni a végrendeletet. A szóbeli végrendelet elmondásakor két független tanúnak kell
jelen lennie.
3. A leggyakoribb eset az írásbeli magánvégrendelet. Ez elképzelhetô olyan formában, hogy a
végrendelkezô saját maga írja, és aláírja, vagy a más
által írt okiratot két tanú elôtt aláírja, esetleg ezek
valamelyikét – tanúk helyett – a közjegyzônél letétbe helyezi. Fontos kitétel, hogy sem tanú, sem más
közremûködô nem lehet az a személy, aki részére,
vagy hozzátartozója részére a végrendelet juttatást
tartalmaz, ugyanis akkor ezt a juttatást tartalmazó
rész érvénytelen.
A végrendeletben meg kell nevezni egy vagy
több örököst, illetve a vagyontárgyat, amely az

[Földforgalmi tv. 17. mezô-, erdôgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétôl
(belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szôlô, gyümölcsös, kert, rét, legelô (gyep), nádas,
erdô és fásított terület mûvelési ágban van
nyilvántartva, továbbá az olyan mûvelés
alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdôállomány Adattárban
erdôként nyilvántartott terület jogi jelleg
van feljegyezve.]

öröklés tárgya, de készíthetô olyan végrendelet
is, amely csak bizonyos személy öröklésbôl való
kizárását tartalmazza. A végrendelkezési szabadság
korlátját jelenti azonban a kötelesrész.
A végrendelet az a köznyelvben azt jelenti, hogy
a végrendelkezô szabadon dönthet abban, hogy az
örökséget kire hagyja – ezzel szemben a hatályos,
és hatályba lépô jogszabályok is jelentôs korlátozásokat tartalmaznak. Helyesen tehát úgy fogalmazhatunk, hogy a végrendelettel az örökhagyó vagyonának egy részérôl szabadon rendelkezhet.
Kötelesrészre jogosult az örökhagyó gyermeke,
házastársa, illetve szülôje, abban az esetben, ha a
végrendelet hiányában - tehát a törvényes öröklési
rend szerint - örökölne. Ez leegyszerûsítve azt jelenti, hogy fôszabály szerint nem lehet teljesen kizárni
az öröklésbôl azt, aki egyébként arra jogosult lenne.
A részletszabályok kifejtését mellôzve, annyit
érdemes megjegyezni, hogy a kötelesrész mértéke
az új szabályok szerint a harmada annak, ami egyébként – törvényes örökösként - járna. Ebben van talál
a legfontosabb változás, korábban ugyanis a fele járt
a kötelesrészre jogosultnak: tágul tehát az örökhagyó rendelkezési joga.
Ha a házastársnak haszonélvezeti joga állna fenn
a törvényes öröklés szerint, akkor olyan mértékû
haszonélvezeti jogra jogosult, ami szükségleteit biztosítja (jellemzôen a közösen lakott házra korlátozottan, de lehet akár kevesebb is- ez mindig egyedi
megítélés kérdése)
Példa:
Az örökhagyónak gyermeke és házastársa is van,
de végrendeletében vagyonát (egy családi ház) az
ôt ápoló kórházi nôvérre hagyja.
Ebben az esetben az ápoló nem az egész hagyatékot, hanem csak a kétharmadát kapja meg, a gyermek az egyharmadra lesz jogosult, míg az özvegy
haszonélvezeti joga kiterjed az egész ingatlanra.
Érdemes ugyanakkor megemlíteni a kitagadás
lehetôségét, amikor az örökhagyó, a valamilyen
rendkívüli súlyos tettet elkövetô örökösét teljesen
kizárja az öröklésbôl, és kötelesrészre sem lesz
jogosult. Ilyen eset lehet, ha az örökös az örökhagyó, vagy egyenesági rokona életére tör, örökhagyó
ellen más bûncselekményt követ el, örökhagyó felé
fennálló tartási kötelezettségét megszegi, vagy sza-

badságvesztés büntetését tölti. Az új rendelkezések ezt a kört tágítják, és lehetôség lesz nemcsak
az erkölcstelen életmód miatt, hanem akár „durva
hálátlanság” miatt, vagy ha az örökös nem nyújtott
„tôle elvárható segítséget, amikor az örökhagyó
erre kérte”. Ezeknek a szófordulatoknak a tartalommal való kitöltése nyilvánvalóan a bíróságok
feladata lesz, de ezzel kapcsolatban valószínûleg
rendkívül sok vita lesz, hogy milyen magatartás
minôsülhet kitagadási oknak.
Példa:
Az örökhagyónak két gyermeke van, házastársa
nincs, de a teljes vagyonát végrendeletében szomszédjára hagyja, és az éppen börtönbüntetését töltô
egyik gyermekét kitagadja. Az örökhagyó vagyona
egy családi ház.
A kitagadott gyermek az örökségbôl semmit
nem kap, a másik gyermek jogosult lesz a ház 1/6
tulajdoni hányadára (mert törvényes örökösként a
ház felére lenne jogosult, a kötelesrész pedig ennek
a harmada) a szomszéd pedig a ház 5/6 tulajdoni
hányadát kapja.
A végrendelet készítése azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az foganatosításra kerül. Számos
olyan érvénytelenségi ok létezik, amelyre tekintettel utóbb érvénytelennek tekinthetô ez a végintézkedés. Ilyen ok lehet például a formai okokon túl a
jóerkölcsbe ütközés, vagy a tévedés, megtévesztés.
Éppen ezért a végrendelet készítése során különös
figyelemmel kell eljárni, nemcsak a formára, hanem
annak tartalmára tekintettel is.
Említést kell tenni még a közös végrendeletrôl,
ami egy teljesen új rendelkezés, eddig minden
esetben érvénytelen volt. Az új szabályok szerint
azonban a házastársak bizonyos feltételek megtartása mellett (a végrendeletet saját maguk írják és
aláírják, vagy két tanú elôtt írják alá, esetleg közösen közvégrendeletet tesznek) érvényesen végrendelkezhetnek egyazon okiratban. Ez az új jogintézmény egyszerûsödést hoz az öröklési jogba, bár
természetesen a bírósági gyakorlat alakítja majd ki
ennek a lényeges és részletes feltételeit.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és nem
minôsül jogi tanácsadásnak.
Dr. Gizella Endre
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Milyen volt (és milyen) a tahitótfalu(s)i ember?
(Pál elsô levele 15/58:”…legyetek szilárdak és rendíthetetlenek…”)
Ha nincs is év vége, ha nincs is zárszámadás, de van, és lennie kell minden nap
este egy önvizsgálatnak, egy szembenézésnek, ha az örömteli, vagy ha fájdalmas,
akkor is. Mert ez a holnapi, jövôbeni biztos „hogyan tovább” alapja. Ezért ajánlom
szíves figyelmükbe az alábbiakat: jobban
megismerni az elôdöket, tanulni tôlük, és
jobban megérteni, tisztelni ôket- mert ilyenek voltak. Azért, hogy „holnaptól” kezdve
nekünk is legyen „hogyan tovább.”
– Bizonyára erôs, és egyben kitartó is volt,
hiszen ezer éven át küszködött a Duna
szeszélyeivel, a természet és a történelem kihívásaival. Tiszteletben is tartotta
azokat, és bár nagy áldozatok árán, fáradhatatlanul, szilárdan és rendíthetetlenül
oltalmazta ellenük magát, faluját, értékeit.
– Alapértékei szerint a becsületes, tisztességes munka az emberi boldogulás alapja.
– Bizonyos, hogy erôs volt hitében, hiszen
áradások, tûzvészek ellenére is mindkét
gyülekezet az utóbbi 400 évben háromszor-négyszer emelt templomot az Isten
dicsôségére, a maga hitének ápolására.
– A falu egyik jeles paraszt embere
imígyen fogalmazta meg a falubeliek
földszeretetét:”…Istene a föld. Igaz is
volt, mert az eltartotta az ôseit, ôtet és
a gyerekeit, irtó sok munkával igaz, de
eltartotta. Bele kapaszkodtak a körmükkel, mint gyökérrel, ez volt a haza, és
nem voltak gyökértelenek, mint a szél
hajtotta kóró, amit kerget a szél, és ha
meghaltak, befogadta ôket és nyugtot
adott nekik az imádott föld.”
– Hazaszeretô is volt, mert kivette részét
a nemzet honvédô háborúiból, súlyos
emberi áldozatokat is hozva azért,
újból meg újból fölépítvén szülôföldjét,
szülôhazáját.
– Bölcs és elôrelátó is volt, mert elküldte fiait magasabb iskolákba, hogy azok
többre vigyék nála. (Pl. a Monarchia idejében sok falubéli parasztgyereket küldtek el Pilisborosjenôre, hogy az ottani
sváboktól nyelvet tanuljanak.)
– Mert józan, keresztyén magyar szellemiségével – amire manapság is szükség van – távol tartotta magát az ezen
szellemiségtôl idegen eszméktôl, pártpolitikáktól.
– Önfeláldozó és közösségépítô is volt,
mert úgy templomai, mint felekezeti
iskolái, a falu közintézményeinek megépítését lehetôségei szerint anyagiakkal
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és adottságaitól függôen közmunkával
is segítette. (Amikor Tildy tiszteletes az
egyház részére a gyülekezet építésére
bankkölcsönt vett fel, s a gazdasági válság miatt ez súlyos következményekkel
járt volna, B. Németh József gondnok
5 hold földjét adta el, hogy a kölcsönt
vissza lehessen fizetni.) Avagy Benedek
István kovácsmester, akinek mûvészi
értékû kovácsoltvas kerítése oltalmazza a Hôsök szobrát, díszíti a református templom kelyhes ablakát, a temetô
kapuját, és még sok mást…
– Kitartóan küszködött nehéz idôkben
a megélhetésért: a tahi hegyoldalban
erdôt irtott, fát szállított, a Duna jegét
vermekbe hordta, a szigeti útépítkezések során földet, sódert szállított. (De
lovaskocsijaival ott dolgozott az 189396 között Pesten épülô Milléniumi Vasút
építésén is.)
– szorgalmát dicsérte az, hogy szinte
gerincroppantó munkával termelte meg
az ország legfinomabb földieprét, amelynek ízét az ország határain túl is ismerték, elismerték,
– tisztelte eleit, mert emlékharangozással
emlékezett a korábban, az évtizedekkel
elôtt elhaltakra, azok ápolt, virágos sírjaival is, s áhítattal hallgatta a falu felett
szálló harangszót, mert az elôdök tudták, hogy Hunyadi és a keresztyénség
gyôzött a török felett, - mert míg lehetett, harangszóval emlékezett Trianonra,
- tudta, hogy a harangszó templomba, az
Isten tiszteletére hív, - mert tudta azt is,
hogy a máskor mindig szép harangszó
bajt, veszedelmet jelzett. De ha sokaknak
nem jelentette mindezt, kellett, hogy
jelentsen egy kis lelki megnyugvást.
Délben levett kalappal állt meg a földje
elôtt, s „Jézus segíts”-t sóhajtva kezdett
munkájába, vagy állt meg félúton a barázdában, kalap levéve hallgatva a harangszót. (A ma zaklatott világában megérné
megállni két percre ilyenkor: aki nem
imádkozik, az ez alatt végig tekinthet a
nap addig végzett munkáján, végig gondolhatja, mit tesz, s ha mindezeket sem
teszi, akkor is megnyugodhat két percre
a harangszó ideje alatt.) - De tisztelettudó is volt, mert megtanulta elôdeitôl és
megtanította utódaival az elmúltak, az
idôsek tiszteletét azzal, hogy illendôen
köszöntötte nem csak falubelijét, de az
idegent is. Pintér Mihályné elmondta,
hogy az iskolából haza induláskor illedelmesen, így köszöntötték a tanítót,
vagy a rektort:”Isten áldja meg a rektor urat!” Mire a válasz:”Jó napot adjon
Isten” volt. Még most sem érezzük, hogy
egy ilyen emberi kötôdéssel, az egymás

tiszteletét jelentô köszönéssel közelebb
kerülhetnénk egymáshoz, s talán bajainkban több lenne a segítô kéz? (Vajon
az okos telefonokban, számítógépekben
ez benne van?!)
- Szent István királyunk tanítása okán,
-miként az ország befogadott más ajkú
népeket is,- és magyarságszeretete révén
legutóbb önzetlenül befogadta az erdélyi szülôföldjüket feladni kényszerülô
magyar véreit is.
– Volt humora is: az idôsek szerint a faluban ismert volt a komabuktató. Ez azt
jelentette, hogy ha valakinek rossz bora
volt, s hogy az arra járó elkerülje a kínálást, lehajolva - lebukva sietett el a gazda
ablaka alatt.
– Élelmes mivoltát, élni akarását mutatják
az alábbi kiszólások: - amikor Jónás a cet
gyomrába került, már ott talált egy tótfalusit, aki egy hátyin ült, és ott is epret
árult. De a tótfalusiak már a Holdon is
árulták az epret.
– Takarékos is volt, mert a mondás szerint
gyertyaszentelôkor-ha fénylett az idô- az
íziket (a jászolmaradékot) is össze kellett
kaparni, mert takarmányban szûkös idôk
következtek.
– Jó és becsületes kereskedô volt. A
Dunán dereglyén szállította a szôlôt, gyümölcsöt Pestre. A Vigadó térnél volt egy
Andor nevû zsidó rôfös, aki nekik hitelbe is adott kelmét, ruhaanyagot, mert
tudta, hogy a legközelebbi vásár alkalmával a tótfalusiak megadják a tartozásukat,
- a falubeli alkuszok jó nevet szereztek
maguknak a váci állatvásárokon.
– Sokszor nehezen élt meg, ezért
elôrelátásból, óvatosságból házasságkötéskor móringlevelet írtak, amiben leírták a hozományt és válás, halál esetén a
vissza- szolgáltatandókat is.
EMBER is volt, s olyan, aki nem hibátlan és nem tévedhetetlen. A tótfalusiak
között voltak, vannak hívôk és hitetlenek,
értékteremtôk és érték-felélôk, módosabbak és szegényebbek, nagyravágyók
és szerények, közösségiek és egyéni
érdekkeresôk, másokon segítôk és közömbösek, boldogok és kevésbé boldogok,
hazát-szülôföldet-templomot szeretôk, és
mind ezek nélkül élôk, stb. Egyénenként
voltunk, vagyunk, leszünk sokfélék. De
az elôttünk álló történelmi súlyú idôk
megkövetelik, miként eddig is azt, hogy a
magyar a nehéz, válságos idôkben összefogjon, hogy megmaradjon. Mégpedig a
korábbiakkal ellentétben, késedelem nélkül. Ehhez pedig azokat az alapértékeket
kell az élet, a munka középpontjába állítani, amelyek nem csak az egyén, hanem a
nemzet összessége megmaradásának alap-
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feltételei is, s amely értékek bizonyítottan
hordozták ezt a népet Ázsia pusztáitól a
Kárpát-medencéig. Hogy mind ezekért
milyennek kell lenni? Adjon tanácsot és
egyben figyelmeztessen Wass Albert: „…
ezt mondom tenéked: úgy áld meg téged
az Isten, ahogy apád örökségét megôrzöd
a lelkedben, tovább adod fiaidnak, unokáidnak. Mert aki magyarnak született, akit
magyarnak teremtett az Úr, az csak mint
magyar lehet boldog…ezen a földön, s
még ezután is! Mindegy, hogy hova vet a
sors: gyökered itt van! S ha megtagadod
ezt a gyökeret, ha megtagadod a magyar
szót, ha megtagadod ôseidet, szent magyar
származásodat, az Úristen is megtagad
téged…s nem lesz békességed sehol a
világon…az Ô rendelése pedig az, hogy
emberelje meg végre magát a magyar!
Térjen vissza Urához, ki idehozta az ígéretek földjére, hazát adott neki, szépséges
országot, hatalmat és dicsôséget népek és
nemzetek védelmezôjévé tette, pajzsán
tartotta magosan mindaddig, míg önzés és
kapzsi hiúság egymás ellen nem fordított
magyart a magyarral és idegen tanácsadók
sima nyelvére hallgatva meg nem szegték
az Úr törvényét, mely kimondja: szeresd a
te magyar testvéredet, mint önmagadat…
rosszat ellene ne cselekedj…”. Változtak,
változnak az idôk, így az emberek is.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a
változások ellenére ne lehetne megôrizni
mindazon értékeket, amelyek révén az
ember hétköznapjait, vasárnapjait magasabb szellemi-erkölcsi szinten élhetné. De
ki-ki hasonlítsa össze 20.-21. századi önmagát a családjában elôtte járókkal, s vonjavonjuk meg ki-ki a maga értékítéletét. S ha
úgy találjuk, érdemes az elôdöket követni

Közössé
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a jóban, kövessük ôket, vagyis, amit egy
idôs ember így fogalmazott meg: „ a tótfalusi értékrend gerince a név, a becsület, a
munka, az egyház és a Haza szeretete, és
még sok minden…Akarata, hite, munkája, áldozathozatala mind-mind azt igazolja: élni akart! A fiatalságot mindig a 48-as
(1848) érzelmek, a szabadság szelleme
hatotta át.” De segítsenek ezek jobb megértésében az alábbiak: a Prédikátor könyve 7/20: „Bizony nincs olyan igaz ember
a földön, aki csak jót cselekedne, és nem
vétkezne.” - Homérosz: „…mert nem sok
fiú van, ki olyan, mint apja egészen, több,
aki hitványabb, s kevesebb, aki túltesz az
apján…”
– Kung Fu Ce: ”A szülôk éveirôl soha ne
feledkezzünk meg, azért, hogy örüljünk
fölötte, s azért, hogy aggódjunk miatta.”
– Valluvar: ”Ha gyermekünk tudása a
miénket meghaladja, ennél nagyobb
öröm nem érhet élôt.”
– Pázmány Péter: ”A természet tövisek
közé rekeszti a gyenge rózsát, nem azért,
hogy szaggassa, hanem hogy oltalmazza.
Az atyák dorgálása efféle tövis: oltalmazza, nem hervasztja a fiakat.”
– Victor Hugo:”…a család a társadalom
kristálya…”
– Pál apostol:”…a testvérszeretetben
legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelôzôk, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók,…a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban kitartók, az
imádságban állhatatosak,…örüljetek az
örülôkkel, sírjatok a sírókkal, ha lehetséges, éljetek minden emberrel békességben. Ne gyôzzön le tégedet a rossz,
hanem te gyôzd le a rosszat a jóval.”

IV. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
A Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és
Vásár idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre Tahitótfalu és Szigetmonostor
közös szervezésében. Március 1-én szombaton reggel 9 órától este 6-ig várjuk az
érdeklôdôket a tahitótfalui Sportcsarnokba,
ahol a kézmûvesek míves alkotásait lehet

megtekinteni és megvásárolni, valamint
szavazhatnak a legszebb, közönségdíjat
kiérdemlô alkotásra. 10 órától bütykölde
várja a gyerekeket, 11 órától Csernik
Szende Lábita Bábszínháza szórakoztatja
a nagyérdemû kiskorúakat és szüleiket. A
Szamóca Waldorf Óvoda játszóháza is játék-

In memoriam Magdi óvó néni
Nehéz feldolgozni, hogy aki még nemrégen itt
állt mellettünk, egyszer csak búcsút int. Elment,
de maga mögött hagyta a jóságot, a szeretetet,
az örök emléket.
Baranyai Béláné, Magdi óvó néni, vezetô
óvónô végleg búcsút intett és örökre elment.
Emlékezzünk!
35 év az óvodapedagógia szolgálatában hoszszú idô, különösen ezen a pályán, ahol mindig
akad nehézség a feladat megoldásában, de Magdi
óvó néni számára megoldhatatlan feladat nem
létezett.

Munkája során a gyermekek mosolyában
reményt, derût, bizakodást talált, így tudta
lélekemelô küldetését teljesíteni.
Tahitótfalu apraja és nagyja szívesen emlékezik vissza a Vele eltöltött óvodás évekre.
Számtalan verset, éneket, mesét idézett fel,
hogy sírásra mosolyt, szomorúságra nevetést
varázsoljon a gyermekek arcán.
Egyszerre tudott édesanya lenni, játszópajtás,
munkatárs, kolléga, aki egyik pillanatról a másikra képes volt gyermekké válni és játszani. Boldog
akkor volt, ha munkájában játékot fedezett fel.

A régi idôk nagyjainál talán senki sem
tudja igazabban, hitelesebben reánk róni
azt, hogy a fentiek után mik a teendôink,
felelôsségünk, kötelességünk a másik
magyar, a család, a szülôföld, a templom,
a nemzet iránt.
És ha ilyenek voltak, akkor szeretet és tisztelet illeti emléküket a hazáért kiontott minden csepp vérükért, a családnak bôven juttatott szeretet-morzsákért, a fenti mindkettôért
számolatlanul hullott könnycseppekért, a
szülôföld és a templom érdekében hozott
áldozataikért, az anyaföldre hullajtott verejtékükért! Még akkor is, ha – miként mi is – nem
voltak tévedhetetlenek, hibátlanok.
A falu nevét 1439-ben említették elôször,
tehát a község 2014-ben 575 éves! Ha a fentiek nem lettek, nem lennének igazak, nem
válhatna, válhatott volna valósággá az 575
esztendô! Vagyis: a tahitótfalu/s/i emberek
írták is, formálták, megélték a történelmet,
nem csak olvasták!
S hogy a címbéli kérdéskör teljes legyen,
fel kell tenni azt a kérdést is, hogy „milyen
legyen a tahitótfalu/s/i ember? Olyan legyen
mindenekelôtt, amilyen a fentiek szerint volt:
szôjje tovább erôs szövétnekét az Istennel.
S ez a szövétnek csak így tud erôs oltalmazója lenni neki, templomának, iskolájának,
szülôföldjének, hazájának, családjának, a mindenkor legfontosabbaknak. Akik pedig nem
tôsgyökeres szülöttei a falunak, legyenek egy,
a fentieket eddig elfogadó közösség tagjai, s
hozzák magukkal az ezt a közösséget gazdagító értékeiket. Hogy az ebbôl terebélyesedô fa
árnyéka, gyümölcsei, az ô védelmüket is, javaikat is szolgálják, gazdagítsák.
G. Szalai István,
2011. ôszétôl 2014. tavaszáig

ra csalogatja az aprónépet. Délután Éles
László és népi zenekara családi táncházában rophatják a táncot a kedves látogatók.
A rendezvényen való részvétel és a belépés
díjtalan. További részleteket a plakátokon és
a www.tahitotfalu.hu és a www.szigetmonostor.hu honlapon olvashatnak.
Béres Gabriella
Pedagógiai munkánkat mindig segítette emberségével, pedagógiai hitvallásával, sokoldalú felkészültségével, igényességével.
Nyitottság és fogékonyság a szépre, ezt kaptuk
útravalónak, melyet pedagógiai munkánk során
igyekszünk felhasználni.
Köszönet mindenért. Amit kaptunk, nem
feledjük és megôrizzük.
Köszönjük, hogy velünk voltál.
Szomorú szívvel búcsúzunk.
Pihenj hát békében!
A Tahitótfalui Óvodák Dolgozói nevében
Kosik Lajosné (Móna)
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Egyház

Ökumenikus imahét 2014
Az Egyházak Világtanácsa és a
Keresztény Egységet Elômozdító
Pápai Tanács által minden évben
világszinten megrendezett Ökumenikus Imahét idei
Igéje ez volt: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor
1,13) Az idei programfüzetet kanadai keresztyének
készítették. Olyan ország lakói, amelyet sokféle éghajlati, idôjárásbeli, illetve nemzetek, kultúrák sôt vallások
közötti különbség jellemez. Ez kihívás minden szempontból. Ahhoz viszont, hogy kinek-kinek otthonos
legyen Kanada, sokat tehetnek a keresztyén felekezetek,
ha szolgálatukban összefogásra, testvéri szeretetre és
megbecsülésre képesek. Ebben a szellemben készítették el a programot is.
A hét igei mottója is erre világít rá: „Hát részekre
szakítható-e Krisztus?” A keresztyén egyház egysége
magában az Úr Jézus Krisztusban van: az Ô személyében, Istenségében, Megváltói szeretetében teljes az egység minden keresztyén felekezet gondolkodásában. Ôt
nem lehet részekre szakítani, ahogyan az egyházat sem.
Nagyon fontos kérdésekben különbözik a felekezetek
tanítása, azonban a legfontosabban, Krisztus megváltói szeretetében, Istenségében nincs nézeteltérés. Ez
a közös alap: Krisztus személye tette lehetôvé, hogy
nyolc csodálatos estét tölthessünk együtt baptisták,
evangélikusok, katolikusok és reformátusok. A hétköznapokban egyébként is együtt, egymás mellett élünk
békességben, igen jó alkalom ez a hét arra, hogy az
istentiszteleteken is együtt legyünk, és közösen is átéljük, Aki összeköt bennünket, mindnyájunkra szeretettel tekint. A meglévô különbségeknek abban, hogy az
egy Krisztus szeretetérôl tanúskodjunk az Ôt még nem
ismerôk felé, nem szabad akadállyá lenniük.
Sokan gondolják ezt így közösségeink tagjai közül is,
hiszen estérôl estére igen nagy volt az érdeklôdés, teljesen megteltek a helyszínek. Az igehirdetések melletti
gyülekezeti és egyéni szolgálatok is sokat tettek hozzá
az alkalmak emelkedettségéhez: a katolikus kórus, a
baptista dicsôítô csoport, pantomimcsoport, fúvószenekar, valamint református hittanosok, és új éneklô csoportunk. A záró alkalmon a Vox Insulae ökumenikus
kórus szolgált négy zenemûvel, ill. két verses szolgálat
is elhangzott. Különlegesség volt még, hogy a felújított
református gyülekezeti terem új szószéke éppen 25-e
szombatra készülhetett el, és az ökumenikus gyülekezet
együtt adhatott hálát érte, és kérhette Isten áldását az új
szószékrôl történô jövôbeli Igeszolgálatokra.
Az immár hagyományos záró szeretetvendégségre
is igen sokan elfogadták a meghívást, biztos, hogy legalább kétszázötvenen megfordultak a Tornacsarnokban
aznap este. Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy Ôbenne
egyek lehettünk, és lehetünk a hétköznapokban is.
Noha nem változtatunk vallást, nem kell egymásra
szomorúan gondolni, hanem testvéri szeretettel, és
örömmel, hiszen egy a Megváltónk.
Köszönjük az Önkormányzat támogató hozzáállását,
az asszonytestvéreknek a süteményeket, férfiaknak a
teremrendezést, minden résztvevônek az egész hetes
érdeklôdést és kitartást! A további érdeklôdôket pedig
szeretettel látjuk a következô imahéten, amely, ha Isten
engedi, jövô év januárjának harmadik hetében lesz.
A református szószékavatás beszéde és imádsága
Igeolvasás: Máté 14,22-33
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Kedves Testvérek!
Az ökumenikus imahét vasárnapi országos nyitó
alkalma egyben hálaadás volt a Kálvin téri templom
végre elkészült teljes felújításáért. Mi most együtt adhatunk hálát azért, hogy elkészült ez a szószék!
Két Ige van ráírva két oldalról, de mielôtt ezekrôl
szólnék, hadd essen szó a formájáról! Igen, aki egy csónak elejét véli felfedezni benne, az jól látja. A Bibliában
gyakran van szó tengerrôl, viharról, hajókról, olyannyira, hogy emiatt az egyházat is szokták hajóval jelképezni, az ökumenikus imahét logója is egy hajó. Az Úr Jézus
maga is tanított csónakból.
Arra gondoltunk, hogy a Szentendrei-szigeten, ahol
minden oldalról víz vesz körül bennünket, különösen
is kifejezô lesz, ha egy csónak alakú szószéket készíttetünk. Az Ige a menekülésünk útja: Isten szava. Az szól
innen, a csónakból, annak kell szólnia hozzánk. Ahogy
a vízben életéért küzdô ember, ha meg akar menekülni,
nem veszi le a szemét a mentôcsónakról, oda tart minden erejével, úgy tartsunk mi is ide, az Igéhez, amely e
szószékrôl fog közöttünk szólni. Itt a mentôcsónak, nem
vagyunk elveszve!
A két felírt Igérôl: az egyiket felolvastam, ez az Ige
fejezi ki leginkább azt, amit ezzel a szószékkel üzenni
szeretnénk: Krisztusnál, Krisztusban van a megmenekülésünk. Krisztus nélkül bajban van az életünk, hisz
a kárhozat felé tart. De szomorúság, csalódás, gyász,
betegség is kihúzhatja alólunk a talajt. Isten vár, itt a
menekülés az Igéjében!
Van viszont olyan
is, hogy ki kell lépni az
egyház hajójából: hitetlenek közt lakni, dolgozni,
szolgálni. Ez meg a vízen
járáshoz hasonlítható.
Meddig járt Péter a vízen?
Amíg Krisztusra nézett.
Mi ezt úgy tudjuk megtenni, ha Krisztus szavára
figyelünk mindenkor. Ô
elenged, sôt, járat bennünket, hívôket viharos
vizeken. Ahhoz, hogy ne
süllyedjünk bele, megint

csak az Igére van szükségünk – ez fog szólni hozzánk
e szószékrôl.
Az egyik felírt Igevers tehát az a kérdés, amelyet az Úr
Jézus fogalmazott meg Péter felé, mikor megmentette
a süllyedésbôl: „Kicsinyhitû, miért kételkedtél?” Isten
szava szól hozzánk, sokszor csodás, sokszor érthetetlen, hihetetlen is talán. De ha tudod, hogy Aki mondja,
az Úr maga nem hazudik, akkor ne kételkedj Igéjének
valóságában!
A másik felírt Ige pedig szintén az Úr Jézus szava: „Az
az Istennek tetszô dolog, hogy higgyetek!” (Jn 6,29) Ezt
az ötezer megvendégelése után másnap mondta az Úr
Jézus az Ôt a tenger túloldalára is követô sokaság kérdésére. Talán Te is kérdezed, kedves Testvér, hogy mit
tehetnél, amiben Isten gyönyörködne. Ne akard kitalálni, Isten nem vágyik meglepetésre. Abban gyönyörködik, ha követjük akaratát. Ez azonban hit nélkül nem
megy. Minden engedelmesség kezdete a hit. Ez a másik
üzenete tehát ennek a csónak szószéknek: Isten kedvében elôször is azzal járhatunk, ha hiszünk Ôbenne,
szavaiban, Fiának hatalmában.
Hálás szívvel és nagy örömmel gondolok arra a két
testvérünkre, akik ezt a szószéket elkészítették. Akik
benne voltunk ebben a folyamatban, mindannyian
végig éreztük Isten vezetô, áldó kezét. Veimál Gyula
presbiterünk az elsô szóra vállalta az elkészítést. A tervezést, faragást pedig Gubacsi József testvérünk vállalta magára, és ahogy elmondtam, mi lenne az ötletünk,
azonnal meg is született rajzban a forma. Most pedig
örömmel vesszük használatba az Úr áldásával a kezük
munkáján született szószéket!
Imádság: Felséges Istenünk! Te arra indítottad gyermekeidet, hogy e szószék emelésével szent Igéd iránti
tiszteletünknek és megbecsülésünknek jelét adjuk.
Amikor most elôször imádkozunk Hozzád errôl az
új szószékrôl, és elsô alkalommal kívánjuk hirdetni a
Te üzenetedet, kérünk, Te magad szenteld meg ezt a
tárgyat és azokat, akik valamikor is megállnak ezen a
szószéken, hogy Hozzád kiáltsanak és a Te nevedben
szóljanak. Add, hogy Lelked által megerôsítve hangozzék innen a Te Igéd, és Ô pecsételje el a szívekben,
mert különben hiábavaló lesz minden mi ékesszólásunk. Hadd tudjunk mindig úgy örülni a Te beszédednek, mint aki nagy nyereséget talál. Jézus Krisztusért
kérünk, áldd meg e szószék készítôit, és gyülekezetedet!
Ámen.
A Kedves Olvasókra Isten áldását kéri:
Árvavölgyi Béla református lelkipásztor
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Így írunk mi
Kisiskolásaink tollából
Borbély Bence 4. b: A videójáték
Egyszer, egy szép karácsonyi napon nagy
boldogság volt Petiék házánál. Nagy izgalommal bontották az ajándékokat.
– Peti! – szólt az anyukája, – Gyere, itt az
ajándékod!
Peti hatalmas örömmel bontotta ki.
– Egy videójáték! – kiáltotta el magát.
Amint kibontotta, be is üzemelte. Ahogy
ott játszogatott, arra gondolt, de jó lenne, ha
ô is benne lehetne! Ahogy ezt kigondolta,
már benne is volt. Elôször elsétált a menübe.
– Elsôként bemegyek az autóversenyzôs
kapuba! – gondolta.
A kapu túloldalán csak úgy repesztettek
a versenyautók. Megpillantott egy üresen
álló autót.
– Ez csak rám vár! – gondolta.
Beült és elszáguldott. Néhány kör után
megállt és a menühöz sietett. Meg akarta
mutatni apukájának. A kapu sajnos bezárult.
Elkezdett sírni. Ahogy ott sírt, odalépett

K ö zö s s ég , e g é szsé g

hozzá egy versenyzô:
– Mi a baj? – faggatta.
– Az, hü, hogy hü, bezárult hü, a kapu! –
panaszolta szipogva. – Rabja lettem a
játéknak!
– Ne búsulj, elviszlek a közvetítôtoronyba,
– javasolta a versenyzô – ott van csavarhúzó, ami nekünk kell!- jelentette ki.
Néhány perc múlva csavarhúzóval tértek vissza. Elrobogtak a kapuhoz. Ott a
versenyzô megjavította a kapu áramköreit.
– Kinyílt, hurrá! – ujjongott Peti örömében.
– Köszönöm szépen ezt a sok erôfeszítést!
– hálálkodott.
– Semmiség! – kacsintott vissza.
Peti, amikor kilépett a kapun, ébredt rá,
hogy csak a gondolata játszott vele. Ez a
kaland megmutatta, hogy tud a videójáték
a rabjává tenni, s arra is, hogy az idejét csak
maga tudja okosan beosztani.
Ferencz Réka 4. b: A bölcs diófa
Egyszer az öreg diófához vendégek érkeztek. Egy mókuscsalád kért menedéket ôszre
s a hideg idôkre.
– Jaj! – sóhajtotta a mókusmama, – bárcsak

Együtt mûködik az együttmûködés
Kapcsolataink alakítják, tarkítják életünk
szôttesét. Amikor kölcsönös elfogadáson
alapul a kapcsolat és a felek egyenrangúnak
érzik magukat, akkor az összhang kedvez
az egyéni és a közös célok elérésének. Ha
megbomlik az egyensúly és zavar támad a
kapcsolati rendszerben, a legnemesebb cél
elérése is veszélybe kerülhet.
Mindig is aktuális téma és összetett kapcsolatrendszer az, amelyben szülôk, gyerekek és tanárok vesznek részt. Amennyiben
nem alakul ki igazán szeretetalapú kötôdés
a gyerekek és a szülôk kapcsolatában, a gyerekek szorosabb érzelmi kapcsolatot alakítanak ki kortársaikkal, így könnyebben is
befolyásolhatók általuk. Amikor egy rossz
magaviseletû tanuló zavarja a tanórákat,
hanyag és nem tanul, magával ránthatja társait, erôsítheti bennük a nemtörôdömséget,
flegmaságot. Ha a szülôk, tanárok fenyítéssel, tekintélyparancsolóan, megalázó szavakkal igyekeznek jó útra terelni - miközben
maguk is ingerültek és hangosak-, az nem
hoz pozitív eredményt. Kihat a tanárok
gyerekekhez való hozzáállására és fordítva,
feszültté válik a légkör, az érintettek kapcsolata. Könnyen és lemondóan hozhatunk
olyan véleményeket is, hogy a mai kor gyermekei ilyenek és olyanok, hogy a szülô a
hibás, a tanár a hibás, a gyerek figyelmetlen,
mások hatására lett ilyen, nincs mit tenni,
és a többi…
Szülôk, tanárok és nevelôk! Emlékeztessük magunkat! A tanulás velünk született
természetes képesség, születésünk pillana-

tától elkezdôdik. A gyerekek érzékszerveikkel és utánzással ismerik meg a világot,
pozitív és negatív élményeik alapján alakítják belsô világukat. Saját észleléseik, tapasztalataik határozzák meg ezt az egyéni világképet, amelyre erôs hatással vannak az önbizalmukat erôsítô dicséretek, megerôsítések
és az önbizalmukat romboló negatív hatások, az elvárások, elmarasztalások. Fontos,
hogy ami a tanulást lehetôvé teszi, az a bizalom. A természeti népeknél, faluközösségekben az idôsebbek, a tapasztaltabbak együtt
nevelték a fiatalokat és vezették be ôket a
tudás kapuján. Tudták, mikor érkezett el az
idô, amikor megfelelô módon átadhatják
számukra az újabb és újabb tudnivalókat.
Az idôsebbet, a bölcsebbet természetesen
tisztelték, nem kellett követelni, kicsikarni
a tiszteletet.
Szeretettel, odafigyeléssel, bátorítással
segítsük a következô generáció útját, keltsük fel érdeklôdésüket, lelkesítsük ôket,
adjunk hitet és bátorságot számukra ahhoz,
hogy van mit és van miért tanulni.
Ne szánjunk, hanem szenteljünk idôt
arra, hogy gyerekekkel foglalkozunk.
Minden tapasztalatból alázattal tanuljunk
mi is, elôfordul, hogy hibázunk, elôfordul,
hogy türelmetlenek vagyunk. Tanuljunk
meg megbocsátani és bocsánatot kérni,
merjünk változtatni, tegyünk rendet életünkben, legyünk békében magunkkal és
a világgal.
Legyünk büszkék arra a számtalan nemzeti kulturális, irodalmi, történelmi, természe-

már ôsz lenne, és már gyûjtögethetnénk,
szorgoskodhatnánk!
– Majd ha jön a dér! Akkor jön a gazdaszszony és jól elporolja az én hátam, és jaj
lesz nekem! – válaszolt az öreg fa.
Egyszer csak odaröppent egy rigó s megkérdezte:
– Segítsetek, esküszöm, meghálálom!
– Persze, de mivel? – kérdezte a mókuska.
– Hát ez a fa adna nekem menedéket és
tôled csak egy kis diót kérnék! – felelte a
rigó.
– Rendben, de mit kapok cserébe?
– Nem zargatlak és nem eszem meg az
összes diódat!
– Rendben! – értett egyet a mókusmama.
Eljött az ôsz. A fák aranyló köntösbe bújtak. A diófa sem tett másként. Szépen, színesen várta, hogy deresedjék a vidék. Jött a
dér, s jött a gazdasszony is, hogy verje a fát.
De azt nem kellett verni. Rázta magát, hullott a diózápor. Mindenki szedett kedvére,
a gazdasszony is, a mókuscsalád is. A rigó
pedig törte a diót, ette, törte, ette.
A mókus pedig elhatározta, hogy jövôre
ültet magának egy saját fát.
ti értékre, amihez kötôdünk, ami hozzánk
kötôdik, amitôl itthon vagyunk otthon, amit
átadhatunk gyermekeinknek. Tanuljunk mi
is folyamatosan, és emeljük érzelmi intelligenciánkat is.
Érezzük meg, mi az, ami bóvli, hiteltelen,
egészségtelen, haszontalan szemfényvesztés. Beszélgessünk a gyerekekkel, engedjük,
hogy kérdezzenek, érdeklôdjenek. Keltsük
fel az érdeklôdésüket újból és újból, maradjon meg kreativitásuk, legyünk mi is kreatívak. Boldogabbak is leszünk ez által.
A gyerekek számára életpéldánk lesz igazán hiteles segítség és útmutatás.
Áldás munkájukra.
Sáfrány Kata, 2014. január 22.
Örömmel indítom útjára a Lélekrendezés
- Fénytöltés önismereti képzést, melynek
célja, hogy a résztvevôk élete tudatos, jelenben élô, szeretettel teli legyen. A képzés
februártól júniusig tart, havonta egyszer,
összesen 5 alkalommal.
Témák: kapcsolatunk önmagunkkal,
helyünk a világban, a Hit ereje, testlélek-szellem együttmûködése, tudatállapotok, lélekrendezés, auratisztítás,
csakratisztítás, meditáció, fájdalmak és
problémák elengedése, gyógyító erôk
aktivizálása
Elsô idôpont: február 22. szombat,
15-19 óra, Tahitótfalu - Faluház
A részvételi díj: 3.000 Ft/alkalom
Szeretettel várom az érdeklôdôket és
kérem, elôzetesen jelezzék részvételi szándékukat a kata.safrany@gmail.com levelezési címen. Tel: 20/970-3000
Sáfrány Kata
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Közösség

Takarékoskodjunk az energiával!
Mi az a megújuló energia?
Földünk fosszilis energiakészlete (szén,
földgáz, kôolaj) véges, hiszen az egyre
növekvô energiaigény következtében egyre
nagyobb a kitermelés, s a fogyás üteme nem
mérhetô össze ezek képzôdésének idejével.
A megoldás csak az úgynevezett megújuló
energiák minél nagyobb arányú hasznosítása. Megújuló az energia, mert kimeríthetetlen, folyamatosan pótlódik, hiszen a nap
energiája, a szél, a víz, a talajhô mindig rendelkezésre áll.
Mindennapi életünkben, lakóházaink
energiaellátáshoz ezek az energiaforrások
a következô módon hasznosíthatók:
1. Napenergia: leggazdaságosabban jól
tervezett ablakok beépítésével, napkollektorok és napelemek alkalmazásával
hasznosítható, ahogyan arról már koráb-

ban írtam.
2. Hôszivattyúk alkalmazása, a talajból, talajvízbôl, levegôbôl kinyerhetô
hôm e n ny i s é g fel h a sz n á l á s á r a . A
hôszivattyúk mûködése a hûtôszekrény
mûködéséhez hasonlítható, ahol nem a
hûtött oldalt (tehát nem a hûtôszekrény
belsejében elôállított hideg környezetet), hanem a „fûtött oldalt”, vagyis a
hûtôszekrény mintájára, annak hôleadó
felületén felszabaduló melegebb levegôt
hasznosítjuk. A hôszivattyú hôforrása,
- vagyis az a közeg, melynek hûtésébôl
származó felszabaduló energiát hasznosítjuk – lehet a talaj, a talajvíz és a levegô.
• a talajban rejlô hôenergia hasznosítása
talajkollektoros (vízszintes csövezésû)
vagy talajszondás (függôleges csövezésû) rendszerrel történik;
Napkollektorok kiválasztása, elhelyezése, mértezése,
hôszivattyúk fajtájának eldöntése,
azok teljesítményének megállapítása
és telepítése
összetett folyamat!

A világ energiafelhasználásának összetétele

A tervezést bízzuk tapasztalt
szakemberre!

• a talajvíz hûtésével a talajvízbôl nyert
energia hasznosítása két kút fúrásával
történik (ahol az egyik kútból nyerjük,
a másikba visszavezetjük a vizet);
• a levegôs hôszivattyú mûködéséhez
nincs szükség, csak a szabadban rendelkezésre álló külsô levegôre.
A hôszivattyúk telepítése nem olcsó,
de a környezetnek megfelelô választással
kedvezôbb megtérülési idô érhetô el. Mivel
a hôszivattyúk mûködtetéséhez befektetett
energia (elektromos áram) szükséges, ezért
azok „COP” értékét, az úgynevezett jóságfokát a leadott és a felvett energia hányadosa határozza meg. Fontos tudnunk, hogy
a hôszivattyú hatásfokát az elôállítandó
fûtési víz hômérséklet befolyásolja, az alacsonyabb vízhômérséklet kedvezôbb, ezért
elsôsorban felületfûtésre (padló, mennyezet, fal) alkalmas. Ha radiátoros fûtéshez
kívánjuk használni, a fûtôtestek méretét
ellenôriztetni szükséges. A hôszivattyú
mellett a régi gázkazán is megtartható,
a hidegebb napokban rásegítô fûtésként
alkalmazva.
3. Megújuló energia a biomassza és a biogáz elégetése is, valamint a szél energiájának hasznosítása szélturbinák építésével.
Tartson velem a következô lapszámban
is. Téma: Látod, ehhez még pénz sem kell!
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô

Mindennapi ajándék a család asztalán
Laskabundás csillagtök, karfiolos burgonyapürével
Lassan vége a farsangnak, indul a böjt,
ezért ajánlunk olyan ételt, ami húsmentes és
nagyon finom, bár elkészítése kis macerával
jár. Tudjuk a csillagtök nem éppen ebben az
idôben terem, de helyettesíthetjük bármilyen „kirántható” zöldségfélével, sajttal, de
karfiol vagy gomba lehetôleg ne legyen. Ha
esetleg gomolytúrót nem sikerülne beszerezni, elvehetjük a karfiol „vad zöld” izét egy
maréknyi frissen vágott petrezselyemmel.
A petrezselymet, ha nem szedjük föl, nem

kell félni a legnagyobb téli hidegben,
akár a hó alól is frissen szedhetô. Ez
a receptünk megjelent szakácskönyvekben és a „fôzôs TV”-nek is elnyerte tetszését.
Hozzávalók 10 személyre: a tökhöz
2,5 - 3 kg csillagtök (patisszon), 40
dkg gomba lehetôleg erdei, 5 db tojás,
0,5 kg liszt, tej vagy ásványvíz, zsemlemorzsa. A püréhez 2 kg burgonya,
70 - 80 dkg karfiol, 15 – 20 dkg gomolyatúró, 10 - 15 dkg vaj vagy margarin, 2 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma,
kevés tej, só, a sütéshez olaj.
A burgonyát és a karfiolt megtisztítom, kockázom, illetve rózsáira
szedem. Felteszem fôni a vöröshagymával és a fokhagymával együtt.
Közben megtisztítom, felszeletelem
a csillagtököt, a magját kivájom, a szeleteket besózom. A gombát nagyon
apróra vágom, esetleg reszelem. A
tojással, liszttel és a folyadékokkal
sûrû palacsintatésztát keverek és hoz-
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zákeverem a gombát is. Ebben a tésztában
megforgatom a tökszeleteket, ügyelve, hogy
mindenhol befedje. Rögzíthetem zsemlemorzsával. Forró olajban mindkét oldalát
kb. 10 perc alatt megsütöm. Ha a burgonya
puhára fôtt, leszûröm, kiveszem belôle a
hagymákat, krumplinyomóval vagy villával
összetöröm, belekeverem a margarint, a
gomolyatúrót. A sûrûségét tejjel állítom be.
Italnak Mátra-vidéki félszáraz fehérbort
ajánlok hozzá.
Alberti Enikô és Gergely
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A VOX INSULAE SZIGET HANGJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 10
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését, zenemûvek publikálását,
elôadócsoportok támogatását tûzte ki
célul. Legfontosabb szervezete a Vox
Insulae Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar, mely rendszeres szereplôje
Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek, valamint évente
több alkalommal - az ország számos
pontján- sikeres koncertjeivel szerez
hírnevet községünknek. Adójuk 1%ának felajánlásával az egyesület és
az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

Hirde té s

Tisztelt Adományozók!
A TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi
jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja
és szeretne segíteni, azt az alábbi
adószámon teheti meg, melyet elôre is
köszönünk.
Adószámunk:
18699636-1-13
Számlaszámunk :
64700021-1000923,
Dunakanyar Takarékszövetkezet,
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje
Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 11:30-15:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16-17 óra között, csütörtök 10-11
óra között
• Deák Judit, pszichológus, páratlan
hétfôkön 13-17 óra között
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
által nyújtott szolgáltatások ingyenesek és
elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/292 2659,
06 26/312-605, 06 26/400-172

Tisztelt Partnerünk!
2014-ban hirdetési díjaink a Községi
Tájékoztatóban változatlanok:
20 szóig apróhirdetés
2 600 Ft
1/16 oldal
3 300 Ft

BARKÁCSOLÓK ÉS ÉPÍTÔK BOLTJA,
FATELEP, DUNABOGDÁNY
Széles termékkínálat:
Barkácsfelszerelések, barkácsgépek, csavarok, villanyés vegyiáruk, ragasztóanyagok,
továbbá gipszkarton, szigetelôk, bádogtermékek,
és természetesen fûrészelt faáru.
100 000 Ft feletti vásárlásnál 5% kedvezmény!
Fabrikett akciós áron kapható!
Újdonság!
KALODÁS TÛZIFA: 26.500.-Ft
(1x1x1,75m, erdei méter)
10 km-en belüli kiszállítás ára 2.000.-Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
Cím: DUNABOGDÁNY, Kossuth L. u. 3.
(a focipályával szemben)
Téli nyitva tartás (nov. 1-márc. 31):
Hétfôtôl péntekig: 7-15.30, szombat: 7-12
Nyári nyitva tartás (ápr. 1-okt . 31):
Hétfôtôl péntekig: 7-16.30, szombat: 7-12
Tel.: 26/590-022, mobil: 06-30/ 924-1070

1/8 oldal
4 800 Ft
1/4 oldal
9 400 Ft
1/2 oldal
19 000 Ft
egész oldal A/4-es
37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.
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„FÉ” KÖNYVELÔIRODA
Regisztrált könyvelô cég,
az Adókamara tagja, egyéni
vállalkozók, alapítványok és
társas vállalkozások teljes
körû könyvelését vállalja
garanciával, visszamenôleg
is, könyvvizsgálói háttérrel.
2022 Tahitótfalu, Visegrádi
út 68. Tel/fax: 26/387-079,
06-20-547-1362,
febt@t-online.hu

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

16

2014. FEBRUÁR
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A magyar kultúra napja
2014. január 22-én délelôtt intézményünkben, a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskolában rendhagyó ünnepséget tartottunk. A magyar kultúra napján az iskola
aulájában összegyûlt gyermeksereg és tanári kar közösen énekelte el a magyar nemzeti
Himnuszt. Rövid beszédemben elmondtam
iskolánk tanulóifjúságának, hogy a magyar
kultúrát 1989 óta ünnepeljük január 22-én,
mivel a Himnusz kéziratának tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban éppen ezen
a napon fejezte be nemzeti imádságunkat.
Remélem, ez az ünnep nemcsak arról marad
emlékezetes, hogy idén szerdára esett,

Kis Benjámin: Nyár

hanem megtanulhattuk azt is, bármilyen
napra is essen január 22.-e, azon a napon
a kultúra kiemelt szerepére emlékezünk.
Az ünnep fontos üzenete maga az elnevezése, a kultúra, amely a „cultura” latin szóból származik, és nem csupán mûveltséget
jelent, hanem megmûvelést, gyakorlást,
vagyis folyamatos cselekvést. Beszédemet
követôen került sor a tanév I. félévében
mûvészeti területen kiemelkedô eredményt
elért tanulók okleveleinek átadására. Az 52
ország részvételével Lengyelországban,
Torunban meghirdetett „Always green,
always blue” 17. Nemzetközi Gyermek
és Ifjúsági Mûvészeti Versenyen
Kovács Ajsa, Kovács Fanni és Kis
Dániel tûzzománc alkotása a 26
367 beérkezett mûbôl kiválasztott
1218 kiállított és oklevéllel értékelt munka közé került. Örömmel
nyújthattam át a 2013-as Országos
Gyermek Képzô- és Iparmûvészeti
Pályázat díjait tûzzománc kategóriában: Kis Benjámin és Szabó Letícia
arany oklevelet, Dankovics Petra
ezüst oklevelet, Budai Bence bronz
oklevelet vehetett át. Mûveiket
a Z á n k a i Gye r mek a l kot á s ok
Galériájában állították ki. Dicséret

Zeneiskolai hírek
Talán nem késô még Boldog Új Esztendôt kívánnunk!
Zeneiskolai programokban a december volt a leggazdagabb. A
gyerekekkel ellátogattunk a Nyugdíjas klubba, kis koncertünket
finomságokkal köszönték meg a hálás nyugdíjasok. Tavasszal szívesen megyünk újra hozzájuk. Nagy örömünkre, a 2013. december
13-án rendezett Adventi hangversenyünkre alig fért be a közönség a
Népházba, amelyet a Danubia televízióban is meg lehetett tekinteni.
Az adventi idôszakban adtak kis koncertet a gyerekek a Református
Templomban is. Félévi kamarakoncert-sorozatunkon az iskolában
minden tanszak bemutatta addigi eredményeit a kedves szülôknek,
nagyszülôknek és persze a tanári karnak.

Tánczos Tamás díjnyertes rajza a
Bottyán Equus Hungária Alapítvány
„Ember és Ló kapcsolata az elmúlt 5000
év tükrében”címû pályázatán
illeti felkészítô tanáraikat: Szántó Tündét
és Szántó Sándort. Mindnyájuknak szívbôl
gratulálunk!
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

Januárban Donizetti :
Don Pasquale c operáját
élvezhették az érdeklôdôk
az Operaház nagyszerû
mûvészeinek tolmácsolásában, Gratzl Erika szervezésében.
Most a Du na k a nya r i
Ifjú Muzsi kusok 8. Kamarazenei Találkozójára készülünk, amely esemény egyre
rangosabb a régió zenei életében, és amelyre ezúton is szeretettel
várunk minden kedves érdeklôdôt!
Mákó Miklós, zeneiskolai munkaközösség-vezetô
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RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi,
értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett
ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági
eszközök és sok minden más. Készpénzzel ﬁzetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Téli vásár
a TOPÁN
Cipôboltban!
2014. 02.10-02.20-ig
• Szövetkabátok
50%
• Dzsekik
25%
• Csizmák, bokacipôk 25%
• ASSO bélelt gyerekcipôk
20% kedvezménnyel
Cipô-szôrme és bôráru javítást vállalunk!
Tahitótfalu, Hôsök tere
06-30-913-7965

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

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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2014. március 1. szombat 9.00-18.00 óra
Tahitótfalu Sportcsarnok és Népház
Szabadság u. 1., Bajcsy Zs. u. 2.
Programok a Sportcsarnokban:
10:00-18:00
17:00-17:30

Kézmûves kiállítás és vásár
IV. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Díjátadó Ünnepsége

Programok a Népházban:
10:00-13:00
11:00-11:45
12:00-15:30
15:30-16:30

Bütykölde gyerekeknek
Csernik Szende Lábita Bábszínháza
Szamóca Waldorf Óvoda játszóháza
Családi táncház Éles László népi zenekarával

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését.

Jelentkezési határidô: 2014. február 25.
A rendezvény a kiállítók és a látogatók részére is díjtalan.
A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves
alkotásait az alábbi kategóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fa tárgyak; bôr tárgyak,
üveg és fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; textil és nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb
anyagból készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.
A rendezvény fôvédnökei: dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

n

Szervezôk:
Tahitótfalu Faluház és
Szigetmonostor Faluház
Jelentkezés:
program@tahitotfalu.hu és
faluhaz@szigetmonostor.hu

n

Telefon:
+36 30 337-5527 és
+36 70 374-0541
További információ:
www.tahitotfalu.hu és
www.szigetmonostor.hu
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Régi magyar névnapok
Február – Böjtelô/
Jégbontó Hava
1. Csanád, vezér,
I. István hadvezére,
Ajtony legyôzôje
2. Emese, Álmos
fejedelem anyja, az
Árpád-ház ôsanyja
3. Kund (Könd),
fejedelem, kazár
fôméltóság, magyaroknál: vezér, fejedelem, törököknél:
becsült, tisztelt.
4. Lelle
5. Taksony, Géza
fejedelem atyja,
Árpád unokája
6. Gidula
7. Izsép
8. Tarcal, kun vitéz
a honfoglalás idején
9. Abigél
10. Ügek (Ügyek) névtelen jegyzô szerint Álmos apja vagy nagyapja, jelentése:
kis király, mások szerint: szent
11. Zete
12. Ara: ragyog
13. Kadosa (Kadocsa), Anonymusnál
Zoárddal együtt Árpád unokatestvérei,
Kézainál: hun vezér
14. Levente, Árpád fiának hagyományos
olvasatú neve
15. Karcsa: ölyv, mások szerint: héjja
16. Marót
17. Zille

torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé
Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni a
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a
70-6000855-es számon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh Mariann,
Szabó Judit • Megjelenik: havonta 2500 példányban •
Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a,
a Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

18 Nemere, népatya, a „Nap mezején” - a
másvilágon élô hôs
19. Farsang
20. Álmos, Árpád atyja, az Árpád-ház ôse
21. Réva, Atilla és Buda testvére
22. Küne
23. Gyopár
24. Solt, régi krónikások szerint Solta, a
Zsolt név korábbi alakja
25. Gejza, nemes, uralkodó, 950 évvel
ezelôtt Gyeücsa változatban élt.
26. Menyétke
27. Ákos, gyakori fôúri név az Árpád korban
28. Elemér

Tahitótfalu februári programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna, 19:0020:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos
István 0630/2742880
kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• 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, szerda: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, 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 • 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;
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11,
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
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,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, 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),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-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.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: 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 – AHk Kft.
1439 Budapest, Pf. 637, ügyfélszolgálat: 10.00-12.00 óra között
hívható Tóth Éva, tel.:-06-30/575-7046, fax: 06-1/459-6860
• TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés:
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727

