
Tahitótfalu Község Önkormányzata 
2016. november 24-én tartotta a 
munkatervben meghatározott ülését, 
melyrôl Karácsony Ádám képviselô 
igazoltan hiányzott.

A napirend elfogadását követôen 
Zakar Ágnes iskolaigazgató beszámoló-
ját hallgatta meg a Képviselô-testület, 
majd a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és az Önkormányzat között 
kötendô szerzôdések vonatkozásában  

Folytatás a 6. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

December 3-11. „Advent Tahitótfalun” programsorozat. Részletek a 
plakátokon.

December 27. 8:00: Dagober Kupa. Helyszín: 
Sportcsarnok

Január 12. csütörtök 17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia 
magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben. 
Szolgálatot tart nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond G. Szalai István.
18:00: „Üzen a front” – A magyar 2. hadsereg és a hátország kapcsolata 
(1942-43) címmel elôadást tart Babucs Zoltán hadtörténész a Faluházban 
(Szabadság út 1/a.). Belépés ingyenes.
Január 15-22. Ökumenikus Imahét. Részletek az egyházak honlapján.

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu decemberi, januári programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Elôállítás költsége: 93 Ft
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Vigyázzunk egymásra! 5.

Újítások az iskolában 8.

Szülôi bál 9.

Hajdanvolt hintalovaink 

és karácsonyaink 10.

Velünk élnek, védjük ôket! 15.
„És mi láttuk, és bizonyságot teszünk 
arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a 

világ üdvözítôjéül.” 
(János 1. levele, 4. rész 14. vers)

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

A világ a fénydíszekkel küzd a sötétség ellen 
ilyenkor, az év legsötétebb idôszakában. Sokan 
kivilágítják az udvarukat is. Szép a látvány, és 
nagyon hangulatos! De a belsô sötétségre ezek-
nek a fényeknek egy szinten túl sajnos nincs 
hatásuk. A felszín alatti reménytelenség, tehe-
tetlenség, mások részérôl tapasztalt meg nem 
értés, gonoszság sötétségét egyetlen Led-füzér 
sem tudja elmulasztani, de még csak világosíta-
ni sem. A belsô sötétség, szomorúság-kilátásta-
lanság érzése nem új keletû e világban. Mindig 
is jelen volt: szüleink, nagyszüleink idején, sôt, 
a Bibliából úgy tudjuk, hogy Ádám és Éva elbu-

kása óta. Akkor fordított az ember elôször hátat 
Teremtôjének, és sajnos ezt a ref lexet, hogy 
Istennek háttal szeretünk élni, mind a mai napig 
sokszor követjük. 

Érezzük, hogy baj van, keressük is a megol-
dást a magunk eszközeivel, de csak hazugság-
gal tudjuk megnyugtatni magunkat. A mese-
beli Münchhausen báróhoz válunk hasonlóvá, 
aki azt állította, hogy egyszer kihúzta magát a 
mocsárból saját hajánál fogva. A lehetetlenre 
vállalkozunk, ami nem sikerülhet, viszont még 
magunkat is becsapjuk. 

Folytatás a 7. oldalon
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megállapodás született a Váci Tanke-
rületi Központtal

A 2011-ben alkotott Nemzeti Közneve-
lésrôl szóló törvény 2016. december 31-ig 
hatályos. 2017. január 1-tôl új alapokra 
helyezi a települési önkormányzatok által 
mûködtetett iskolák használatát. A módo-
sított Nemzeti Köznevelési törvény szerint 
a köznevelési intézmény feladatainak ellá-
tását szolgáló települési önkormányzati 
tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonat-
kozóan a Tankerületi Központot ingyenes, 
vagyonkezelôi jog illeti meg. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy amit az érintett 
tankerület indokoltnak lát a köznevelési 
törvényben fakadó feladatok ellátásához, 
azt az önkormányzatnak át kell adnia. 
Tahitótfalu tekintetében megítélésem sze-
rint kiemelkedôen sikeres és konstruk-
tív megállapodást kötöttünk Verebélyi 
Ákossal a Tankerületi Központ igazgató-
jával. Szakmaiságával és konstruktív hoz-
záállásával nagymértékben segítette, 
hogy Tahitótfalu gyermekei nevelésébôl 
fakadó feladatok biztosítására minden 
feltételrendszert együttmûködôen tud-
junk rendezni. A sikeres megál lapo-
dás elôkészítésében nagy szerepe volt 
Zakar Ágnes igazgatónônek és közvet-
len kollégáinak, akiknek ezúton is köszö-
nöm együttmûködô segítségüket. Öt 
szerzôdést – megállapodást hagyott jóvá a 
testület, 19 melléklettel együtt. 

A Sportcsarnok és a Népház változatlan 
formában önkormányzati mûködtetésû 

marad, amely mûködésének támogatására 
évi 6 M Ft-ot fizet Önkormányzatunk szá-
mára a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK). A megállapodás sze-
rint e forrást - mint ahogy tettük eddig 
is-, az épület felújítására, energetikai 
korszerûsítésére, sporteszközeinek felújí-
tására, beszerzésére fordítjuk. Így a két 
intézmény mûködési költségeinek 50 %-a 
biztosított, ezzel együtt iskolásaink és tele-
pülésünk polgárai változatlan formában 
használhatják e két közintézményt. 

A központi iskola épületére vonatko-
zóan a mûködtetésért teljes mértékben 
a KLIK felel, de továbbra is önkormány-
zati tulajdonban marad. Annak érde-
kében, hogy az intézmény zavartalan 
mûködését biztosítani tudjuk, és gyerme-
keink ne érzékeljék a törvényi változásból 
fakadó esetleges zökkenôk kialakulását, 
Tankerület Igazgató Úrral megállapodtuk 
abban – a testület jóváhagyásával - , hogy 
önkormányzatunk 88.900 Ft/hó ellenér-
tékben gondoskodik a szükséges karban-
tartási feladatok ellátásáról, míg a nagyobb 
értékû meghibásodások, javítások költsé-
geit a Zakar Ágnes igazgatónôvel, illetve 
Tankerület Igazgató Úrral egyeztetve díja-
zás ellenében önkormányzatunk elvégzi. 
Ez nem ró önkormányzatunkra plusz fel-
adatot, hiszen eddig ezt a munkát saját 
költségünkön is elvégeztük. Ezzel a meg-
állapodással is némileg csökkentettünk 
önkormányzatunk költségvetési terheit. 

Összességében, a legfontosabbnak azt 
tartottam, hogy a tárgyalások során gyer-

mekeink oktatása, nevelése, valamint 
annak feltételrendszere ne sérüljön, és 
minden körülmények között biztosított 
legyen a zavartalan pedagógiai munka. 

A  m á s i k  fontos  megá l l apod á s  a 
Tahitótfalui Szent István Király Plébánia 
kizárólagos tulajdonában lévô Béke utcai 
ingatlan tekintetében köttetett. A KLIK-
kel történô megállapodás szerint az ingat-
lan éves bérleti díját és a közüzemi díjak 
50%-át a KLIK átutalja az önkormány-
zat számára. Ezzel együtt elôzetes meg-
ál lapodás szerint Tahitótfalu Község 
Önkormányzata a Plébániát képviselô 
Erdôs Attila plébániai kormányzó irányá-
ba testületi határozat formájában kinyil-
vánította, hogy továbbra is bérbe kívánja 
venni az iskolai könyvtár és a volt étkezde 
épületét. A volt étkezde funkciójára vonat-
kozóan 2016. november 24-én tartott tes-
tületi ülésen elôterjesztettem, hogy méltó 
helyre helyezzük át Pollack Mihály hagya-
tékait, amelyet Pollack emlékszobaként 
emlegetünk.  Gyakorlatilag az elmúlt 10 
évben a nyilvánosság látogatásának jogát 
és lehetôségét teljes mértékben kizárta 
az a tény, hogy a Pollack-villa magántu-
lajdonba került. Az „emlékszoba” állapo-
ta alkalmatlan muzeális értékek tárolá-
sára. Fent javasolt elôterjesztés értelmé-
ben Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testülete Pollack Emlékszobát 
alakít ki a Tahitótfalui Szent István Király 
Plébánia 2252 helyrajzi szám alatt nyilván-
tartott és az önkormányzat által bérelt, volt 
étkezde épületében. Az emlékszoba átala-
kítására, felújítására, annak ellenôrzésére 
hozzáértô szakemberek felkérésével, irá-
nyításával kerül sor 2017 tavaszán. Azt 
gondolom, hogy Tahitótfalu méltán büsz-
ke a Pollack szellemiség és életpálya alko-
tásaira, így fontos, hogy az iskolánk név-
adójának személyéhez kötött tárgyi emlé-
kek valóban látogatható és méltó hely-
re kerüljenek a katolikus templom szom-
szédságában. 

Tahitótfalu Pedagógusa Díjat alapítot-
tunk

Zakar Ágnes igazgatónô javasolta, 
hogy pedagógusaink teljesítményének 
elismerésére hozzunk létre egy díjat. 
Tekintettel arra, hogy az óvodapedagó-
gusok számomra azonos jelentôséggel 
bírnak, elôterjesztésemben kitértem az 
ô elismerésükre is. Tahitótfalu Község 
Önkormányzat Képviselô-testülete azon 
óvodai, valamint általános iskolai pedagó-
gusok részére, akik oktató-nevelô munká-
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:  
Csereklye Iván, 2016. 11. 17.
Csorba Marcell, 2016. 11. 03.
Tampu Bianka, 2016. 11. 07.
Novemberben házasságkötés nem volt.

Elhunytak:  
Futó Antalné élt 80 évet, Zrínyi köz. 1.
Papp János élt 75 évet, Táncsics M. u. 4.
Csörgi István élt 78 évet, Bajcsy  Zs. u. 6.
Sipos Istvánné élt 86 évet, Pacsirta u. 6.
Mák Richárd István, élt 41. évet, Bercsényi 
út 2.
Kormány György élt 64 évet, Bercsényi út 16.

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 (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra

Hétfô:  zárva
Kedd:   12.00-15.00
Szerda:  15.00-19.00
Csütörtök:  8.00-11.00
Péntek: 8.00-14.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, 

Béke út 14., telefon: 06-26-385716.
Szeretettel várok továbbra is minden 

kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal 

könyvtáros

Községi 
könyvtár 

nyitvatartása 

juk során kiemelkedô teljesítményt nyúj-
tanak, Tahitótfalu Pedagógusa Díjat ala-
pít a Tahitótfalu Község Díszpolgára és 
Tahitótfalu Emlékérem kitüntetés alapítá-
sáról és adományozásának rendjérôl szóló 
15/2015 önkormányzati rendelet módosí-
tásával. A kitüntetô címek adományozásá-
ra minden évben pedagógusnap alkalmá-
val kerül sor a Pollack Mihály Általános 
Iskola igazgatójának szervezésében. Az 
iskolapedagógusi, illetve az óvodapeda-
gógusi kitüntetés adományozására javas-
latot tehetnek az érintett intézmények 
testületei, melyet elôterjeszt Tahitótfalu 
Önkormányzatának Képviselô-testülete 
számára. A testületi döntést követôen 
emlékérmet adományozunk, és teljesít-
ményüket 80-80.000 Ft pénzjutalommal 
kívánjuk elismerni. 

Újabb vis maior pályázat

Korábbi beszámolómban tájékoztatást 
adtam arról, hogy a Mátyás király utcá-
ban mintegy 60 m hosszban rézsû erózió 
következtében több ingatlan és a hozzá 
tartozó közmûvek biztonsága veszélybe 
került. Ennek helyreállítására pályázatot 
nyújtottunk be a Belügyminisztérium irá-
nyába, amely pozitív elbírálását követôen 
önkormányzatunk 32 M Ft vissza nem 
térítendô támogatásban részesült. A 
mûszaki elôkészítô munkák során szak-
emberek bevonásával a Mátyás király utca 
további szakaszait is megvizsgáltuk, amely-
lyel egy idôben az ismételt csapadékos 
idôszak következtében további intenzív 
eróziós tevékenységet figyeltünk meg. Így 
2016. november 19-én újabb vis maior ese-
ményt jelentettünk be, amelynek lényege, 
hogy negatív támfal kialakulása és a part-
fal omlása következtében az erôs erózió a 
rézsû aljában található tûzcsapot és továb-
bi közmûveket veszélyeztet és a közúti 

közlekedésre is közvetlen veszéllyel bír. A 
helyreállításra elôzetesen becsült költség-
igényünk 45 M Ft. 

Ugyanezen a napon újabb vis maior 
pályázatot nyújtottunk be, mely a Házas-
patak 4 ingatlan alatti partfalszakaszát 
érinti, mintegy 60 m hosszban. A vegetá-
ciós idôszak végével, a növényzet ritkulá-
sa miatt láthatóvá és egyértelmûvé vált, 
hogy a támfal egységes agyagos szerkeze-
te megszakadozott, néhány helyen a repe-
dések mentén leomlott. A támfal omlá-
sa következtében a szomszédos épületek 
veszélybe kerültek, valamint a rekultivált 
mederszakasz vízelvezetését veszélyezte-
ti. A Házas-patak az egyik legfontosabb 
csapadékvíz-gyûjtô, amely a hegyoldalhoz 
tartozó vízgyûjtô területeken a keletkezô 
felszíni vizet közvetlenül a Dunába vezeti. 
A helyreállítás elôzetesen becsült költsé-
gére 30 M Ft-os, 90%-os támogatású inten-
zitást kért önkormányzatunk. 

Mindkét pályázat esetében az Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint 
a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes 
szakembereivel jártuk be az érintett terü-
leteket, és a fentiek szerint rögzítettük a 
kialakult helyzetet. Önkormányzatunk 
további feladata, hogy a két pályázat ese-
tében elkészítse a mûszaki szakvélemé-
nyeket, amelyet legkésôbb december 
29-ig testületi jóváhagyással kell benyújta-
nunk a Belügyminisztérium irányába. Így 
2016. végén 19 projektet kezel hivatalunk 
mintegy 640 M Ft értékben, amelyben van 
elnyert, elbírálás alatt lévô, illetve beadan-
dó pályázat. 

Ezúton szeretnék Tahitótfalu polgára-
inak áldott, békés karácsonyt és sikerek-
ben gazdag, boldog új évet kívánni!

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester
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Adventi hét megnyitója, „Ragyogj, ragyogj, kiscsillag” 
kiállítás és a zeneiskola tanárainak koncertje képekben
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Ég a gyertya, ég…

Közelednek az ünnepek. Advent idején 
megkezdôdik a készülôdés a karácsonyra. 

A karácsonyi forgatag, a csomagokkal 
megpakolt gépjármûvek azonban kedvezô 
alkalmat kínálnak a bûncselekmények 
elkövetôinek is.

A karácsony elôtti hetekben az ünne-
pi bevásárlásoknak és a hideg idôjárásnak 
köszönhetôen többen ülnek autóba, mint 
az év más idôszakában. Az ôrizetlenül 
hagyott parkoló autók célpontjai lehetnek a 
bûnözôknek. 

A gépkocsi feltörések megelôzése érdeké-
ben érdemes figyelmet fordítani arra, hogy: 

 - jármûvét lehetôleg zárt, ôrzött parkoló-
ban hagyja!

- a gépjármûtôl való távozás elôtt gyôzôdjön 
meg, hogy az ajtókat, ablakokat bezárta és 
a riasztót bekapcsolta, a mechanikus biz-
tonsági eszközöket felhelyezte, még akkor 
is, ha csak rövid idôre száll ki a kocsiból!

- ne hagyjon értéket a kocsiban, az autó 
nem biztonságos tárolóeszköz! 

- semmilyen értéktárgyat, okmányt, üres 
táskát se hagyjon a kocsiban látható 
helyen, mert az autó feltörése jelentôs 
anyagi kárt okozhat Önnek!

- ha a vásárolt árut autójában látható hely-
re tudja csak elpakolni, ne hagyja azt 
ôrizetlenül!

- használja a csomagmegôrzôket, a vásárolt 
árut csak a vásárlás befejezését követôen 
helyezze el a kocsiban!

A karácsonyi bevásárlások idôszakában 
a leggyakoribb bûnelkövetési mód a zseb-
lopás. Ennek jellemzô helyszínei a zsúfolt 
helyek, bevásárlóközpontok, vásárcsarno-
kok, bevásárló utcák, aluljárók, tömegköz-
lekedési eszközök, pályaudvarok környéke, 
ahol egy idôben sok ember fordul meg.

A zseblopások nagy részét a táskákból, 
hátizsákból, zsebekbôl történô lopások 
teszik ki. Az elkövetés a pénztárca, illetve az 
abban lévô értékek, igazolványok, bankkár-
tyák felé irányul.

A zseblopások megelôzése érdekében 
érdemes figyelmet fordítani arra, hogy:
 - fokozottan figyeljen értékeire, ha forgal-

mas helyen, tömegben közlekedik!
- értéktárgyait, pénztárcáját, iratait ne 

tegye táskája, kosara tetejére, annak külsô 
zsebébe! Azokat mindig belsô zsebben 
vagy zárható helyen tartsa magánál! 

- vásárláskor soha ne tegye le táskáját, 
pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásár-
ló  kocsiban vagy a kosarában ôrizetlenül!

- ha teheti, ne tartson magánál sok kész-
pénzt, ahol lehet, inkább bankkártyával 
fizessen!

- a bankkártyát és annak PIN kódját ne tart-
sa egy helyen, pénzfelvétel esetén idegen 

személy ne lássa a beütött kódot, illet-
ve azt, hogy mennyi pénzt vett fel és a 
bizonylatot se hagyja a helyszínen!

- a bankautomata használata elôtt ellen-
ôrizze a kártyabefogadó, illetve a pénzki-
adó nyílás sértetlenségét!

- mobiltelefonját ne látható helyen tartsa!    
- tömegközlekedési eszközökön, különösen 

a fel-és leszállások alkalmával, figyeljenek 
környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat 
szorítsák testükhöz!

Elôzzük meg a lakásbetöréseket!

A családi bevásárló körutak alatt ôrizet-
lenül maradnak az otthonok. A betörés 
megelôzése érdekében ajánljuk, hogy  

- kérje meg szomszédját, hogy figyeljen ott-
honára!

- legalább egy helyiségben hagyja felkap-
csolva a villanyt, mert ez is azt a látszatot 
kelti, hogy nem üres a lakás!

- ha rendelkezik riasztóval azt még rövid 
idôre is kapcsolja be és ellenôrizze 
mûködôképességét!

Bûncselekmény esetén tegyen bejelentést 
a legközelebbi rendôrkapitányságon vagy az 
ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es 
segélyhívó számokon!

Elôzzük meg együtt a bûncselekményeket! 
Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!

BOLDOG, BIZTONSÁGOS 
KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

        Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
      Bûnmegelôzési Osztály

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal Tahitót
falu Község Önkormányzat Képviselô
testülete 7/2016. (VII. 08.) önkormány
zati rendelete alapján 

2016. december 26-tól - 2016. december 
30-ig zárva tart. 

Az igazgatási szünet alatt azonnali intézke-
dést igénylô halaszthatatlan ügyekben az 
alábbi telefonszámok hívhatók: 

Bihariné Klimó Erzsébet anyakönyvvezetô: 
06 (30) 369-6039
Szabados-Molnár István falugondnok: 
06 (30) 289-6966

Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, beadvá-
nyaikat a Polgármesteri Hivatal postaládájá-
ba tenni, vagy címünkre postán feladni.

Minden Kedves Ügyfelünknek 
békés karácsonyt
és boldog új esztendôt kívánunk!

Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

Igazgatási szünet
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Folytatás az 1. oldalról
Nem, emberek, külsô segítségre van 

szükségünk a belsô sötétség legyôzéséhez! 
E világon túli segítségre! Nem fog sikerül-
ni kihúzni magunkat a hajunknál fogva 
a mocsárból… El fogunk süllyedni, ha 
Valaki nem segít. 

A karácsony, Isten Fia testet öltésének 
ünnepe ezért csodálatos, mert benne a 
megmenekülés, a sötétség világosság-
gá változásának egyetlen útja jelent meg 
és vált általunk is járhatóvá. Krisztus 
mennybemenetele után is sokan állítot-
ták: a véges nem tudja befogadni a végte-
lent, tehát képtelenség, hogy Isten való-
ságos Fia valóságos emberré lett. De a 
fenti Igeverssel János apostol és szolgatár-
sai egyértelmûen állást foglaltak: láttuk 
is, és tanúsítjuk is – bizonyságot teszünk 
róla –, hogy az Atya elküldte Fiát a világ 
üdvözítôjéül. Isten volt, Aki küldte a Fiút, 
nem mi hívtuk. Ô volt ilyen elôrelátó és 
segítôkész. Az is fontos, hogy a Fiát küldte 
el, nem valami angyalt, tehetséges embert, 
vagy félistent. A saját Fia jött el ebbe a 

világba. Látogatásának, ideköltözésének 
egyetlen célja a világ üdvözítése volt. Azaz 
a belsô, szomorú, tehetetlen lelki sötét-
ség kivilágosítása, megmentésünk a halál-
tól, a valódi megoldás lehetôvé tétele volt 
jöttének egyetlen célja: a világ üdvözítése, 
másképpen szólva megszabadítása a bûn, 
a halál, az elveszés rabságából. 

A világ Krisztus nélkül ma is sötétség-
ben van, ami nem szûnik, és nem fog soha 
elmúlni. Csak Krisztusban lehet a világos-
ságra jutni most lelkileg, és az élet után 
az örökkévalóságban. Ehhez Neki, az Isten 
Fiának emberré kellett lennie. Nekünk 
pedig el kell fogadni, hogy Ô az egyetlen 
mûködôképes megoldás. Azért tanúsko-
dott Krisztus mellett János a szolgatársa-
ival, azért tanúskodik Krisztus mellett a 
keresztyén egyház, mert Ô az út, az igaz-
ság és az (örök) élet, senki sem mehet az 
Atyához, csak Ôáltala ( Jn 14,6). Általa, 
Benne gyôz a világosság a sötétség felett 
a szívedben és az egész világon. A kará-
csonyi kivilágítást látva jusson eszedbe: 
szép mindez, de az Úr Jézus Krisztus az 

üdvözítô, az igazi fényesség a sötétben. Ôt 
kövesd, Ôhozzá ragaszkodj mindenkor!  

Krisztus jelenlétével áldott kará
csonyt és Általa kivilágosított szívet és 
életet kíván szeretettel minden kedves 
Olvasónak: 

Árvavölgyi Béla református 
lelkipásztor

Református Istentiszteletek az ünnepen:
December 2223. este 6 óra: áhítat a gyü
lekezeti teremben
December 24. este 5 óra: szentesti 
Istentisztelet hittanosaink szolgálatával 
a fûtött templomban
December 2526. délelôtt 10 óra: úrvacso
rás karácsonyi Istentisztelet a fûtött temp
lomban
December 31. este 5 óra: év végi hálaadó 
Istentisztelet a gyülekezeti teremben.
2017. január 1. délelôtt 10 óra: évi elsô 
Istentisztelet a fûtött templomban.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

„És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy 
az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítôjéül.” 

(János 1. levele, 4. rész 14. vers)

Folytatás az 1. oldalról
döntött, így jóváhagyta a könyvtár, 
a sportcsarnok és a népház tekinteté-
ben elôkészített használati szerzôdést, 
valamint a Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskolára (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos 
utca 26.) vonatkozó átadás-átvételi meg-
állapodást, épületkarbantartási és vagyon-
kezelési szerzôdést. Támogatta Zakar 
Ágnes iskolaigazgató által kezdeményezett 
Tahitófalu Pedagógus Díj alapítását, ezért 
felkérte a jegyzôt a Tahitótfalu Község 
Díszpolgára és Tahitótfalu Emlékérem 
kitüntetés alapításáról és adományozásá-
nak rendjérôl szóló 15/2015. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

A következô napirend során a Képviselô-
testület meghallgatta a határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrôl szóló tájékoztatást, 
melynek során jóváhagyta a „Vállalkozási 
szerzôdés keretében Tahitótfalu Házas 
patak mederrendezés, rézsû védelem és 
stabilizálási feladatok” elnevezésû beru-
házás kivitelezésével megbízott M-FMGÉP 

Kft. szerzôdésének módosítását, vala-
mint a megismert árajánlat alapján 50 db 
iskolai szék megrendelését. Egyhangúlag 
támogatta a Képviselô-testület Dr. Sajtos 
Sándor polgármester úr javaslatát, mely 
szerint Csörgô Mihály alpolgármestert 1 
havi bruttó tiszteletdíjának megfelelô juta-
lomban részesítse. 

A 3. napirendben a Képviselô-testület 
elfogadta a képviselôk díjazásáról szóló 
12/2015. (V.19.) önkormányzati rendelet 
módosítását, amely szerint a helyi önkor-
mányzati képviselôk minden év novem-
ber hónapban plusz 1 havi tiszteletdíjban 
részesülnek. 

A Bizottságok beszámolója napi-
rend folyamán a testület jóváhagyta a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság javaslatát, és megemelte a Helyi 
Értékvédelmi Pályázat keretösszegét 
3.000.000 Ft-ra, továbbá felkérte a jegyzôt 
a Környezetvédelemrôl szóló 23/2000 
(XII.08.) rendelet Levegôtisztaság-
védelem fejezetének Általános tûzgyújtási, 
égetési szabályainak módosítására a 

Bizottság javaslatával megegyezôen. 
Egyetértett a Gazdasági Bizottság javaslatá-
val és a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselôit megilletô juttatá-
sokról és támogatásokról szóló 14/2015. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet alapján 
a köztisztviselôk részére 2.600.000 Ft, 
az önkormányzati alkalmazottak részére 
2.070.000 Ft keretösszegû fedezetet biz-
tosított a költségvetés szociális juttatá-
sok keret terhére. Következô döntésével 
egyhangúlag támogatta Dr. Sajtos Sándor 
polgármester 1 havi bruttó bérének 
megfelelô jutalom átutalását a Bizottság 
javaslatával megegyezôen, majd elfogad-
ta az önkormányzat 2017. évre vonatko-
zó belsô ellenôrzési tervét. Módosította 
a 204/2016. (10.26.) határozatát és az 
Idôsek Napja rendezvény programjának 
megszervezésére 500.000 Ft-ot biztosí-
tott, majd meghatározta a közmeghallga-
tás idôpontját, melynek lebonyolítására 
december 1-jén került sor. 

A Tulajdoni ügyek során az alábbi hatá-
rozatok születtek. Elfogadta a Képviselô-
testület a Nouva Energia Kft ajánlatát, 

Önkormányzati hírek
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A három napon át tartó országos 
élelmiszergyûjtés sikeresen zárult tele-
pülésünkön. A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület által szervezett akcióhoz 
idén harmadik alkalommal csatlakozott 
önkormányzatunk. Az adományozók-
nak köszönhetôen közel 1000 kg tar-
tós élelmiszerrel gazdagíthatjuk a helyi 
rászoruló, szerény körülmények közt élô 
családok és egyedülállók karácsonyi asz-
talát. Ezúton köszönjük minden adako-

zónak a segítséget valamint a gyûjtésben 
való közremûködést a Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Alapítvány, az Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub, A Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület, a Tahitótfalui Lovas 
Egylet, az Együtt Egymásért Dunakanyar 
Egyesület önkénteseinek és a közösségi 
szolgálatot végzô helyi fiataloknak.

Béres Gabriella

Ered ményesen zárult a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület országszer-
te közel 120 településen, majd 200 
helyszínen zajló hétvégi Karácsonyi 
Adománygyûjtése. A hétvégi akció során 
összesen mintegy 226 tonna tartós élelmi-
szert gyûjtött 5000 önkéntes. Az akció fon-
tosságát hazai hírességek is felismerték, 
így 2016-ban a Centrál Színház mûvészei 
közül többen is hozzájárultak a CIB Bank 
fôtámogatásával megvalósult kezdemé-
nyezés sikeréhez. Az adományokból az 
Élelmiszerbank közel 35 000 csomagot 
állít össze, amelyeket karitatív szervezetek 
közremûködésével még karácsony elôtt 
eljuttat a rászoruló családokhoz.  

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
2016-os karácsonyi élelmiszer gyûjtése 
során idén ismét három napon át: nov-
ember 25-én, 26-án és 27-én közel 200 
budapesti és vidéki élelmiszer áruház-
ban a vásárlók összesen 226 tonna tar-
tós élelmiszert ajánlottak fel a rászoru-
lók számára, amely a résztvevô áruházak 
viszonylatában közel 10 százalékkal meg-
haladta a tavalyi mennyiséget. Az Auchan, 
a METRO és a Tesco áruházakban a szer-
vezet körülbelül 5000 önkéntese, köz-
tük az akció fô támogatójának, a CIB 
Banknak közel 200 munkatársa segítette 
az adományok összegyûjtését. Idén közel 

35 000 ezer csomagot állítanak össze az 
Élelmiszerbank önkéntesei az élelmiszer-
üzletekben átadott adományokból. 

A jótékonysági akció során aktív szere-
pet vállaltak a Centrál Színház mûvészei, 
Papp János, Pokorny Lia, Rudolf Péter, 
Kakasy Dóra, Sajgál Erika, Kovács István, 
Ágoston Katalin is, akik közül többen 
már évek óta magánemberként is részt 
vesznek a gyûjtésben. A lakosság ado-
mányait – amelynek nagy része tészta, 
rizs, liszt, cukor és konzervféle, továb-
bá az ünnepek közeledtével szaloncukor 
és édesség – helyi karitatív szervezetek 
közremûködésével a gyûjtések helyének 
közelében élô családokhoz juttatja el az 
Élelmiszerbank.

„Az idei évben egy kiemelkedôen sike-
res gyûjtést zárhattunk, az összegyûlt 
226 tonna élelmiszeradománnyal közel  
35 000 család karácsonyát tudjuk ezál-
tal megszépíteni. Nagyon köszönjük a 
vásárlóknak a sok-sok adományt, önkén-
teseinknek, fôtámogatónknak és partne-
reinknek, továbbá a médiának pedig a 
segítséget, hogy lehetôvé tették a gyûjtés 
megszervezését, népszerûsítését”– érté-
kelte a gyûjtés eredményeit Cseh Balázs, 
az Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A karácsonyi élelmiszergyûjtô akció 
Tahitótfaluban is eredményes volt

226 tonna tartós élelmiszert 
gyûjtöttek a rászorulóknak 

az élelmiszerbank önkéntesei
- eredményesen zárult a magyar 

élelmiszerbank idei adománygyûjtése 

 

így a Kft. által forgalmazott Airforce 
One alacsony áteresztésû vízadagolók 
kerülnek felszerelésre az önkormány-
zat egyes intézményeiben. Jóváhagyta az 
„Óvodai kapacitásbôvítést célzó beruhá-
zások” elnevezésû projekthez kapcsoló-
dó pótmunka díjazását, valamint Tóth 
Zsolt erdômérnök, a Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság munkatársának aján-
latát a Tahi oldal Duna-parti szakaszának 
ligetesítésére vonatkozóan. 

Támogatta Plascsevics János kérelmét 
a Dagober Kupa teremfoci torna megren-
dezésére vonatkozóan, így a rendezvény 
lebonyolítására sportcsarnokot és a nép-
házat térítésmentesen biztosítja. Elfogadta 
a Cserker Top Kft. ajánlatát és megbízta a 
Kossuth utca 4. szám elôtti parkoló kiala-
kításával, valamint az idei évhez hasonló-
an jóváhagyta mind a Danubia Televízió, 
mind a Szólabda Stúdió támogatási 
szerzôdését. Engedélyezte a Mátyás király 
utca 117/1 hrsz-ú ingatlan elôtti gépjármû 
felhajtó létesítését, valamint az iskolai 
könyvtár mûködéséhez szükséges Szikla 
Integrált Könyvtári rendszer szolgáltatása-
ira vonatkozó folyamatos szerzôdéskötést. 
Egyetértett a 3642 hrsz-ú telek belterü-
letbe vonásával, valamint meghosszabbí-
totta a hóeltakarítási és csúszásmentesíté-
si feladatok ellátásával megbízott Cserker 
Top Kft. szerzôdését 2016/2017. évre. 
Támogatta a Tahitótfalui Szent István 
Király Plébánia kérelmét, és 1.000.000 Ft 
támogatást biztosított a katolikus temp-
lom elôkertjének térkôvel történô bur-
kolására. Következô döntéseivel jóváha-
gyólag elfogadta a Tahitótfalu 0139 hrsz-ú 
ingatlan földterület megosztását, annak 
átminôsítését, valamint a földrészletek 
önkormányzati tulajdonba adását. Döntött 
a 2980 hrsz-ú ingatlan 8/32-ed tulajdo-
ni hányadának értékesítésérôl, valamint 
a gyermekétkeztetés feladatát, a kony-
hai telephely óvoda alapító okiratában 
való feltüntetésével, a Tahitótfalui Óvodák 
intézménybe integrálta. Jóváhagyta a 
Béke utca 2252 hrsz. alatt található kivett 
napköziotthon megjelölésû ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerzôdést, melynek 
aláírása után tervei szerint, fenti ingat-
lan eddig ebédlôként használt épületré-
szében Pollack Emlékszobát alakít ki. Ezt 
követôen zárt ülésen bírálta el a Bursa 
Hungarica Ösztöndíj pályázatra beérkezett 
kérelmeket és az összes pályázót (19 fô) 
10 hónapon keresztül 4.000 Ft/hó támo-
gatásban részesítette. 

 
Eôryné Dr. Mezei Orsolya

jegyzô
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Három, tûzkárt szenvedett budakeszi 
családot segített meg az iskola adomá-
nyokkal Ormándi Jánosné és Kecskés 
Tímea tanítónôk és osztályaik segítségé-
vel. Az eseményrôl hírt adott a Budakeszi 
Hírmondó, helyi lap.

h t tp : / /h i rmondo .budakesz i .hu /

index.php?option=com_content&vie
w=article&id=4451:2016-10-28-10-49-
53&catid=43:gazdasag&Itemid=66

A Keresztszülôk a Moldvai Csángómagyar 
Gyerekekért Alapítvány felhívásába bekap-
csolódott iskolánk. Jolanda Willemse, az 
alapítvány alelnök felkérésére nagyon 
sok ajándékot sikerült összegyûjtenünk a 
nálunk szerényebb körülmények között 
élô moldvai gyerekeknek karácsonyra. 

Köszönjük a kedves pollackos szülôk és 
gyerekek segítségét, támogatását!

Zakar Ágnes iskolaigazgató 

A szeptemberi évkezdés óta igyekez-
tünk a tahitótfalui iskola mûködésén javí-
tani, eszközállományát fejleszteni. Ebben 
a munkában, nagy örömünkre, partne-
rekre találtunk az Önkormányzatban, a 
fenntartó Váci Tankerületben, a Diák-
önkormányzatban, a Tahitótfalui Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítványban, a 
szülôkben és a község lakóiban. Ezt a 
segítséget a gyerekek és a nevelôtestület 
nevében köszönjük!

Lássuk a szeptember óta megvalósult 
fejlesztéseket!

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme-
keiért Alapítvány támogatásának köszön-
hetôen 2 projektorral és 2 laptoppal 
gazdagodott az iskola. Köszönjük a 
Diákönkormányzatnak, Vaczó Zoltán 
tanár úrnak, a kedves szülôknek a támo-
gatást, valamint a Szülôi bál megszerve-
zését és lebonyolítását az SZMK-nak és 
az Alapítvány kuratóriumának, különösen 
Csizmadi Andreának, Csereklyéné Szente 
Ildikónak, Baffia Krisztinának, Bándiné 
Tasnádi Ágnesnek és Zandler Beátának.  
A papírgyûjtésbôl befolyt összeget is az 
eszközállomány fejlesztésére fordítottuk.

Az Önkormányzat, dr. Sajtos Sándor pol-
gármester úrral az élen minden korábban 
elmaradt iskolai fejlesztést támogatott, 
így az Önkormányzatnak köszönhetôen: 
250.000 Ft értékû sporteszközökkel gaz-
dagodtunk, beszerelték és beüzemelték 
a technikai eszközöket és a routert a fô 
épületben és a Népházban. 50 db széket 
vásároltak a gyerekeknek a kiselejtezettek 
helyett, táblafestés több teremben zajlott, 
hogy csak a fontosabb munkákat említ-
sem, amiket a tahitótfalui önkormány-

zatnak és Polgármester úrnak köszönhe-
tünk. Köszönöm Patainé Balogh Zsuzsa, 
G. Szalai István, Balogh Zoltán, Szabados-
Molnár István, Kolek Zsolt segítségét, 
Budai Sándor munkáját, aki minden villa-

mossági kérdésben mindig segítségünkre 
siet, Veimál József, Csorba András, Rácz 
István, Vass Máté segítségét és munkáját!

A Váci Tankerületnek köszönhetôen 
szeptember óta több százezer forintért 
vásároltunk taneszközöket: vonalzókész-
letet, mérési eszközkészletet, iránytûket, 
vetítôvásznat, fali térképeket, két CD-s 
magnót, írásvetítôt, ritmuskészletet, ASC 
órarendkészítô programot, táblákat. 

Álljon itt egy fénykép, mely a fent 
leírt összefogás erejét szépen példázza: 

Diákönkormányzatnak, Alapítványnak, 
papírgyûjtésnek köszönhetô a projek-
tor és a laptop, Önkormányzatnak a füg-
göny, a projektor beszerelése és vászon 
felszerelése, valamint a tanulói székek, 
Tankerületnek köszönhetô a  vetítôvászon, 
szülôknek pedig az osztálydekoráció. 

Külön köszönet Bodnárné Németh 

Mariannak, aki nagy mennyiségû krizan-
témmal ajándékozta meg az iskolát, 
amiket az udvaron elültettünk, és egy 
gyönyörû adventi dísszel is megörvendez-
tetett bennünket.

Köszönjük a sok segítséget, az iskola 
fejlôdése a gyerekek és a község javát is 
szolgálják!

Matus Klára, Mákó Miklós 
igazgatóhelyettesek 

és Zakar Ágnes iskolaigazgató

Jótékonyság

A Dunabogdányban megrendezett úszó-
versenyen szépen szerepeltek a tahitótfalui 
gyerekek. 

1. osztály: Gereben Lara és Lilla, Rippel 
Mátyás és Bodor Miklós 3. helyezés

2. osztály: G. Szalai Csilla, Kanczler 
Boglárka, Soós András és Mocskonyi Virág 
3. helyezés

3. osztály: Frey Zsófi, Nyusa Boglárka,  
Frey Ábel és Kovács Balázs 2. helyezés

4. osztály: Kovács Fanni, Sztuska Réka, 
Bötkös Patrik és Viszti Máté 4. helyezés

5. osztály: Csereklye Dóra, Schlacker Lívia, 
Antal Kenéz és Trybek Ádám 3. helyezés

6. osztály: Bánáti Lilla, Vaczó Júlia, Steiner 
Dávid/Ádám Erik és Sápy Márton 2. helyezés

Gratulálunk nekik!
Matus Klára és Zakar Ágnes

Úszóverseny Dunabogdányban

Újítások az iskolában
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Sokan még szeptemberben az iskolai 
mindennapokba sem szoktak bele, mi 

már a Bolyai matematika megyei/körze-
ti csapatversenyre készültünk.  Október 

14-én pénteken délután a 
Szentendrei Református 
Gimnáziumban került megren-
dezésre a verseny, amelyen a 
10. helyen végeztek Berencz 
Lili Borostyán, Perényi Hanna, 
Szolnoki Máté Tódor és Takács 
Marcell 4.b osztályos tanulók. 

Alig lélegeztünk fel, már az 
anyanyelvi versenyre kellett 
készülnünk, mert annak ideje 
november 11. volt. Próbáltunk 

minden percet megragadni a gyakorlásra 
tanórákon, otthon. Hétvégéken korábbi 
évek feladatait oldották meg, és az ôszi 
szünetbôl is néhány órát a felkészülésre 
szánva tudott úgy felkészülni a csapat, 
hogy ismét nagyon szép eredményt értek 
el.  Ezen a 11. helyen végeztek. 

Egy pedagógusnak nagy öröm, amikor 
olyan gyerekekkel dolgozhat, akiken látja 
az elôrehaladás szándékát, érdeklôdô 
tekintetüket, szorgalmukat. Ti ilyenek vol-
tatok. 

Gratulálunk nektek, büszkék vagyunk 
rátok! 

Csereklyéné Szente Ildikó 
(felkészítô tanár)  

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában 
idei évben november 11-én rendeztük 
meg a most már hagyománynak számító 
Szülôi bált. A tavalyi évben összegyûlt 
adományokból projektort vásároltunk, 
ami már beszerelésre került. Tanárok és 
diákok egyaránt örültek neki, ezért tûztük 
ki idén is célként, hogy további termeket 
is felszereljünk és laptopot vásároljunk az 
oktatás támogatására.

A rendezvényen köszöntô beszédet 
mondott az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke Csizmadi Andrea, iskolánk 
igazgatónôje Zakar Ágnes, és Tahitótfalu 
község polgármestere Dr. Sajtos Sándor. 
Ezután felléptek iskolánk Zenebutikos 
növendékei Kökényné Krafcsik Ibolya 
tanárnô vezetésével, és zeneiskolánk taná-
rai Mákó Miklós, Orosz Attila, Kürtösi 
Zsolt. Ezt követte a Pollack Pom-Pom 
csapatának táncbemutatója, a koreográfiát 
betanította Tóth Evelyn. 

Ezúton is köszönjük a szép és vidám 
elôadásokat!

Sok gyermek az este további részében 

is ott maradt szüleivel, táncolt, majd 
beszélgetett a teaházban. A táncpar-
kett szinte mindig tele volt a vidám 
vendégekkel. A jó zenérôl Szecsei 
László HSPC.hu gondoskodott. 

Idei bálunk egyik újdonsága volt 
a teaház. Sokan beültek egy finom 
meleg teát elkortyolni, beszélgetni a 
meghitt hangulatú terembe. 

A finom vacsorát az idei évben 
is az Útonálló Vendéglô szállította 
a helyszínre kedvezményes áron, 
mindenki megelégedésére. Késô 
este került sor a tombolahúzásra. Itt 
is szeretnénk köszönetet mondani 
azoknak a helyi és környékbeli vállalko-
zóknak, szülôknek, akik a tombolához 
ajándékutalványokat és ajándéktárgyakat 
ajánlottak fel:
Angelmayer Éva (Dierta Kft. Hôsök tere)
Bágyi Alexandra (Ortopéd Cipészet 
Szentendre)
Baumit Kft (Csereklye József) 
Princzné Bérczi Krisztina keramikus
Keszler Szabolcs (Hús és hentesáru bolt)
Laki Cukrászda
Kelemen Ildikó (Szerelvényüzlet)
Kundl Judit, Dancs Adrienn
Leányfalu Termálfürdô (Bajnai Bogi)
NagyKozár Szilvia

Nu Medical 
Orvosesztétikai Stúdió 
Budapest
Olgi Bolt 
Puppánné Rácz Julianna 
(West Divatáru)
Szabóné Verebes Anikó
Szántó Tünde és szakkö
rösei
Szaunaház Leányfalu
Török Ancsi (virágbolt, 
Budapest)
Útonálló vendéglô 
(Leányfalu) 

A büfé sikeréért 
köszönet a sok finom 
süteményt felajánló 

szülôknek, a büfében segédkezô tanárok-
nak, volt diákjainknak, az önkénteseknek. 
Anyagi támogatást nyújtott Ferenczi 
Attila (Italdiszkont), Cserker  Top Kft., 
Dunakanyar Hulladék hasznosító Kft.

További köszönettel tartozunk a szülôi 
munkaközösség tagjainak, a kedves 
szülôknek, akik támogatói és belépôjegyek 
vásárlásával, tombola felajánlásokkal, 
finom süteményekkel járultak hozzá, hogy 
rendezvényünk sikeres legyen. Köszönet 
iskolánk diákönkormányzatának a szép 
dekorációért, iskolánk pedagógusainak a 
sok segítségért, és Tahitótfalu Község 
Önkormányzatának, hogy ingyenesen ren-
delkezésünkre bocsátotta a Népházat. 

Egy tortával díjaztuk az 1. b osztályba 
járó gyermekeket, mert a legtöbb támo-
gatói jegyet és belépôt ezen osztály szülôi 
vásárolták. 

Az est teljes bevétele 260000 Ft volt. 
Ennek pontos felhasználásáról hírt adunk, 
illetve beszámolóinkat folyamatosan 
követhetik iskolánk honlapján, a www.
pollackmihalyiskola.hu oldalon.

A Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány 
elnöke: Csizmadi Andrea

  tagjai: Baffiáné Berényi Krisztina
             Bándiné Tasnádi Ágnes 

             Csereklyéné Szente Ildikó
   Zandler Beáta

Büszkék vagyunk rátok!

Szülôi bál
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Az Adventi hintaló forgatag címû varázsla-
tos kiállítás – amely a tahitótfalui Ladó Mária 
és Tóth Ferenc hintaló gyûjteményébôl 
mutatott be válogatást a Református Egyház 
gyülekezeti termében – ebben az évben 
sok-sok látogatóban idézte fel az elmúlt kará-
csonyokat. Gyermekek és felnôttek csillogó 
szemekkel emlékeztek vissza azokra az évek-
re, amikor hintalovaik büszke lovasai voltak. 
Régi fényképek kerültek elô családi albu-
mokból, elfelejtett faparipák bújtak elô pad-
lások rejtekébôl, hogy jelezzék, Tahitótfalu 
hintalovas múlttal is büszkélkedhet.     

Amint a kiállítás bemutatta, nincsenek 
történeti feljegyzések arról, hogy pontosan 
mikor vált a hintaló a fiúk legvágyottabb 
karácsonyi ajándékává. Az ünneplô nemesi 
családokat ábrázoló metszetek, festmények 
tanúsága szerint a XVIII. század utolsó har-
madától már biztosan nem maradhatott el a 
hintaló a karácsonyfa alól. Legalábbis Európa 
középsô részén, hiszen például Angliában és 
az Egyesült Államokban a hintaló ajándéko-
zás szokása a gyermek születéséhez kötôdik. 
De még ezekben az országokban sem hiá-
nyozhatott a hintaló a karácsonyi ajándékok 
közül: az újszülöttek elsô karácsonyának 
emlékét legtöbbször egy évszámmal ellátott, 
hintaló alakú fenyôfa dísz ôrzi meg.

A kiállítás látogatói megismerhették, 
hogyan örökítették meg a különbözô korok-
ból származó mûvészeti alkotások, fotók 
és képeslapok a Karácsony hintalovas-örö-
mét. Arról is megbizonyosodhattak, hogy az 
ajándékhozó földöntúli lények néha maguk 
is hintalóra pattannak, hasonlóan a mesefi-

gurákhoz, babákhoz és mackókhoz. A hin-
talovak ünnepi asztalunkat is ünneplôbe 
öltöztethetik, hogy a családi együttlét még 
szebb, meghittebb legyen. Sôt, az elmarad-
hatatlan mézeskalács is lehet hintaló alakú. 
Hintalovakról szóló verseket is olvashattak 
a látogatók, s a gyûjtôk további titkokat is 
felfedtek a hintalovak múltjáról, életérôl a 
tárlatvezetések során. 

Az érdeklôdést és a látogatók hintaló-sze-
retetét tapasztalva, a vendégkönyv gyermek-
rajzait látva az idei Karácsonyon bizonyára 
újabb hintalovak találnak méltó gazdára. 
Ha nem is klasszikus játékszerként, de egy-
egy fenyôdísz, mézeskalács vagy fülbevaló 
formájában.

Béres Gabriella
A megnyitón készült képek 

a 14. oldalon
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RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,Zsolnay 

és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, pati-

kai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Apróhirdetések:

Áruterítéshez 3.5 t. kis teherautóra nyug-
díjas gépkocsivezetôt keresek. Érd: 06 30 
883-7803 telefonon.

EVÁS Bt. 20 éve problémamentesen 
mûködik, a cég profilja nélkül nyugdíjazás 
miatt eladó. Telefon 06-20-977-3272

A Puscho Kft. felvételt 
hirdet , ÁRUKIADÓI pozícióra, 

Szentendrei telephelyére.

Pozíció leírás:
Az árukiadási folyamat irányítása, 

ellenôrzése.

Feladatok:
• lista alapján a kiadandó áruk 

összekészítése, tételes ellenôrzése
• áruátvétel, -kiadás

• a raktári rend fenntartása

Elvárások:
• hasonló területen szerzett 

munkatapasztalat
• jó kommunikációs készség

• megbízhatóság

Elôny:
• targoncavezetôi bizonyítvány
• könnyûgépkezelôi végzettség

Jelentkezni: önéletrajzzal 
a tuzep@puscho.hu címen.

Hajdanvolt hintalovaink és 
karácsonyaink 

Ady Endre: 
Karácsony (részlet)
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
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Tölgy kugli 2.250,- Ft/q + fuvar
Tölgy hasítva 2.350,- Ft/q + fuvar

TŰZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 12.750,- Ft/m3

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

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén 
az ár tartalmazza Tahitótfalu 

10 km-es körzetében a házhoz 
szállítás költségét is.

Forester Kft. – Szabó Zoltán
06 20 9331 945

Benyovszky 
Csikós c. 
aquarellje 

(42x29 cm) eladó. 
Irányár 120.000 Ft. 

Érd.: 26 951 523, 20 357 0474

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

Közhasznú Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgál-

tatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

– Németh Ádám, családsegítô                          
szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô
kedd: 10-13 óra között
csütörtök: 11-16 óra között

– dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer 
hétfônként, november 21. és december 12.
13-17 óra között 

Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások 
térítésmentesen vehetôk igénybe.

Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.

VÁRJUK SZERETETTEL

VISEGRÁDON
A DUNA MOZIBAN

(2025 VISEGRÁD, FÔ U. 34.)

BELÉPÔJEGY: 800,- FT,
KEDVEZMÉNYES JEGY: 500,- FT
 (14 ÉV ALATTI ÉS NYUGDÍJAS)

Jegyfoglalás a vetítés napján délelôtt 10 óráig: 
mozi@visegrad.hu.

Kérjük a jegyeket az elôadás elôtt
legkésôbb 15 perccel vegyék át.

Pénztárnyitás: az elôadás elôtt 30 perccel
Filmelôzetesek, bôvebb információ: 

www.visegrad/mozi
Telefon: 06-30/210-8580
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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 szál-
lítjuk.

Számítógép
szerviz

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és Zeneiskola adventi programjai

2016. november 27. vasárnap 10:00
Advent első vasárnapja – szereplés a református templomban

2016. december 3. szombat 16.00
„Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója a katolikus 

hittanteremben. Közreműködnek a zeneiskolai diákok

2016. december 3. szombat 17:00
Gellért Gabriella és Kökényné Krafcsik Ibolya koncertje

Helyszín: katolikus templom

2016. december 9. péntek 18:00
Adventi hangverseny a Népházban

2016. december 13. kedd 17:00
a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI gitár szakos 
növendékeinek koncertje a református hittan teremben

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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Hajdanvolt hintalovaink és karácsonyaink
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Egerészölyv

Magyarországon a leggyakoribb ragadozó 
madár. Mindenki ismeri az autópályák vadkerí-
téseinek oszlopairól. Rágcsálópusztításával hasz-
not hajt a mezôgazdaságnak. A hazai állomány 
állandó, de télen észak-európai madarak érkez-
nek Magyarországra. Nálunk középhegységi 
erdôkben éppen úgy költ, mint mezôgazdasági 
területek apró facsoportjaiban. Fészkét nagyobb 
fák magasan lévô elágazásaiba építi. Más ragado-
zókhoz hasonlóan a tojó a kezdeti idôszakban 

ôrzi a fészket és a fiókákat, a hím pedig vadászik 
és hordja a táplálékot. A fiókák növekedésével, 
az étvágyuk is nô, kevesebb veszély is fenye-
geti ôket, egy idô után mindkét szülô felváltva 
hordja a táplálékot. Az egerészölyv, mint neve 
is mutatja elsôsorban rágcsálókkal táplálkozik. 
Mezôgazdasági területeken a mezei pocok domi-
nál táplálékában. Gyíkokat, rovarokat, madárfió-
kákat is fogyaszt.

Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

„A falu Karácsonyfája” felhívásunkra igen 
sok ajánlatot kaptunk kedves lakóinktól, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Kiválasztás után akiktôl elhoztuk a fenyô-
fákat: Tóth Imre, Tamáskovics Ildikó,  Tóth-
né  Margitka.  Köszönet illeti Marton Sán dor 
kertészt, aki kivágta a fenyôfákat, VASIS KFT-
t, akik a darus kocsi jukkal a helyszínre szállí-
tották azokat és az Önkormányzat mûszaki 
állományát, akik mindebben segítségünkre 
voltak. Köszön jük továbbá Bodnárné 
Németh Mariannak az adventi koszorúkat és 
az egyéb karácsonyi díszítéseket.

TETA

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat 
a karácsonyi mézeskalács elkészítésére a 
Faluházba, 2016. december 17-én szom-
baton 10 órára! 

Részvételi díj: 400-Ft/fô, amely minden 
anyagköltséget tartalmaz. Az elkészített 
mézeskalács figurák hazavihetôk. 

A foglalkozást vezeti: Jókainé Gombosi 
Beatrix népi iparmûvész.

A gyerekek nagy örömére a Habakuk 
bábszínház elôadása után bekopogtatott 
a Mikulás, aki megörvendeztette ôket egy 
kis csokoládéval.

A megilletôdés és az élmény a kipirult 
arcocskákon jól látszott.

TETA

Velünk élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek 

védett lakói

Köszönetnyilvánítás Készítsük el együtt 
a karácsonyi mézes-

kalácsunkat!

Tahitótfaluban járt a Mikulás!

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Novemberi számunkban a tótfalui 
Hôsök terén álló I. világháborús emlékmû 
díszrácsának egy részlete volt látható, 
mely Benedek István kovácsmester mun-
kája.  Gratulálunk szerencsés nyertesünk-
nek, Csereklye Lajosnak.

Vedd észre!
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Programok 2 0 1 5 .  D E C E M B E R

Folytatás az 1. oldalról
Faluház programja
December 3. szombat 18:00:  Scrapbook Klub. 
Elôzetes bejelentkezés: Pappné Marcsi 30/900 1975
december 17. szombat 10:00 Mézeskalács készí-
tés a Faluházban Jókainé Gombosi Beatrix népi 
iparmûvész vezetésével. Részvételi díj 400 Ft/fô, 
amely minden anyagköltséget tartalmaz. Az elkészí-
tett mézeskalácsok hazavihetôk.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A 
foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 
70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, 20/569 7507
Csütörtök 17:00: Szövô szakkör Dániel Réka 
szövô népi iparmûvész vezetésével. Elôzetes beje-
lentkezés: 30/464 6322
Népház rendszeres programjai

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus 
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az énekelni 
vágyókat. Érdeklôdni: Horváth né Csörgô Andrea, 
70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség megôrzô 
gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 
+3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitót-
falui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo, 
kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 
0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
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 decemberi, januári programjai
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁdSEGíTô 
éS GYERmEKjóLéTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLdHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 
• GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKORVOS SZAKREndELéS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERmEKORVOSI ÜGYELETI 
REndELéS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del 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 • KéménY SEPRô – 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 • 
KORmÁnYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, 
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZjEGYZô – dr. Molnár Bertalan, 
Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, 
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • mEnTôK – tel.: 104, 310-
424, 312-933 • mOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 
18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • mUnKA ÜGYI 
KÖZPOnT – Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-
300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 
08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes 
megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI 
ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munka-
napokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, 
tel.: (26)387-030 • óVOdÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., 
tel.: 385-893 – Tahi tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • 
POLGÁRmESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, 
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, pén-
tek 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 – Szent-
endre, Kano nok u. 1., tel.: 501 – 444 • REndôRSéG – Szent-
end re, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, 
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI 
KATOLIKUS PLéBÁnIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí
TÁS – AHK Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 
8:00-20:00-ig, csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARéK
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GOndOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKREndELéS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTóSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VédônôI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VíZmÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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


