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Újévi gondolatok
Ismét eltelt egy év, eljött a január, 2017 év
januárja. A helyhatósági ciklus derekán örömmel mondhatom, hogy ismét egy eredményes
és sikeres évet zártunk. Tahitótfalu a terveknek
megfelelôen gyarapodott, az egy esztendôvel

ezelôtti terveinket sorra valósítottuk meg.
Biztosíthatom Önöket, a lendület idén sem hagy
alább, sôt, ha lehet, még fokozzuk is a tempót.
Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület 2016. évben
december 17-én tartotta utolsó ülését,
melyrôl Karácsony Ádám képviselô
igazoltan hiányzott.
A napirend elfogadását követôen
a Képviselô-testület döntött a Tahi
tótfalui Óvodák és a Konyha Alapító
Okiratának módosításáról, majd jóváhagyta egy Lada Niva gépjármû vásárlását, valamint a Pest Megye Lapja
újság megrendelését 2017. évre.
Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu januári, február eleji programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
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: „Fejezetek a magyar 2. hadsereg
történetébôl” címmel elôadást tart Babucs

Zoltán hadtörténész a Faluházban (Szabadság út 1/a.). Belépés ingyenes.
Január 15-22. Ökumenikus Imahét. Részletek az egyházak honlapján.
Február 11. szombat 8:00-14:00: Puzder János Emléktorna. Helyszín:
Sportcsarnok. Szervezô: Turóczi Csaba, Tahitótfalu SE.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Folytatás a 16. oldalon

Minden
Mindenkedves
kedvesolvasónknak
olvasónknakáldott
sikerekben
karácsonyt
boldog
új esztendôt
kívánunk! kívánunk
ésgazdag,
sikerekben
gazdag
boldog újesztendôt
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Ö nk o r m á n y z a t

Újévi gondolatok

Folytatás az 1. oldalról
Ahogyan arról az évzáró közmeghallgatáson is beszámoltam, 19 projektet kezel
önkormányzatunk mintegy 650 millió
összértékben, melyek egy részét befejeztük, vannak jelenleg is folyamatban lévô
fejlesztések, de akadnak szép számmal
olyanok is, amelyek esetében a pénzügyi
támogatás elôtt állunk.
A 2016-os év legnagyobb beruházása
az új konyha-étkezô megépítése volt. Az
intézményt a tervezettnek megfelelôen,
augusztus végén adtuk át, és alig két hét
alatt stabilan megkezdte mûködését. A
modern technológiának és a rendezett
szép környezetnek köszönhetôen óvodásaink és iskolásaink egészségesebb ételeket fogyaszthatnak és kulturált körülmé-
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nyek között ebédelhetnek.
Gyermekeink helyi életkörülményeinek jobbá tétele ebben az évben is
kiemelt szerepet kap a törekvéseinkben, hiszen a születések száma tavaly és
az idei évben több mint a duplájára nôtt
a korábbi évekhez képest. Ennek érdekében együttmûködésben az egyházakkal,
a helyi civil szervezetekkel és az intézmények vezetôivel közös szervezésben programokat bonyolítunk, amelyekhez igyekszünk az infrastrukturális feltételeket is
megteremteni.
Februárban készül el az Almásy óvodában a két új csoportszoba, amely 40 gyereknek biztosít helyet már a következô
nevelési évben. Épületenergetikai fejlesztési pályázatot adtunk be a Sportcsarnok,

a Népház, és az Almásy utcai bölcsôde
épület felújítására, ahol a támogatói döntésre várunk, hogy elkezdhessük a munkát. Ezen felül szeretnénk idén a Váci
révi úton lévô Ifjúsági tábor felújítását is
elvégezni. A megvalósításhoz már megkezdtük a tervezési folyamatot, amelyben a számítások szerint 60 millió forintos ráfordítással a létesítmény modernizálható, segítve ezzel a hatékonyabb kihasználtságot és egyben lehetôséget teremtve gyermekeink szünidei táborozására. A beruházás magában foglalja az épületek külsô és belsô rekonstrukcióját, a
fôépület teljes tetôszerkezetének cseréjét
és hôszigetelését.
Köz ö s s é g i t e r e i n ke t i s b ôv ít j ü k .
Lakossági kezdeményezésre a Tahi oldalon, a Kemping alatti par tszakaszt a
Gombaszögi utcáig ligetesítjük a tavasz
beálltáig. Erre a szükséges szakértôi felmérést elkészíttettük, melyet az illetékes
hatóságoknak engedélyezésre beadtunk
az év végén. A jóváhagyást követôen a
vegetációs idôszak megkezdésééig a partot megtisztítjuk a felhalmozódott hulladékoktól, valamint a bozótot és a fajtaidegen
aljnövényzetet ritkítjuk, hogy a nyár elején egy szép környezetben az evezôsök, és
a kirándulók birtokba vehessék. A strandröplabda pálya helyére és a mellette elnyúló füves területre az árvíztôl mentesített,
magas lábazaton álló csónakházat tervezünk építeni. Az ehhez szükséges tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.
Tavaly az el mú lt évek szélsôséges
idôjárása következtében sok problémával kellett szembe néznünk a Tahi hegyoldal patakmedreit és mélyúti rézsûtámfalai
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mentén lévô ingatlanokat érintô talaj
errózió miatt. A helyzet javítása érdekében öt vis maior pályázatot készítettünk
el, több mint 170 millió forint értékben,
melybôl az önkormányzat 10% önrészt vállalt saját költségvetése terhére. Az összeget a Pataksor majdnem teljes hosszában a Házas-patak mederrendezésére és
rézsûstabilizására, továbbá a Mátyás király
út Tompa Mihály úti átereszétôl a KülsôNyulas feljáróig történô támfal erôsítésre
valamint a Villám-patak Tompa Mihály úti
átereszének és medrének rekonstrukciójára fordíthatjuk. Ezzel most a legégetôbb,
magáningatlanokat is erôsen veszélyeztetô
helyzetet számoljuk fel.
A projektek lezárása után az idei költségvetés elkészítését és önrész képességünk
vizsgálatát követôen a további rekonstrukcióra váró helyszíneket mérjük majd fel.
Régen megoldásra váró feladat volt az
egészségügyi alapellátás feltételeinek
javítása is. A háziorvosi és gyermekorvosi rendelô épülete is megújul kívül-belül,
melyre szintén pályázati forrásból lesz
lehetôség ebben az évben. A kiviteli tervek készítése itt is folyamatban van, kora
tavasszal a kivitelezô kiválasztására is elindítjuk a közbeszerzési eljárást. A munkát a
nyár folyamán elvégezzük.
Az egészségügyi ellátás további javítása
érdekében Tahi oldalon megkezdtük egy
új egészségház tervezését és építési engedélyének beszerzését. A tervek szerint öt
ütemben megépülô intézmény magában
foglal majd a háziorvosi és gyermekorvosi valamint védônôi alapellátás mellett a
Szentendrei Rendelôintézet kirendeltségeként egyes szakorvosi rendeléseket, valamint labort is. A megvalósításhoz szükséges forrást pályázati úton kívánjuk biztosítani.
A nagyobb projektek mellett idén is
folytatjuk a közvilágítás fejlesztését, az
útfelújításokat. Ehhez még az év elsô felében támogatási kérelmet nyújtunk be
újabb pályázati forrásért.
A fentiek, bár a teljesség igénye nélkül, de jól mutatják, hogy az elôttünk
álló év talán még az eddigieknél is több
teendôvel látja el az önkormányzatot.
Képviselôtársaimmal valamint a hivatal dolgozóival közös munkánkkal szeretnénk az Önök elvárásainak és igényeinek megfelelôen dolgozni. Bízom benne,
hogy ez az esztendô is a tavalyihoz hasonlóan sok fejlôdést hoz magával, hogy
Tahitótfalu tovább haladjon a közösen
megkezdett úton.
Ehhez kérem és elôre is köszönöm
a támogatásukat, és egyúttal kívánok
Tahitótfalu minden lakójának békés, boldog, eredményes Új Esztendôt!
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ö n k o r má n yza t

Lakossági tájékoztató
Tahi településrész csatorna bekötés
Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a 2015. decemberében elkészült
közcsatorna hálózattal kapcsolatban a rákötési kötelezettség határideje 2016. december 31.
helyett 2017. június 30-ra változott.
A korábban, az önkormányzat által nyújtott
kedvezmények ennek megfelelôen érvényben
maradnak a fenti határidôig, úgy mint :
– tulajdoni lap másolat és hivatalos helyszínrajz biztosítása
– szakmai segítség nyújtás Bana Erzsébet kollégánk által (telefon:06-20/549-3779, email:
banaerzs@gmail.com)
– személyes ügyfélfogadás biztosítása keddi
napokon 14-18 óra között a polgármesteri hivatal gondnokságán ( 2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. utca 4. a kapucsengôn: gondnokság gomb)
– A rákötés után a helyszíni szemle díját az
önkormányzat visszatéríti az ingatlantulajdonosok részére. ( Ehhez a szemlérôl készült
számla benyújtása szükséges!)
A rákötés tényének bejelentését kérjük írásban (levél vagy e-mail) tegyék meg!

Kéményseprôi sormunka ütemterve
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kémény
sepr ôipari tevékenységrôl szóló 2015. évi
CCXI. Törvényben és a kéményseprôipari
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ,
mint kéményseprôipari szerv a 2017. évi
kéményseprôi sormunka ütemterveit megyei
bontásban elkészítette.
Ennek megfelelôen Tahitótfaluban 2017.
március 1-tôl március 30-ig kerül sor a
kéményseprôi sormunka elvégzésére.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ
a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weblapon elérhetô.

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Következô döntésével a Képviselô-testület
vállalta a Házas-patak partfalának megcsúszása
és a Mátyás király utca partoldalának helyreállításra ügyében benyújtott vis maior pályázatok
önrészének biztosítását.
Hozzájárult az AHK Kft-vel kötött közszolgálati szerzôdés módosításához, és önkormányzati költségvetés terhére támogatta a Pollack
Mihály Általános Iskola 5/B és 7/B osztályok
tantermeiben a PVC burkolat cseréjét.

Anyakönyvi hírek

2015. decemberi újszülötteink:
Tordai Miron Noel, 12. 22.
Schopper Csenge, 12. 07.
Tóth Zoltán Erik, 12. 20.
Elhunytak:
Cseh Ferencné ( 92 éves) Mókus u. 3.
Miakich Istvánné (90 éves) Bercsényi út 24
Oláh Lajos (76 éves) Szentendrei út 100.
Szladkova Valentyina Vaszilijevna (89 éves),
			Rózsa u. 34.
Surján Józsefné (83 éves)

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
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
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: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

3

2017. JANUÁR

J o g s z a b á l y , t ö rté ne l e m

Változtak a jogszerû földhasználat esetei
Az Országgyûlés elfogadta a jogszerû
földhasználat fogalmát kiegészítô, a
mezôgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirôl szóló törvény és a
mezô- és erdôgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggô egyes
rendelkezésekrôl és átmeneti szabályokról szóló jogszabály módosítását.
A 2016. évi CXLIX. törvény a
mezôgazdasági-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirôl szóló 2007. évi XVII.
törvény és a mezô- és erdôgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggô egyes
rendelkezésekrôl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról.
A törvénymódosítás bôvítette a jogszerû
földhasználat eseteinek körét: a megbízási
szerzôdés alapján is lehet valaki jogszerû
földhasználó. Állami vagyonkezelôk jog-

utódlásakor a földhasználat ak kor is
jogszerûen megilleti a jogutódot, ha az
nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Végsô esetben igazolható lesz a
jogszerû földhasználat a jegyzô által kiállított és a földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal. A jogszerû földhasználatot a területalapú támogatások igénybevételekor kell igazolni. A jegyzô csak a
támogatási kérelmek beadására nyitva álló
idôszakban adhat ki bizonyítványt.
Az osztatlan közös tulajdonú földterületek használati a Fétv. 71. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1) A közös tulajdonban álló földön
a 70. § szerinti használati rend kialakításához az e §-ban meghatározottak szerint a tulajdonostársak tulajdoni hányad
alapján számított többségi döntése szükséges azzal, hogy ha a tulajdonostársak
tulajdoni hányad alapján számított legalább egytizede a használati megosztásról szóló (5) bekezdés szerinti ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a
használati rend kialakításához a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján szá-

mított kétharmados döntése szükséges.
A használati rendet a használati megosztásról szóló megállapodásban kell rögzíteni.”
5. § A Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja
helyébe a következô rendelkezés lép:
(A bejelentési adatlaphoz csatolni kell)
„c) közös tulajdonban álló föld használata esetén a 71. §-ban meghatározott használati megosztásról szóló megállapodás
vagy többlethasználati megállapodás eredeti példányát vagy annak közjegyzô által
hitelesített másolatát, vagy a 76. §-ban
meghatározott sorsolás eredményérôl
szóló jegyzôkönyv eredeti vagy hitelesített másolatát és az ezekhez - szükség esetén - csatolt térképi kimutatást.”
Fentiekkel kapcsolatosan készséggel
állunk rendelkezésükre Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében. További felvilágosítást nyújt Újlaki
Anikó jogi elôadó az alábbi telefonszámokon: 26-387-198/ 3-as mellék vagy a
0036-30/373-0895.

Don-kanyar

Visszatekintés, emlékezés az 1943. január 12-i tragédiára,
s a magyar katona azt követô nemzetvédô küzdelmeire…

Az elmúlt 20 év január 12. napjain sokféle formában igyekeztem megvilágítani az
1943.január 12.-i doni, s egyben össznemzeti
magyar tragédia súlyát, mélységes mivoltát. Ez úttal ismertté vált, egyben megrázó
példákkal szeretném felmutatni a magyar
katona hôsiességét, megkérdôjelezhetetlen
hazaszeretetébôl, istenhitébôl, szülôföldje, s
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családja szeretetébôl fakadó elszántság, kitartás, önfeláldozás, becsület, áldozatkészség és
felelôsség örökre példamutató, követendô
emberi nagyságát, közöttük a sohasem
feledhetô tahitótfalusiakét is. Merítsünk az
élet, a halál és a hôsi megdicsôülés bôséges
példatárából, azért, hogy még jobban, valóságosabban érezhessük, és lélekben átél-

hessük az ott történteket: - a Don elôtt egy
magyar huszár fôhadnagy sírjára a mellette szétlôtt templom megszentelt kövei hullottak rá, és fedték, védték testét a reá hulló
gránátoktól, - egy gyalogos géppuskás század
parancsnoka láblövéssel is tovább harcolt,
míg másnap aknaszilánk oltotta ki életét, egy másik, néhányad magával 16 földerôdöt
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foglalt el, 60 foglyot ejtett. Másnap saját harckocsija mellett esett el, - egy másik ludovikás
tiszt sebesülten mentette a tankban rekedt
katonáit, s közben szívlövést kapott, - volt,
akit a partizánok sebesülten, barbár módon
csonkoltak meg - volt olyan tiszt, aki tízszeres túlerô ellen is gyôzött katonáival, - olyan
is volt, akit az oroszok bekerítettek, s nem
volt más választása, mint a dicstelen, vagy a
dicsô halál. Az utóbbit választotta. Saját ágyútüzet parancsolt figyelôpontjára, s ott esett
el egy halom orosz közepette, - A Donnál
egy tiszt leütve az orosz ôrt, másodmagával
4 tankot zsákmányolt, - a kárpáti harcokban
két magyar Tigris egy félóra alatt 14 orosz
harckocsit lôtt ki, - Losonczi József elmondta nekem, hogy ágyújukon 13 fehér csík
díszelgett, ôk ennyi orosz tankot lôttek ki, az már az erdélyi Kárpátokban, a Kelemenhavasokban történt, hogy egy orvul lelôtt
magyar fôhadnagy fejét a románok levágták,
amit a falubéli magyarok a testtôl 1 km-re
találtak meg, - a doni áttörés napján sebesült
fôhadnagy felépülése után még részt vett
az erdélyi, nagyváradi, debreceni, dunántúli harcokban az orosz ellen. Négyszeri sebesülés után halt hôsi halált. – Egy páncélos
fôhadnagy vad kézitusában esett el üzemképtelenné vált tankja mellett, - egy másik
páncélos tiszt 10 napja volt nôs, de feláldozta nászútját, boldogságát, s a harctéren esett
el, - a tordai harcokban egy ezredes katoná-

T ö r té n e le m

ival egy 200 fôs orosz elitalakulat minden katonáját elpusztította. Pár száz
méterre esett el szülei sírjától, - egy tüzér pontosan ott
esett el Erdély védelmében,
ahol édesapja az I. világháborúban, - egy tiszt a foksányi
fogolytáborban pusztult el.
Menyasszonya 10 évig várta
hazajöttét, -volt, akinek édesapja az I .vh.-ban halt el, s
egyetlen gyermekként hátrahagyva édesanyját, feleségét,
gyermekeit halt hôsi halált, a felvidéki Rimaszécsen tót
telepesek, és cseh katonák
a sebesült magyar hadnagyot, s az ôt éppen bekötözô
szanitéct orvul lelôtték,
(Hogyan is másként?!) –
Munkácsnál 600 cseh el
akarta foglalni a Latorca hídját. Néhány magyar katona
megszerezte a cseh páncélautó géppuskáját és kiûzték
a cseheket Munkácsról, - a
tordai harcokban egy százados felderítôivel túl a
szovjet-román vonalon egy
román tábori reptéren 27
repülôgépet semmisített
meg, úgy, hogy még a hangárt is felgyújtották, (Ô volt az a bátor katona a magyar hadseregben, aki 12.-ként kapta
meg a Tiszti Arany Vitézségi Érmet! A kommunisták 1957-ben internálták, megfosztották rendfokozatától! A senkik, a hôst!) Ne
feledjük: az 1. vadászrepülô-osztály kötelékében vállalt frontszolgálatot Horthy István
tartalékos fôhadnagy is, aki 1942.aug.20.-án
Ilovszkoje térségében „Héja” tip. vadászgépével lezuhanva tragikus, halálos balesetet
szenvedett. De önfeláldozásból ô is, mint
bajtársai, nemes példát hagyott az utókorra.
A magyar katonák elszántságukkal, bátorságukkal számos ütközetfordító katonai cselekményt hajtottak végre: pl. Pittner Benedek
István, (Sírja a református temetôben) aki
páncélvadász Nimródjával, s egy másik
harckocsival a Don elôtti térségben, olyan
tûzerôvel lôtte az egyik orosz falut, hogy
megmentette 320 magyar utász, és hét
tiszt életét, felszereléseikkel! -Mrekvicska
Pál részt vett a legsúlyosabb doni harcokban, az urivi hídfônél és Korotojaknál. –
Benedek László a korotojaki harcokban
élte meg, hogy a magyar tüzérek az ágyúik
elôtt felbukkanó orosz tankok közül 5 perc
alatt 16-ot lôttek ki. Az egyidejû légitámadás során a légvédelem 10-15-orosz gépet
lôtt le! Még a németek is tátott szájjal bámultak! – Molnár Lajos a voronyezsi harcokban vett részt. – Kundl János a keleti fronton esett fogságba. - Liptai Lajos a VII. had-

test katonájaként volt részese a doni katasztrófának. - Sipos Sándor Urivtól vonult vissza
az áttörés után. – Szente István ütege a drámai jan.12. után még két napig lôtte páncélos vadászként az oroszokat. - Ezékiel János
a falu elsô doni áldozata volt.- Itt nyugszik
temetônkben. Fehér István lángszórósként
vett részt a doni csatákban. – Keszler László
évekig nem jöhetett haza a frontokról Azt írta
a Don-tól: „Itt könnyen meg lehet halni.” –
Dömösi Sándor 22 évesen a doni harcokban
halt hôsi halált. –Debreczeni József hónapokat töltött a Donnál, ahol elmondása szerint
9 szeres orosz gyûrûbôl vágták ki magukat.
– B. Csereklye István háromszor járta meg
az orosz frontot. – Becsei János huszárként
szolgált Kiev-Kurszk környékén, majd Jány
Gusztávnak, a 2. magyar hadsereg parancsnokának volt tisztiszolgája. – Bálint Mihály
5 hónapig harcolt Kurszk környékén, majd
szerencséjére a doni áttörés elôtt kapott szabadságot, ahonnan azonban újra visszatért
a frontra. –Sági László 2-3 héttel az áttörés
után sebesült meg. Többük fájó tapasztalata
volt az, ahogyan a németek a visszavonulás,
menekülés során milyen megalózóan, - az
ô szóhasználatuk szerint- gazember módra
viselkedtek velük szemben. Az elôbbieken
túl néhányan még azok, akik részt vettek a
keleti fronton, és a Kárpátokban zajló harcokban: Bán András, Borda János, Bujdosó
Sándor, B. Csereklye András, Csorba
András, Csörgi Sándor, Demény Sándor,
Juhász István, Kollár Mihály, Molnár Lajos,
Nagyházú János, Pistyúr András, Somodi
András, Szabó András, Vass József, Tordai
István. Voltak, akik elestek, voltak, akik hazajöttek! ( A teljes névsor a „Hôseink”-ben.)
A már idegen földben, vagy a tótfalui
temetôkben nyugvók –a tôlünk néhány
méterre lévô hazáért elesetteket is beleértve
--tiszteletének, emlékének parancsoló megvédésén, megôrzésén túl kell-e még következtetéseket levonni? Felteendô kérdéseket
bizonyára: hol van az a hazaszeretet a mai
fiatalságban, a magyar társadalomban, ami
ennyi áldozatra, hôsies helytállásra késztette a magyar katonát, köztük falunk hôseit is?
Mert a Haza mindig, minden nap védelemre,
oltalomra szorul!
Végezetül pedig: kérjük a Magyarok
Istenét, adjon nekik nyugodalmat úgy a
haza földjében, mint az idegen hantok alatt.
Magunknak pedig azt, hogy legyen a szívünkben, lelkünkben mindenkorra egy örökzöld
szeglet, amelyben megôrizzük örök emlékezetüket!
Elhangzott a tahitótfalui református
temetôben. (Sajnos, a Tisztelt Olvasók közül
sokan nem voltak ott! 2017. január 12-én ott
lehettek volna. 2018. január 12-én ott lehetnek!)
G. Szalai István
2016. január 12. Tahitótfalu.
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Mit tartogat a jövô?
A 33. Zsoltár üzenete év elejére
Az évek múlását egy bizonyos kor elérése után az emberek már nem szokták pozitívnak megélni, mert minél idôsebbek és
tapasztaltabbak vagyunk, annál inkább
tudjuk, hogy a jövendô nemcsak másoknak, hanem nekünk is tartogat próbákat,
amelyek némelyike kifejezetten nehéz,
szinte elviselhetetlen lesz. A fiatalok álmaik beteljesedését látják a jövendôben, a
tapasztalt emberek viszont tudják, hogy
sok dolog nem fog teljesülni, amit szeretnének, lesznek viszont olyasmik, amelyekre nem is gondoltak. A bölcs ember
éppen ezért nem egy kész tervvel vág neki
az életnek, hanem a hozzáállásában igyekszik felnôni a feladathoz, és akkor bármi
történik, kezében lesz a megoldás, és nem
kell csalódottan rágódnia, ha valami nem a
tervei szerint alakul. Szép ez így, elmondva, de a hétköznapokban nagyon meg
tudunk kínlódni egy-egy rossz hírrel, váratlan eseménnyel. Mindezek miatt az egyetlen igazán helyes évzárás–évnyitás a hálaadó és könyörgô imádság az élô Istenhez.
Ô ugyanis már tudja, mit hoz a holnap,
és ha az élethez való hozzáállásunk az,
hogy Istennel mindent el tudunk hordozni, és Istent szeretve minden a javunkra
válik, akkor van a kezünkben a boldog élet
lehetôsége, egyébként biztosan nincsen.
A gyönyörû 33. Zsoltár három fô részre osztható az üzenetek szempontjából:
elôbb az Úr Igéjének, szavának magasztalása hangzik (4-9), majd az Úr jövendôre
vonatkozó tervéért adhatunk hálát (1015), végül az Úr szemének szolgálatáért,
azért, hogy folyton odafigyel ránk, és ezt
érdekünkben, nem kárunkra teszi (16-19).
Nézzük meg még ezeket közelebbrôl!
A zsoltáros az Úr Igéje legfontosabb
jellemzôjeként is az igazságot említi: azaz
az Úr szava nem hullámzó, nem változó, hanem hûséges, megbízható. Ô nem
mond, nem ígér olyasmit, amit aztán elfelejt, vagy megváltoztat, nincsenek buktatók, apróbetûs részek az Úr tanításában. Ennek a zsoltáros szerint a legékesebb bizonyítéka a teremtett világ, és
annak folyamatos, Ige általi vezetettsége.
Tényleg, testvérem, gondoltál már valaha arra, hogy ennek a világnak a szépsége, a mûködôképessége, praktikussága
Isten szavahihetôségének és Igéje hatékonyságának a bizonyítéka? Ezután gondolj rá, mert ez így igaz! Az Úr az Igéje
által alkotta meg a világot. És mivel az
Ige hozta létre, az Alkotó az Igével most
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is tudja befolyásolni! Csodaszép megfogalmazása ez annak a gondolatnak, hogy
Isten elôtt e világban nincs lehetetlen!
Ôt nem kötik e világ törvényszerûségei,
hiszen Ô alkotta, így bármikor meg is változtathatja ôket. Ezt általában nem teszi
meg, hiszen nem azért alkotta meg a világ
rendjét, hogy aztán módosítgatni kelljen.
De idônként mégis megteheti, képes rá.
Ennek csodás bizonyítéka a keresztyének
számára is Izráel csodálatos egyiptomi szabadulása, amelyre a zsoltáros is hivatkozik.
Isten megteremtette a világot, ami csodálatos és mûködôképes, de amikor szükség volt rá az igazak, a kiválasztottak érdekében, akkor a világ törvényszerûségeit
egy kis idôre átírta: „Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait… amit Ô mondott, meglett, és
amit Ô parancsolt, elôállott.” A világunk
a semmibôl jött létre Isten szavára. Az Ô
szavai most is ugyanilyen hatalommal bírnak, a hívô ember tehát mindenkor bízhat abban, hogy Isten a mi érdekünkben
is gátat szab a tengernek, betegségnek,
gonoszságnak, nélkülözésnek, ha ezen az
úton tud minket megszabadítani.
Az Úr terve, amely második pontként
kerül elô a háladások sorában, szintén
arról szól, hogy a mindennapos tapasztalatoknak jó mögé nézni és meglátni a háttérben Isten terveit is. Izráel soha sem volt
nagy, a világtörténelmet alakító méretû
nép. Magukban tehát egyáltalán nem bízhattak, semmiféle jó jövôrôl nem álmodhattak egy kôsivatag közepén, körülvéve bálványimádó, a halálukat kívánó más
népekkel. Mégis, megalapozott volt a
jó reménység mindenkor, amikor nem
maguktól, saját politikai, katonai, gazdasági ügyességüktôl remélték ezt a fellendülést, megmaradást, hanem kiválasztó
Uruktól. Isten terve ugyanis más, mint ami
elsôre látszik. Mi, emberek az erôtôl ijedünk meg, pedig Isten más szempontok
szerint irányítja a világot. A megnövekvô,
sikeres birodalmak jönnek, aztán mennek.
Isten népe azonban mindezek ellenére is
megmaradhat, és gyarapodhat, egy feltétellel: „Ha az Urat tartod oltalmadnak,
a felségest hajlékodnak, nem érhet téged
baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.”
(Zsolt 91,9) Az Úr terve az, hogy az általa
kiválasztottak seregét, akik viszontszeretik
Ôt, boldoggá tegye mind itt, mind az örökkévalóságban. És ebben a tervében Ôt igazán nem akadályozhatja meg senki!

„Nem a nagy sereg segíti gyôzelemre
a királyt, nem a nagy erô menti meg a
hôst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De
az Úr szeme ügyel az istenfélôkre, akik
szeretetében bíznak.” Ez az iméntieknek
még konkrétabb megfogalmazása: nem
csak terve van, nemcsak egy néppel, egy
nagy tömeggel törôdik, hanem egyesével odafigyel az övéire! Ô nem felejt el
semmit, ami minket érint, ha valami ros�szat enged ránk, arról Ô elôre tud, és
mivel nem a megsemmisítés a szándéka,
már ekkor megvan a menekülés útja is.
Megment a haláltól, éhínség idején is megtartja életünket. Az ókorban az éhínség
olyannyira elterjedt tapasztalat volt, mint
ma az, hogy a nyitott csapból víz jön, a villany pedig este is nappali fényt tud varázsolni a szobánkba. És így merte ezt leírni a zsoltáros, nyilván tapasztalatból: amikor a léted alapja, a megélhetésed, a mindennapi kenyér kerül veszélybe, az Úr
erejére még akkor is számíthatsz. Hiába
a hatalmas erô, a mindent mondó száj, a
lehengerlô stílus, végül Isten dönt minden ember sorsát illetôen. Akik e világ törvényei szerint élnek, Istennek ellenségei
maradnak, nem kíváncsiak Rá, és így lesznek sikeresek, azoknak sajnos Isten terve
szerint végül a teljes elbukás lesz a sorsuk.
De akik a sorok között megtalálják a megoldást, a lovak ereje mögött az élô Isten
Igéjét, tervét, szemét, szeretetét, azok
maradandó erôforrásra lelnek, és így sikerre, boldogságra vannak ítélve.
A zsoltár üzenetének mai, modern
megfogalmazása hadd hangozzék el egy
német teológus gondolatával: „Minél hos�szabb ideje élek, annál inkább megköszönöm Istennek, hogy soha nem érthetem Ôt egészen. Ugyanis, ha nem lenne
nagyobb, mint az én felfogóképességem,
bizonyára nem lenne abban a helyzetben, hogy ezt a világot kormányozza,
még kevésbé pedig, hogy megmentse.”
(J. Köhler; Vetés és Aratás, 2006/1, 11.)
Ezekkel az Igei gondolatokkal kívánunk
Minden kedves Olvasónak áldott, eredményes új esztendôt!
BÍZZ, URAD ÉRKEZÉSE KÖZEL!
Szeretettel gondol Mindnyájukra:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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Friss szentszéki dokumentumok halálról
és életrôl
A közelmúltban gyors egymásutánban
megjelent két szentszéki dokumentum,
amelyeknek egymáshoz semmi közük, de
mindkettô nagyban érinti életünket.
Az elsô a Hittani Kongregáció Ad resur
gendum cum Christo k. instrukciója a
temetkezésrôl. A holtak eltemetése az irgalmasság egyik cselekedete, a megkeresztelt embernek még a holttestét is tisztelet (végtisztesség) illeti meg. Ma – különféle okokból – nagyon elterjedt a hamvasztásos temetés. Az 1983-ban kiadott új Egyházi
Törvénykönyv megengedi ugyan a hamvasztást, ezt ez az instrukció sem tiltja, azonban
a hamvasztás helyett a holttest földbe temetését szorgalmazza. A hamvasztás régebbi
tiltásának oka az volt, hogy sokan úgy fejezték ki a feltámadás hitének tagadását, hogy
holttestüket elhamvasztatták („rakjon össze
a Jóisten a hamvaimból, ha bír”). Ha valaki halála elôtt nyilvánvalóan kifejezi, hogy
tagadja a feltámadást (pl. végrendeletében),
ma sem kaphat egyházi temetést, de a hamvasztás ezt önmagában nem fejezi ki.
Ugyanakkor megjelent számos új, a keresztény hittel és a holttestet megilletô tisztelettel ellentétes gyakorlat. Sokan hazaviszik az
urnát és pl. a könyvespolcon tartják. Amikor
ezt máshol látjuk, megbotránkozunk, megmosolyogjuk, mégis sokan érzik úgy, hogy
amikor közeli hozzátartozójuk meghal, azzal
fejezik ki leginkább ragaszkodásukat, ha
urnáját a közelükben tartják. Amellett, hogy
ez akadályozza lelkében az elhunyt elengedését, tiszteletlenség is vele szemben. Azért
imádkozunk, hogy Isten adja meg neki az
örök nyugodalmat, hát mi is adjuk meg neki,
hogy hamvai megszentelt földben nyugodjanak! Ráadásul magánterületen tartva akadályozzuk mások kegyeleti jogának gyakorlását. E gyakorlat mögött – az anyagi szükség
mellett – leginkább az van, hogy a hozzátartozó túlságosan ragaszkodik az elhunythoz,
birtokolni kívánja. Egy ember, de még a földi
maradványai sem a tulajdonunk! Nyugatról
már Magyarországra is beszivárgott az a képtelen szokás, amikor a hamvakból ékszert
készítenek. Hogy lehet egy elhunyt maradványait dísznek használni?! Elôfordul még a
hamvak szétosztása több hozzátartozó (pl.
elvált és második házastárs között). Ahogy a
személy sem osztható meg, a hamvait se tartsuk több helyen!
Elhunytjainkat temessük megszentelt földbe, imádkozzunk érte lelkipásztorunk vezetésével, családi, baráti körben és késôbb is

emlékezzünk meg róla sírja meglátogatásával!
A másik dokumentum Ferenc pápa november 21-én megjelent Misericordia et misera
k. apostoli levele az abortuszról, illetve arról,
hogy a papoknak a szentévre adott joghatóságot az abortusz bûncselekményének feloldozására határozatlan idôre kiterjeszti. Az
újságcikkek teljes félreértésrôl tanúskodnak,
de már engem is többen megkerestek olyan
kérdésekkel, hogy „akkor most az abortusz
bocsánatos bûn?”, „eddig nem lehetett feloldozni, aki abortuszt végeztetett?”.
A szentévi és mostani határozatlan idôre
szóló rendelkezés egyházmegyénkben
semmi változást nem hoz, ellenben ráirányítja a figyelmet Isten irgalmára, amely a legsúlyosabb bûnt is szeretné megbocsátani. A
levél címe Szt. Ágostonnak a házasságtörô
asszonyról szóló fejtegetésébôl van, amelyben végül „ketten maradtak: az irgalom és a nyomorúságos” (misericordia et
misera). A bûn összetöri az embert, ahogy
ezt érzi minden abortuszon átesett édesanya. Az Isten még ilyenkor is mellettünk
áll és az Egyháznak az a feladata, hogy minél
egyszerûbben összehozza a „nyomorúságost
és az irgalmat”.
Tehát szó sincs arról, hogy az abortusz
bocsánatos bûn volna, sem arról, hogy feloldozhatatlanul súlyos bûn! Viszont az
abortusz nem egyszerûen halálos bûn
(peccatum mortale), hanem egyházjogilag is
bûncselekmény (delictum), amelyért önmagától beálló kiközösítés jár (latæ sententiæ),
kivéve, ha az elkövetô 18 éven aluli, súlyos
félelem hatása alatt cselekedett, vagy nem
tudott arról, hogy ezért kiközösítés jár.
(Figyelem, aki ezt a cikket olvassa, már
tudja!) Ritkán hangsúlyozzák, de az abortuszban általában felelôs az édesapa, sôt, a
nagyszülôk és természetesen a „mûtétet”
végzô, hippokratészi esküjét megszegô
orvos. A (bármiért) kiközösített hívô nem
járulhat szentségekhez, nem vállalhat egyházi tisztséget, nem kaphat egyházi temetést,
még ha ezt nem is hirdetik ki nyilvánosan,
tehát errôl rajta kívül más nem tud. Ezért
ha bemegy a gyóntatószékbe, nem oldozható fel a kiközösítés visszavonása nélkül.
Erre a püspökök eddig is adtak felhatalmazást a gyóntatóknak, mivel az abortuszok sajnálatos elszaporodásával igen bonyolult lett
az abortusz feloldozása. Mostantól viszont
pápai felhatalmazás van arra, hogy minden
bûnbánó a legegyszerûbb módon megkap-

hassa a feloldozást a kiközösítés és a bûn alól
is. Adja Isten, hogy a fentiek ismeretében
könnyebb legyen elkerülni az abortuszt, aki
pedig már elkövette, mielôbb megszabadulhasson a lelkét nyomó tehertôl!
Attila atya

Ökumenikus imahét

Január 15. Vasárnap, 18.00
Helyszín: római katolikus templom
Igehirdetô: Steiner József baptista lelkipásztor
Január 16. Hétfô, 18.00
Helyszín: baptista imaház
Igehirdetô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor
Január 17. Kedd, 18.00
Helyszín: római katolikus templom
Igehirdetô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor
Január 18. Szerda, 18.00
Helyszín: református gyülekezeti terem
Igehirdetô: Steiner József baptista lelkipásztor
Január 19. Csütörtök, 18.00
Helyszín: református gyülekezeti terem
Igehirdetô: horváth-Hegyi Olivér evangélikus
lelkipásztor
Január 20. Péntek, 18.00
Helyszín: baptista imaház
Igehirdetô: Erdôs Attila plébániai kormányzó
Január 21. Szombat, 18.00
Helyszín: református gyülekezeti terem
Igehirdetô: Erdôs Attila plébániai kormányzó
Január 22. Vasárnap, 17.00
Helyszín: református templom
Igehirdetô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor
A hét szeretetvendégséggel zárul a tornacsarnokban.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola adventi beszámolója
Az adventi, karácsonyvárás alkalmából
minden hétvégén rendezett iskolánk koncertet a falu érdeklôdô közönségének. Advent
elsô vasárnapján a református templomban
csendültek fel karácsonyi dallamok zeneiskolásaink elôadásában. Advent második
vasárnapján a TETA és az Önkormányzat
szervezésében lezajlott Tahitótfalu ifjú
tehetségeinek kiállítás-megnyitója nagy
érdeklôdésnek örvendô program volt, ahol
a gyerekek rajz-, mûvészeti tehetsége mutatkozott meg. A közremûködésért köszönet
Kerekes Klára tanárnônek. A kiállítás-megnyitót követôen Kökényné Krafcsik Ibolya
és Gellért Gabriella zeneiskolai tanárok koncertje következett a katolikus templomban.
A harmadik gyertyagyújtás alkalmával december 9-én a zeneiskola adventi koncertje telt ház elôtt zajlott a Népházban, „még
a csilláron is lógtak”, ahogy mondani szokás. Német dalokkal tudtuk színesíteni az
adventi hangulatot Kerekes Klára és Sziváné
Bergmann Henrietta tanárnôk német csoportjainak köszönhetôen. Nagy sikert arattak a különbözô tanszakok elôadásai, majd a
zeneiskolai tanárok meglepetésdala következett. Orosz Attila, Kürtösi Zsolt és Krafcsik
Ibolya elôadásában Leonard Cohen dalát
hallhattuk, melynek népszerû „Halleluja” refrénjét száznál több torok harsogta együtt az
elôadókkal.
Advent utolsó hetében pedig az iskolai
karácsonyi ünnepélyt a 3.a osztály elôadása
és a zenetanárok alkalmi koncertje tette
felejthetetlenné. Köszönet Balogh Zsolt
tanítónak és Pintérné Lehoczky Dollinak a
gyönyörû mûsorért, valamint azért, hogy
a konyhai dolgozóknak és a polgármesteri hivatal munkatársainak is ki tudtuk fejezni az elôadással karácsonyi jókívánságainkat
és köszönetünket az iskoláért végzett éves
munkájukért.
A téli szünetben két termünk PVC burkolata megújult, valamint az épület elavult
15 armatúrájának cseréjét is elôkészítették
azzal, hogy az önkormányzat megvásárolta
az új lámpákat, melyeket várhatóan a tavaszi szünetben fognak felszerelni. Köszönet a
polgármesteri hivatal dolgozóinak, Dr. Sajtos
Sándor polgármester úrnak az iskola állandó
segítéséért, támogatásáért! Külön köszönöm
az iskola körülményeinek javítása érdekében
kifejtett áldozatos munkáját Patai Zsuzsának,
Bozóki Sándornénak és Marton Jánosné
Icának, akik nélkül nem tartanánk itt!
Zakar Ágnes
iskolaigazgató
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A magyar kultúra napja, január 22.
Gondolatok a hazáról a reformkori
történelem és irodalom tükrében

A tanulók a párhuzamos osztály általam
kiválasztott dolgozatait zsûrizték. A fogalmazás írói csak ezután lettek felfedve. A két 1.
helyezett fogalmazás jól tükrözi a mai gyerekek ôszinteségét, és azt, hogy ha másképpen is, de ôk is ugyanúgy ragaszkodnak hazájukhoz, mint elôdeik. Persze csak akkor, ha
otthon és az iskolában is megtanítjuk nekik
azt, hogy múltjuk, jelenük, jövôjük egymástól
elválaszthatatlanok.
Papp Judit, magyartanár
Ebben a mai világban sok a probléma.
Gyorsan fejlôdik a tudomány, az ipar, a
média, a csillagászat, a kutatás. Minden
változik.
,,Nyelv a nemzetnek lelke’’- fogalmazta meg Széchenyi István 1858-ban. A mai
fiatalok kevésbé írnak helyesen, csúnyán
beszélnek, szleng szavakat használnak,
rövidítenek. Már egészen kicsik is olyan
szavakat használnak, amelyek jelentésével
sincsenek tisztában.
A fiatalok megaláznak, kicsúfolnak,
elítélnek azért másokat, mert testi, lelki

fogyatékossággal élnek, vagy csak szimplán jól tanulnak.
A mai gyerekek nem szívesen tanulnak,
inkább poénkodnak, esetleg sportolnak,
vagy csak úgy elvannak.
Visszatérve a sporthoz. Gyönyörû teljesítménye volt a magyar válogatottnak a
nyári Európa – bajnokságon. És mi, szurkolók, lelkesen drukkoltunk a csapatnak.
Szép volt fiúk!
„Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére
folyt”. Nem is tudjuk, hogy ôseink men�nyit tettek azért, hogy most, a 21. században egy békés helyen élhessünk.
Nem is sejtjük, hogy szüleink, nagyszüleink, családtagjaink mennyit tettek azért,
hogy mindenünk meglegyen: családi autó,
minden évben nyaralás, sok ruha, legújabb Nike Tiempox teremcipô (például
vettem jómagam).
Köszönjük meg szüleinknek, hogy bármennyire is kamaszodunk, feleselünk,
rossz jegyet vagy teleírt ellenôrzôt hozunk,
ôk mindig szeretni fognak bennünket!
Ferencz Réka 7. b osztály

Amire mindenki emlékezni fog
2016. december 12-én egy remek osztálykiránduláson vett részt a 8.b osztály. A program az október 23-i községi mûsorban nyújtott kimagasló szereplés eredményeként
valósult meg, és kizárólag a gyerekek kérése
alapján állt össze.
A szentendrei volt orosz laktanya területén Air Soft pálya mûködik, ahol parányi
mûanyag golyókkal lövöldözheti egymást a
nagyérdemû. Jelen sorok írója - a témában
járatlan, ám tanulékony osztályfônök - biztonságos távolságból vett részt a harcászati

küzdelmekben. A Városligeti Mûjégpályán
pedig dinamikus korcsolyázás következett,
amelyet vaníliás és fahéjas kürtôs kalácsok
tettek még emlékezetesebbé.
Az osztály egybehangzó véleménye szerint ez egy tökéletes nap volt!
Ezúton köszönjük Tahitótfalu Község
Önkormányzatának a segítséget és a támogatást!
Lintner Andrea és Kerekes Klára
8. osztályos osztályfônökök

Mi lenne, ha egy nap azt mondanák
nekem a szüleim, hogy holnap indulunk
Németországba, mert apának egy jobb
munkahelyet ajánlottak, és ô elvállalta?
Hát nem is tudom, borzalmas lenne,
hogy egy nap alatt elveszíteném a legjobb
barátaimat, az én kedvenc nagyszüleimet,
és azt a kis falut, ahol felnôttem, és ahová
ezermillió emlék köt.
Ha majd felnövök, és a focimeccsem elôtt a
nôi Európa-bajnokságon nem a magyar címeres mezben fogok állni a pályán, és mikor felhangzik a nemzetem himnusza, nem úgy fog
kezdôdni, hogy „Isten áldd meg a magyart”,
hanem valahogy úgy, hogy,,Einigkeit und
Recht und Freiheit”…….
Ez engem nagyon rossz érzéssel fog eltölteni, hogy nem Kölcsey Fer enc magyar
himnuszát énekelhetem, hanem azt a
német himnuszt, aminek íróját nem is
ismerem, és nem olyan jó érzéssel éneklem.
Remélem, azért ez nem fog velem megtörténni, mert nagyon hiányozna a magyar
nyelv, a töltött paprika és persze mindenki,
akit nagyon szeretek.
Kovács Laura 7.a osztály

Zeneiskolai
hírek
Bíró Anna, zeneiskolánk 3. osztályos
hegedûs növendéke 2016. december 6-án
sikeresen szerepelt a budapesti Veres Péter
Gimnázium hangszeres zenei versenyén.
A versenyen a gimnázium 8 évfolyamának tanulói mérték össze hangszeres tudásukat. Korcsoportokat külön nem állítottak,
így különösen szép teljesítmény, hogy Anna
a legfiatalabb évfolyam képviseletében vonós
kategóriában 1., összesített mezônyben pedig
3. helyezést ért el, így szerepelhetett a záró
gálán.
Meghívták ôket a Gálára. A versenyen
hegedûtanára, Marosi Ágnes kísérte ôt zongorán.
A zeneiskola nevében további sok szép
eredményt és kitartó munkát kívánunk!

Koribajnokok
December 12-én ,,beváltottuk” a jutalomkirándulást, amit az okt. 23-i mûsorért kaptunk,
és átréveztünk Vácra. Lehetetlent nem ismerve
(ugyanis délelôtt hivatalosan csak váci csoportok mehetnek be) bekerültünk a jégre, ahonnan le sem akartunk jönni, ha esett, ha fútt. Az
idôjárás szó szerint ilyen volt, de sebaj, mert legalább az esôben csak miénk volt a pálya! Sok-sok
órát töltöttünk el így vígan. Közben összebarátkoztunk a korit kiadó bácsikkal és a forró csokit áruló nénivel. Mindenki cukinak tartott minket. Közben Klára néni fáradhatatlanul játszotta
a paparazzi fotóst ... xD Egy kellemes, nyugodt
napot töltöttünk el szép környezetben.
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Dagober kupa eredményei
A mindig barátságos, jó hangulatú esemény idén is nagy népszerûségnek örvendett. Az alábbi eredményekkel zártuk a
napot.
1.Fehérék
2.Dagober és barátai
3.Dunabogdány
4.Szentendre
Gólkirály: Kénoszt Ferenc (Fehérék)
Legjobb játékos: Sidó Szabolcs (Dagober
és barátai)
Legjobb kapus: Kreisz Flórián (duna
bogdány)
Különdíj:Dagober fiatal legjobbja: Szávuj
Zoltán

Iskolai sport
2016. november 20-án a tahitótfalusi futballpályán rendezték meg a Bozsik-Program
alsó tagozatos tornáját. (Iskolánk, illetve a
sportegyesületünk továbbra is a járás északi
központja.)
1.-2. osztályosaink nagyon igyekeztek, de
eredményességben ez még nem mutatkozott meg. 3.-4. osztályos csapatunk viszont
fantasztikus játékkal lepett meg mindenkit.
Négy mérkôzésbôl négyet nyert, 8-0-ra, 8-3ra, 9-1-re és 5-3-ra gyôzedelmeskedtek. Viszti
Máté 4.a osztályos tanulónk 15 (!) góllal lett
gólkirály.
Az újság decemberi számában már megjelent egy írás a november 24-i dunabogdányi

KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8–17h
K.: 8–14h
Szombat: 8–13h
10

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik a kupát támogatták, nélkülük
ez nem jött volna létre.

Boldog újévet!
Plascsevics János

Tahitótfalu önkormányzata
Balta Kft. (Jani)
Italdiszkont (Attila)
100 Ft-os bolt (Évi)
Epermester Pincészet
Zöldség bolt (Márti)
Húsbolt (Szabolcs)
Rosco Sport
Herr Cukrászda
Niesz Ferenc
Topán Cipôbolt
Ágoston György
Kósa Reneszánsz Studió

úszóversenyrôl, ezt szeretném most kiegészíteni azok névsorával, akik futamgyôzelmeket
szereztek: a 3. osztályos Frey Ábel és a negyedikes Bötkös Patrik 3-3 futamgyôzelmet aratott, az 5. osztályos Csereklye Dóra 2 futamon gyôzött, a 6. osztályos Bánáti Lilla 3
futamgyôzelmet szerzett, Vaczó Julianna
pedig 1 futamon gyôzött.
Ádám Erik 5. osztályos tanulónk a 6. osztályosok között 2. helyezést ért el víz alatti
úszásban.
December 8-án a szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnáziumban rendezték meg
a 7.-8. osztályos Diákolimpia teremfoci körzeti mérkôzéseit. Csapatunk 2 gyôzelmet, 1
döntetlent és 1 vereséget könyvelhetett el.
Az 5 csapat közül nagy balszerencsével, azo-

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással 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

nos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel a 3. helyen végeztünk, ezzel együtt
mindenki dicsérte a játékunkat. A jelenlévô
szakemberek szerint a torna legjobb játékosa Kövesdi Péter 8.a osztályos tanulónk volt.
December 12-én tornacsarnokunkban
rendezték a Leány Bozsik-Program 7.-8. osztályos tornáját. A lányok 1 gyôzelemmel, 2
döntetlennel és 1 vereséggel zártak. Kovács
Laura 7. osztályos tanulónk elismerô oklevélben részesült.
A versenyeken részt vett valamennyi tanulónknak ezúton is köszönjük helytállását és
további sok sikert kívánunk nekik!
Turóczi Csaba testnevelô tanár

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
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Karácsonyi ünnepség a
Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál
Intézményi hagyományainkhoz híven a 2016-os esztendôt a családok részére
rendezett karácsonyi ünnepséggel zártuk, amelyhez a helyszínt a Budakalászi Kós
Károly Mûvelôdési Ház biztosította.
Kézmûves foglalkozás után táncházi programmal kedveskedtünk vendégeinknek, amelybe szívesen kapcsolódtak be mind a gyerekeknek, mind a felnôttek. A jó
hangulatról és a tánclépésekrôl a Netz táncprodukció gondoskodott.
Az est folyamán a legizgalmasabb pillanatot a karácsonyfa alatti ajándékok átadása jelentette. A gondosan elkészített csomagokban mindenkinek személyre szóló
meglepetéseket helyeztek el szolgálatunk munkatársai.
Az ünnepséget közös vacsorával zártuk, amelyet adományozónk, a La Fiesta Party
Service biztosít számunkra évrôl-évre.
Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem jöhetett volna létre támogatóink
és a lakosság adományai nélkül, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkû felajánlásaikat:
La Fiesta Party Service, Budakalászi Önkéntes Tûzoltóság, Budakalászi Kós Károly
Mûvelôdési Ház, Cseperedô Waldorf Óvoda, Gálfy Lívia, Doser Katalin, Temesvári
Ágnes, Gyöngyös Krisztina, Varga Brigitta, Coop ABC Szentendre, Kecze-Hady
Kézmûves Pincészet, Templomdombi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 1.b. osztálya, Papírbolt Szentendre Fulcó Deák utca, Kékvölgy Waldorf Iskola,
Lakatos Elena, Fellegvár Óvoda Visegrád, Áprily Lajos Ált. Isk. Visegrád, Szent Endre
Gyógyszertár, Suttogó Közösség Szentendre és Visegrád, Budakalász Zöldséges,
Lôrincz István vállalkozó, Húsbolt Tahitótfalu, Security Automatika Kft.
Ezen kívül köszönjük azoknak a magánszemélyeknek, akik tartós élelmiszer, ruházat, játék és egyéb adományaikkal szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a
Dunakanyarban nehéz élethelyzetben élô családoknak meghittebbé tudjuk varázsolni az ünnepeket.
A település lakosságának eredményekben gazdag, boldog új esztendôt kíván a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat minden munkatársa.

C s al ád- és G y er m ek j ólé ti
Ö n k o r mIán
y zatén
, pyr, ohirde
g ra mok
n t ézm
té s

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
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
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.

RÉGISÉGET
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay
és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat, patikai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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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 szállítjuk.

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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Számítógép
szerviz
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2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Hirde té s

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a

bemutatja a

Diótörő
című mesét.

2017. január 21-én, szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatói jegy ára 500 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.

Szeretne változást az életében?
Ha odaﬁgyel önmagára, akkor felfedezi képességeit, erőforrásait,
lehetőségeit, amelyekkel itt és most élni tud, továbbá változtathat
az önmagával és környezetével való kapcsolatán.

Amiben segíthetek:

Várom szeretettel:

Füzes Fruzsina
transzperszonális pszichológiai innovatív
terapeuta
párkapcsolati és válási mediátor

06 20 823 2025 – Tahitótfalu

önértékelés, önbecsülés fejlesztése

Bővebben:

családi szerepváltozások kríziseinek kezelése
veszteségek feldolgozása, gyászmunka kísérése

www.fuzesfruzsi.hu

konﬂiktushelyzetek kezelése
döntéshelyzetekben való segítségnyújtás, célmeghatározás
mediáció a higgadt kommunikáció és közös megegyezés érdekében
A transzperszonális szemlélet a nyugati pszichológia tudományát
alapul véve vezeti az egyént a változás útján, nyitottan a spiritualitás felé.
TESZOR’08 besorolás, számlázási jogcím:
Mentál-egészségügyi ellátás
(nem egészségügyi szolgáltatásként).
Szakmakód 869007

empátia – feltétel nélküli elfogadás – hitelesség
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Visszatekintés a 15. Advent Tahitótfalun
rendezvénysorozatra – 2016. december 3-11.
Ebben az évben az ünnepségsorozatot
a katolikus hittanteremben Tahitótfalu
ifjú tehetségei alkotásainak bemutatásával
nyitottuk meg, majd a katolikus templom
kertjében felállított betlehemi jászolnál
meggyújtottuk az adventi gyertyát, s mint
ilyenkor mindig, a templomban csodálatos zenei koncertet hallhattunk Gellért
Gabriella és Kökényné Krafcsik Ibolya
zenetanáraink elôadásában.
Vasárnap a református gyülekezeti
teremben Adventi hintaló forgatag címmel Ladó Mária és Tóth Ferenc gyûjtôk
ragyogó kiállítását láthattuk a megjelentek
nagy örömére.
Idén is Cipôsdoboz adománygyûjtést
szervezett a Baptista egyház, gyûltek a
dobozok szép számban.
Szerdán délután a szokásos hagyo
mányôrzô horgolást is megtartották.
Az idôsek napját a Sportcsarnokban
nagyszámú meghívott tisztelte meg jelen-

Pénteken a Népházban a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola növendékeinek és
tanárainak magas színvonalú koncertjét
hallhattuk.

létével, akik jól szórakoztak az óvodások,
iskolások és Szécskay Szomszéd Ildikó és
barátai mûsorán.

A falunkban élô kézmûveseink munkáiból idén is volt ünnepi kirakodó vásár
advent harmadik hétvégéjén a vevôk örö-
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mére. A jó hangulatról a baptista fúvószenekar és ifj. Csoóri Sándorné és zenekara
gondoskodott.
A Jancsó Alapítvány idén is könyvbemutatóval színesítette az adventi hetet. A
Faluházban Dr. Jancsó Miklós: Volt egyszer egy Kolozsvár… címû könyvének
ismertetésére került sor szombat délután.
A Gálamûsoron hallhattuk Szécskay
Szomszéd Ildikó és Nagy Attila operetténe
kesek adventi mûsorát és Peter Srámek
elôadómûvész remek koncertjét.
A zárónapon a Sziget Hangja Ökume
nikus Kórus elôadását hallhattuk. Karve
zetô: Kôrösmezei Varga Zsuzsanna.
Utána a tahi óvodások „Betlehemi
mese énekekkel” címû mûsorát láttuk. A
mûsort betanították: Tallárné Rátki Judit
és Tihanyiné Vékony Andrea óvónôk, valamint Kerekes Réka dadus.
A tótfalui óvodások zárták a rendezvényt „A négy gyertya története” címû
mûsorukkal. Betanítók: Bötkös Lászlóné,
Lázár Patrícia óvónôk és Tóth Lászlóné
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dadus.
Ezután átmentünk a református hittanterembe a karácsonyi bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc süteménye”
sütôversenyre, ami méltó lezárása volt az
adventi hétnek.
A desszerteket Nagyné Erzsike és
Kálmán Istvánné Judit értékelte. A zsûri

azok munkáját, segítségét, akik hozzájárultak az Adventi Hét rendezvénysorozat
sikeréhez.
Engedjék meg, hogy röviden ismertessük
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
tavalyi évben végzett munkáját.
Alapítványunk minden évben 3 kimagasló teljesítményt nyújtó diáknak kitün-

tünk.
Nyáron a szabadidô parkban szakemberek segítségével ingyenes programokkal
várta az önkormányzat és az alapítvány a
gyerekeket, így kívántuk elérni azt, hogy a
gyerekek tartalmasan töltsék el szabadidejüket a vakáció alatt. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, nagy sikerrel
zártuk a nyarat.
Igyekeztünk mûvelôdésszervezônkkel
közösen a népi hagyományokat életben
tartani, illetve feléleszteni.
Az Eperfesztiválon eperlekvár fôzéssel
járultunk hozzá a fesztivál sikerességéhez.
Jótékonykodunk, igyekszünk a szerényebb sorsú embereken segíteni, adományt gyûjtünk számukra, gyerekeiknek
játékokat juttatunk.
Minden falunkban zajló eseményen aktívan részt vettünk.
Továbbra is gyûjtjük a múltunk emlékeit, tárgyait, amik remélhetôleg láthatóak
lesznek a faluház felújítás alatt lévô melléképületében.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az alapítvány munkájában

elnöke Baracskay Angéla cukrászmester
volt. Az eredményeket Gaál Sándorné hirdette ki.
15 évvel ezelôtt titkon abban reménykedtünk, hogy az adventi várakozás
közösségi eseménnyé fog válni és lám
mára ez beteljesült. A Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu
Község Önkormányzata, a három felekezet, a civil szervezetek, óvodásaink, iskolásaink, nyugdíjasaink, a falu apraja és nagyja együtt tudtunk készülni Jézus Krisztus
születésére. Adventben azt mondtuk,
hogy figyeljünk magunkra, figyeljünk egymásra, szavaink legyenek hitelesek és tartsuk nyitva szívünket.
Bár adventnek már vége, ezek a gondolatok legyenek irányadóak az új évben is.
Boldog új évet kívánok a falu minden
lakójának.
Kubanek István képviselô

tetést adományozott, ajándékkal, pénzjutalommal és egy ezüst Tahitótfalu címert
ábrázoló éremmel, mindezt a március 15-i
ünnepség keretében.
Elképzeléseinkhez híven közös összefogással, gyermekeinknek ôsztôl-tavaszig,
havonta bábszínházi elôadásokat szervez-

részt vesznek, akik szabadidejükkel, tárgyi és anyagi felajánlásukkal segítik, hogy
falunk közösségi életét fejleszthessük és
elômozdíthassuk élhetôbbé tételét.
A jövô évben is számítunk megtisztelô
támogatásukra, továbbra is:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

***
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz
hasznú Alapítvány ezúton is köszöni mind-

15

2017. JANUÁR

P r og r a m o k

Tahitótfalu januári, február eleji programjai
Folytatás az 1. oldalról
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 bejelentkezés: 30/464 6322
Népház programja
Január 21. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A diótörô. Helyszín: Népház.
Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni
kus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné
Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség

meg
ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô:
Rácz Gábor.
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.

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést
a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Decemberi számunkban a katolikus templom tornyának vörösréz borítású teteje volt látható. Gratulálunk
szerencsés nyertesünknek, Kiss Bencének.

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, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • Dunakanyari
Család- és Gyermekjóléti Intézmény – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18ig, 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.: 14–18ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax:
26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat:
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477333 • 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 –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• 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 • 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
korzó 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
– 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. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: 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: 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
SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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