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Jézus mondja: „Aki engem lát,

Isten velünk
Isten nélkül élünk. Nem mindenki, de elég
sokan. Nem mindenki veszi ezt észre, de túl
sokan szenvednek miatta. Pedig az Isten nélküli élet nem azt jelenti, hogy Isten nincs velünk.
Isten velünk volt már az Ószövetségben is, az
ôsatyákkal úgy beszélt mint barátaival, a választott népet vezette a pusztában, csodákat tett
neki, prófétái által szólt hozzájuk, lakóhelye
volt Sionban, vagyis Jeruzsálemben. A pogányok is tapasztalták jelenlétét, gondoljunk Sába
királynôjére (vö. 1Kir 10,9), Naamánra (vö.
2Kir 5,17), Nabukodonozorra (vö. Dán 2,47),
Kûroszra (vö. Ez 1,2).
De „ezekben a végsô napokban Fiában szólt
hozzánk” (Zsid 1,2). A Fiú emberi testben szüle-

tett erre a világra, az angyal utasítására a Jézus
nevet adták neki. Persze, ez is 2000 éve volt,
nem voltunk személyesen jelen, nem maradt
fenn videó- vagy hangfelvétel tevékenységérôl,
„csak” az apostolok tanúságtételébôl ismerhetjük az eseményeket (Szentírás). A kommunisták még Jézus történetiségét is próbálták kétségbe vonni. Jézus pontosan tudta, hogy földi
élete elenyészô lesz a világvégéig tartó idôhöz
képest, nem is erôltette hosszan földi életét.
Számunkra fontos a Szentírás, igaz tanúságtétel Jézus földi életérôl és fôleg a megváltásról. De a lényeg pont a megváltáson van, ennek
hatását érezzük ma is, a Szentírás csak tudósítás róla.
Folytatás az 5. oldalon

látja az Atyát”
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Szülôi bál

12.

Szomszédoló két keréken

14.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület soron követ
kezô ülését november 30-án tartotta,
az ülésrôl Karácsony Ádám képviselô
hiányzott.
A napirend elfogadását követôen a
Kulturális Bizottság beszámolója során
a Képviselô-testület támogatta a székelyföldi Nyárádmagyarós településsel testvértelepülési együttmûködés
kezdeményezését, majd döntött az
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu decemberi, januári programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 2-10. „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat. Részletek a
plakátokon.
December 15. 17:00 Karácsonyi koncert a Sportcsarnokban. Szervezô:
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intézmény
December 27. 8:00 Dagober Kupa. Helyszín: Sportcsarnok. Szervezô:
Plascsevics János
December 27. 18:00 Borszentelés a Faluházban.
December 31. 10:45 Óévkergetô futás.

Részletek a plakátokon.

Január 12. péntek 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: Babucs Zoltán hadtörténész elôadása a Faluházban (Szabadság út
1/a.). Belépés ingyenes.

Folytatás a 15. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Az év utolsó lapszámában a polgármesteri beszámoló mindig egyfajta visszatekintés az esztendôre. Örömmel mondhatom, hogy van mirôl számot adni ebben az
évben is, hiszen sok fontos feladatot hajtottunk végre.
Falu n k fejlôdését idén is ig yekeztünk legjobb tudásunk szerint segíteni. Februárban átadtuk az Almásy utcai
óvodában a két új csoportszobát, amit
azóta a kicsik örömmel birtokba is vettek. A Faluház új homlokzatot kapott.
Az iskola – bár januártól teljesen a Váci
Tankerület kezelésébe került – üzemeltetéssel összefüggô karbantartási munkáit
az intézményvezetôvel egyeztetve továbbra is folyamatosan végezzük. Nyáron a
vizesblokk mosdóinak teljes felújítása történt meg.
A hegyi utak minôségét és a közlekedési
nehézségek enyhítését vis maior pályázais költséghatékonyabbá válik a jövôben.
Régóta megoldásra váró feladatunk volt
a leromlott állapotú orvosi rendelô felújítása. Az intézményt néhány hete adtuk át.
Az itt élôk immár szép és új környezetben
vehetik igénybe az ellátást. Ezúton köszönöm az Önök türelmét, amit az építkezés
során az ellátásban történô fennakadásokkal szemben tanúsítottak.
Szintén köszönettel tartozom a Tahi
Duna-part ligetesítésében résztvevôk
munkájáért. Megkezdtük a környezô településekéhez hasonló élhetô partszakasz
kialakítását, ami tavasszal egy új közösségi
teret ad majd a helyben élôknek és az idelátogatóknak egyaránt. Ôsszel három hétvégén át dolgoztunk a területen, a munkát
tavasszal folytatjuk, és a rendezési tervnek
megfelelôen a hídfôtôl a Gombaszögi utcáig kitakarítjuk a veszélyes fákkal és bozóttal benôtt partot.
tokkal kezeljük. Idén a Mátyás király utca
egy szakaszán gabion fal építésével állítottuk helyre a közlekedés és az ingatlanok
biztonságát veszélyeztetô rézsûfalat. Jövô
évben a Nyulas feljáróig folytatjuk a munkát és újabb 120 métert építünk ki, valamint hasonló technológiával a Villám utca
kritikus szakaszát is újjáépítjük. További
feladat lesz a Házas-patak már elkészült
meder helyreállítási munkáinak folytatása
a 11-es fôútig terjedô szakaszon.
Az új egészségház és az elnyert KEHOP
pályázatunkból megvalósuló energetikai korszerûsítési beruházás elôkészítése
nyár óta zajlik. Ezeket a projekteket a jövô
évben valósítjuk meg. Így az új egészségügyi intézmény létrehozása mellett
a Sportcsarnok, a Népház és az Almásy
utcai bölcsôde épületének üzemeltetése
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M o s t a n r a e lé r ke z t ü n k a z a d ve nt
idôszakába. Hosszabbak az éjszakák és
rövidebbek a nappalok. Ez az ember lelkére is hatással van. Talán soha nem olyan
erôs az emberekben a fény iránti vágyakozás, mint ilyenkor. Nem csupán a külsô,
de a belsô fény iránt is. Advent a keresztény kultúra legnagyobb ünnepe, Jézus
Krisztus születésére való felkészülés. Így
év végén jó lenne elengedni a hétköznapok gondjait, terheit. Magunkba nézve az
ünnepre hangolódni, a szeretteinkre és
saját környezetünkre figyelni.
Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljenek szomszédjaikra, idôs, rászoruló

Ö n k o r má n yza t

ismerôseikre, jelezzék felénk, ha ilyen személyt ismernek. Tudniuk kell, hogy közösségünk támogatására mindig számíthatnak. A nehézségekkel küzdôket az önkormányzat egész évben segíti, de ilyenkor a
téli, idôszakban erre kiemelten szükség
van. Tegyük könnyebbé számukra a téli
idôszakot és szebbé az ünnepet.
Végezetül szeretném megköszönni
Önöknek az együttmûködést és a támogatást. Kívánok Tahitótfalu minden lakójának áldott, békés boldog karácsonyt és
új esztendôt!
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Anyakönyvi
hírek

Meghívó, Közmeghallgatás
Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete 2017. december 12-én
(kedd) 18:00-kor
Közmeghallgatást
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Tahitótfalu, Népház, Bajcsy
Zsilinszky u. 2.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Rendôrségi felhívás

Új telefonos trükkel próbálkoznak a
csalók!
Nyereményekre, telefonszámla tartozásra hivatkozva próbálják megtéveszteni a hívott személyt.
Kérjük, ne dôljenek be a csalóknak!
Az elmúlt idôszakban több esetben
elôfordult, hogy ismeretlen személyek
többnyire szám kijelzés nélkül, esetenként szám kijelzéssel telefonon felhívják
a sértetteket.
Közlik, hogy az egyik telefontársaság,
vagy gazdasági cég által meghirdetett
nyereményjátékban pénzösszeget, vagy
nagyértékû tárgyat nyertek.
A csalásra irányuló telefonálás elköve
tôje nyájas hangon arra kéri a sértettet,
hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson
végre, mivel ez a feltétele annak, hogy
az elnyert pénzösszeg átutalható legyen
a sértett bankszámlájára. A becsapott
állampolgárt egy, a lakhelyéhez közeli
ATM automatához irányítja, és ott az általa diktált tranzakció végrehajtására kéri.
A jóh iszemû és g yanútlan sér tett,
reménykedve az ígért több százezeres, de
akár milliós nagyságú pénzösszeg vagy

nagyértékû tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget tesz és 15 ezertôl akár 180
ezer forint nagyságig a csaló által diktált
számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt
ATM automatánál. Ezt azonban nem követi az ígért nyeremény átadása, átutalása.
A csalók a hívott fél korosztályához igazodnak és készpénz vagy nagy értékû
márkás termékek nyereményének ígéretével próbálják azokat megtéveszteni.
Sajnos több esetben fordul elô az is,
hogy ismeretlen számról érkezô hívás
a telefonszámla befizetésének elmaradását jelzi. Az elkövetôk elmondják a
hívott félnek, hogy számlája elmaradást
mutat, melyet haladéktalanul rendezni kell, ellenkezô esetben a szolgáltatást
megszüntetik. A hívott fél ilyenkor szinte minden esetben megteszi, amit kérnek
tôle, és egy megadott számlaszámra a hiányolt összeget ellenôrzés nélkül átutalja.
A rendôrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott
fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne
hajtsák végre. Kérjenek egy visszahívható központi számot, és PIN kódjukat illetékteleneknek soha ne adják meg.
Amennyiben hasonló jellegû bûncse
lekmény áldozatává váltak, jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06 -80-555111-es „Telefontanú” zöld számán, a 107,
vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály

Újszülöttek – október:
Kovács János 2017.10.03.
Kiss Vince 2017.10.13
Tóth Máté 2017.10.17
Puskás Ádám 2017.10.17.
November:
Derzsi Tiara 2017.11.13.
Kovács Bernadett 2017.11.15.
Rédai Katalin 2017.11.19.
Helyesbítés: októberi számunkban tévesen megjelent név helyesen:
Ferenczi Laura 2017.09.18.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
Házasságot kötött:
Nyilassy Lili és Horváth István Zoltán
Elhunytak:
Fábián István, Kossuth L. u., élt 50 évet
Turbék Endre, Mezô I. út, élt 73 évet
Budai Mihályné, Kossuth L. u., élt 78 évet
Selényi Jánosné, Gábor Áron u., élt 89 évet
Cseh János, Szentendrei út, élt 77 évet

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
zárva
Kedd:
8.00-13.00
Szerda:
16.00-19.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
9.00-13.00
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
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Adventi képriport

Gyertyagyújtás

Jancsó Alapítvány könyvbemutatója
Wegroszta Gyula kiállítása

Adventi hét megnyitója
Fotó: Kollok Alajos,
Danubia TV
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Lengyel Rita kiállítása
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236 tonna tartós élelmiszert gyûjtött
a rászorulóknak az Élelmiszerbank
Eredményesen zárult a Magyar Élelmiszer
bank Egyesület karácsonyi adománygyûjtése a CIB Bank fôtámogatásával. Az országszerte közel 120 településen, majd 200 helyszínen zajló hétvégi akció során összesen mintegy 236 tonna tartós élelmiszert
gyûjtött 5000 önkéntes. Az adományokból az
Élelmiszerbank több mint 39 ezer csomagot
állít össze, amelyeket karitatív szervezetek
közremûködésével még karácsony elôtt eljuttat a rászoruló családokhoz.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a CIB Bank
által támogatott, 2017-es karácsonyi élelmiszer
gyûjtése során idén ismét három napon át: november 24-én, 25-én és 26-án közel 200 budapesti
és vidéki élelmiszer áruházban a vásárlók összesen 236 tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel a
rászorulók számára, amely 5 százalékkal meghaladja a tavalyi mennyiséget. Az Auchan, a METRO
és a Tesco áruházakban az Élelmiszerbank 5000
önkéntese, köztük az akció fôtámogatójának, a
CIB Banknak több mint 190 munkatársa segítet-

te az adományok összegyûjtését. A jótékonysági akció során aktív szerepet vállaltak a Centrál
Színház mûvészei is, akik közül többen már
évek óta magánemberként is részt vesznek a
gyûjtésben.
Idén több mint 39 ezer csomagot állítanak
össze az Élelmiszerbank önkéntesei az élelmiszerüzletekben átadott adományokból. A lakosság
adományait – amelynek nagy része tészta, rizs,
liszt, cukor és konzervféle, továbbá az ünnepek
miatt kiemelten fontos szaloncukor és édesség –
helyi karitatív szervezetek közremûködésével a
gyûjtések helyének közelében élô családokhoz
juttatja el az Élelmiszerbank.
„Az összegyûlt 236 ezer kg élelmiszerbôl
összeállított csomaggal az idén a tavalyinál több,
39 ezer nélkülözônek tudunk segíteni. A csomagok még karácsony elôtt célba érnek. Minden
adományozónak köszönjük, hogy gondolt nehéz
sorsú embertársaira, és köszönjük önkénteseinknek, fôtámogatónknak és partnereinknek,
hogy idén is megszervezhettük a gyûjtést” –

Karácsonyi vers

Sikeres
a karácsonyi
élelmiszergyûjtés

Csillogó fehér karácsonyCsillogó fehér szívek.
Óriásfényû házak sora,
Sziporkázva hívnak az üzletek.
Jézus csendesen jött, csillag a jel,
Fektették csak szalmás jászolba,
Szegény pásztoroknak egy angyal szólja:
A Megváltóhoz menjetek el!
És meleg lett körben az apró menedék,
Leborult a gyermek-király elôtt a nép,
Csillogó, fehér szívekkel imádták Ôt,
Imádták, csodálták a Megmentôt.
Imádták térdeiken Ôt a bölcsek,
Napkeletrôl csak Ôérette jöttek,
Becses ajándékkal hódoltak elôtte,
Tudták, az ég Királya jött le.
Vajon az a kisded benned felnövekedett?
Hívása szívedhez végre megérkezett?
Értjük-e már, értünk jött és áldozott?
Vagy egyforma üresek Nélküle a karácsonyok?
Bizony nem csillog a szív Jézust kizárva,
Múló örömök az ajándékok garmada,
Akkor lesz fénymeleg és igaz ünneped,
Ha Jézust MINDIG, most is szívedbe kérleled!
Arany Júlia,
Tahitótfalu, 2017. október 28.

értékelte a gyûjtés eredményeit Cseh Balázs, az
Élelmiszerbank Egyesület elnöke.
***
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Magyarországon minden évben 1,8 millió
tonna élelmiszer megy veszendôbe. A Magyar
Élelmiszerbank Egyesület célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó
élelmiszerfeleslegek és a rászorulók között, ezzel
elôsegítsük az éhezés és az élelmiszerpazarlás csökkenését Magyarországon. Egyesületünk
mûködésével egyszerre szolgál környezetvédelmi
és szociális célokat. Az Élelmiszerbank több mint
12 éves fennállása óta gyártóktól, kereskedelmi
hálózatoktól gyûjti be a feleslegessé vált élelmiszereket, melyek között vannak közeli lejáratú
vagy csomagolás hibás termékek, de akár szezonálisan már nem eladható, kiváló minôségû
élelmiszerek is. 2016-ban 5 000 tonna mentett
élelmiszerrel több mint 300 000 nélkülözôt segítettünk rendszeresen. www.elelmiszerbank.hu

Sikeres volt a Magyar Élelmiszerbank
által országosan szervezett élelmiszer
gyûjtô akció. Az önkormányzat idén is
csatlakozott a három napos gyûjtéshez.
A civil szervezetek segítségével 1200 kg
tartós élelmiszer gyûlt össze a tahitótfalui
Tesco áruházban, amely december közepén kerül szétosztásra a helyi rászo ruló családok és egyedülállók között.
Köszönjük az adományozóknak, hogy
ilyen nagy mértékben járultak hozzá,
hogy szebbé tegyük a karácsonyt. Ôk
igazán tudják, hogy adni jó! Köszönet a
közremûködôknek: A Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítványnak, a Sziget
Ha ng ja E g yesü let nek, a z Ô sz i róz sa
Nyugdíjas Klubnak, az Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesületnek, a Katolikus
Karitasznak és a sok középiskolás diáknak, akik közösségi szolgálat keretében
segítettek a gyûjtésben.

János napi
borszentelés
December 27-én Szent János napján este
6 órakor a Faluházba (Szabadság út 1/a)
várjuk a boros gazdákat és a borkedvelôket
az újbor megszentelésére. A szertartást
Erdôs Attila plébániai kormányzó végzi.

A jó bor mellé házi süteményt mindenki
kedvére hozhat. A jó hangulatról szigeti
népzenészek gondoskodnak.
Béres Gabriella
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Tájékoztatás a téli idôjárással
kapcsolatos tudnivalókról
A téli idôjárásra való tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a közösségi együttélés alapvetô
szabályairól és ezek megszegésének
következményeirôl szóló 13/2015.
(VI.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) alapján, az
ingatlan elôtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter
széles területsáv, lépcsôk, hó eltakarítását, síkosság mentesítését az ingatlan
tulajdonosa, illetve használója köteles
elvégezni!
Kérjük, hogy a rendelet alapján
folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve
használatukban lévô ingatlan elôtti
járdaszakasz és a ház körüli terület hó
eltakarításáról, tisztításáról, síkosság
mentesítésérôl.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
azon személyek, akik fenti rendelet szabályainak nem tesznek eleget,
50.000,- Ft-ig terjedô helyszíni bírsággal, illetve 150.000.- Ft-ig terjedô
közigazgatási bírsággal sújthatóak. A
bírság legalacsonyabb összege 5.000,Ft.
Tisztelt tahitótfalui lakosok, az alábbiakban felhívjuk szíves figyelmüket néhány,
a téli idôszakkal járó fontos tudnivalóra,
teendôre.
A téli idôszak, a hóeltakarítás és
síkosságmentesítés gyakran állít az átlagosnál nehezebb feladatok elé minket.
Ahhoz, hogy az önkormányzati törvényben elôírt kötelezettségünknek az Önök
megelégedésére gazdaságosan, hatékonyan és környezetünket védve eleget
tudjunk tenni, szükségünk van az Önök
együttmûködésére is, ehhez kérjük, hogy
– mindenki idôben gondoskodjon a
megfelelô síkosságmentesítô anyag
beszerzésérôl. Kérjük, e célra környezet
kímélô anyagokat (pl. fahamu és faforgács) használjanak. Síkosságmentesítés
céljára zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használni tilos!
– mindenki gondoskodjon a saját ingatlana környezetének hóeltakarításáról
és síkosság mentesítésérôl. Az ingatlan
elôtti, illetve az ingatlan megközelítését
szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda
hiányában egy méter széles területsáv,
lépcsôk hó eltakarítását, síkosság mentesítését az ingatlan tulajdonosa, illetve
használója köteles elvégezni.
– a nehezebben megközelíthetô helyeken

6

–

–

–

–

–

lakók (fôképp Tahi hegyoldal) autóikon
téli gumin túl hóláncot is használjanak,
idôben üríttessék ki a szennyvíztárolójukat, mert téli idôszakban a szippantó
jármûvek nem biztos, hogy meg tudják
közelíteni az ingatlanukat.
a kerti csapok és a lakatlan ingatlanok
vízvezetékeinek elzárását követôen, a
fagyás következtében történô vízvezeték-sérülés elkerülése érdekében gondoskodjanak a víztelenítésrôl.
ne hagyják jármûveiket közterületen,
hogy a hótoló jármûvek akadálytalanul
tudjanak közlekedni, valamint, mert a
hó súlyától faágak szakadhatnak le és a
parkoló gépjármûvekben kárt okozhatnak.
mielôtt gépjármûbe ülnek, mérjék fel
az idôjárás aktuális és várható állását,
gépjármûvük mûszaki állapotát, és
saját vezetési felkészültségüket, és csak
ezután induljanak útnak.
ôsszel és télen a munkába jutás ideje
is megnô, ezért fontos, hogy korábban induljanak el otthonról. A késéseket soha ne próbálják nagyobb sebesség
megválasztásával behozni, mert ezzel
szükségtelenül és aránytalanul nagy
veszélybe sodorják saját, családtagjaik,
valamint a többi közlekedô testi épségét és életét.

Belterületen a helyi közutakon a hó
eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a települési önkormányzat feladata. Önkormányzatunk ezt a feladatot
szerzôdött partnerrel látja el. Az ónos
esôtôl, jégtôl vagy hótól síkossá vált közutakon szükség esetén akár naponta többször is elvégezzük a síkosságmentesítést.
A hóeltakarítást csak akkor tudjuk megkezdeni, amikor a hó vastagsága meghaladja a 10 cm-t.
Sózást környezetvédelmi okokból nem
végzünk, indokolt esetben és helyeken (mély utak és fagyzugos helyek) a
mentesítést más, a környezetet
síkosság
nem károsító anyaggal (pl. homok) végezzük. A meredek utak és fagyásveszélyes
helyek melletti közterületeken homokot
helyezünk el. Ezeket mindenki használhatja a közterület síkosság mentesítésére.
A 11-es fôúton, a Tildy Zoltán hídon és
a környezô településekre vezetô másod
rendû útvonalakon a Magyar Közút Non
profit Zrt. látja el a hóeltakarítást és
síkosságmentesítést.
Az önkormányzat közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársainak feladata
a kézi hó eltakarítás során elsôsorban

az önkormányzati intézmények, közintézmények megközelítésének biztosítása, ezek elôtti járdák, valamint a
gyalogátkelôhelyek és az autóbuszöb
lök takarítása.
HASZNOS TANÁCSOK TÉLEN
GÉPJÁRMÛVEL KÖZLEKEDÔKNEK
Az autó felkészítése
A megváltozott idôjárási viszonyok és
körülmények miatt Önnek is fel kell készítenie gépjármûvét a nagyobb igénybevételre. Ezek a következôk:
– ha az átlaghômérséklet +7 °C alá csökken, illetve a csúszós, jeges utakon használjon téli gumit! A téli gumit úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hômérsékleten
optimális a tapadási értéke. Téli gumival rövidebb a fékút. A nyomás a téli
gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert
a túl alacsony nyomás hátrányosan befolyásolja a profil öntisztuló képességét.
Ne használjon 4 mm-nél kisebb mintázat mélységû téli gumiabroncsot!
– Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet
érdemes a hajtott tengelyen lévô kerékre rakni, így kormányozható marad az
autó. A hólánc feltételét és levételét
érdemes még otthon kipróbálni, hogy a
gyakorlatlanság ne okozzon problémát
a hidegben.
– A téli idôszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb
ideig kell használni a gépjármû világítóberendezéseit, ezért nagyon fontos,
hogy azok megfelelôen mûködjenek.
– Az ablaktörlô gumikat már a tél beállta elôtt érdemes kicserélni, hiszen
az elhasználódott gumi nem töröl
megfelelôen, csíkoz, maszatol, és ezzel
jelentôsen romlik az üvegfelület átláthatósága.
– Töltse fel fagyálló szélvédômosó folyadékkal a tartályt, legyen Önnél jégkaparó, jégoldó spray.
– Az akkumulátor esetében ellenôrizni
kell a pólusok, vezetékek állapotát, és a
töltöttségi szintet.
– Havas idôszakban a gépkocsiban
legyen hólapát, vontatókötél, és kis
mennyiségû érdesítô anyag!
Útnak indulás
A gépjármûvezetôknek tisztában kell
lenniük azzal, hogy az ôszi-téli közlekedé-
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si viszonyok más jármûvezetôi magatartást
követelnek:
– Útnak indulás elôtt tájékozódjon az
útviszonyokról (rádió, TV, ÚTINFORM:
06-1/336-2400 és www.utinform.hu)!
– Faluhelyen az ôszi-téli idôszakban
elôfordulhat, hogy a mezôgazdasági
gépek sarat hordanak fel a közútra, amitôl az csúszóssá válhat.
Mezôgazdaságilag mûvelt területek mellet figyeljen erre a veszélyforrásra is!
– A fékút télen általában hosszabb, mint
optimális idôjárási viszonyok közötti
fékezésnél. Óvatosan válassza meg a
sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetôk a lokálisan lefagyott területek. Vezessen lassabban, tartson nagyobb követési távolságot, kerülje a hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat!
– Ne kockáztasson az elôzésnél!
– Kerülje az elakadást! Kezdôdô hófúvás,
intenzív havazás esetén a legközelebbi
lakott hely elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az
út ismét járható. Az elakadt jármûvek
akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek, vagy a
ráekézett hó.
– Az elakadt gépkocsit lehetôleg ne hagyja az úton, vagy ha mégis, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg feltûnô,
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jól látható helyen!
– Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót,
tartalék ruhát, némi ételt és meleg innivalót is becsomagol.
– Útközben idôben gondoskodjon üzemanyagról, még rövid távolságra se induljon el kevés üzemanyaggal!
– Csak feltöltött mobiltelefonnal induljon
útnak.
– Ne feledje, havazásban lecsökken a látótávolság, ezért mindig használja a tompított fényszórót vagy a ködlámpát!
– Ha a levegô hômérséklete +2°C alá
csökken, a megszokottnál is óvatosabban közlekedjen, hiszen bárhol elôfordulhatnak jeges útszakaszok. Leggyakrabban azonban a légmozgásnak leginkább kitett hidakon
(Tildy Zoltán híd!), illetve a mélyebben fekvô útszakaszokon (Villám utca,
Ereszvények!) fordul ez elô (ha az úttest
nedves csillogása fényszórója fényében
hirtelen matt fényûnek látszik, az biztos
jele a burkolat jegesedésének).
Ha elakadt
A legtapasztaltabb és legjobban felkészült vezetôvel is elôfordulhat, hogy a hó
fogságába kerül. Saját biztonsága érdekében érdemes megfogadnia néhány tanácsot:
– Ha elakadt, hívja a tûzoltóságot a 105-

Önkormányzati hírek

Folytatás az 1. oldalról
Eperfesztivál támogatásáról és a 2018. évi
eseménynaptár elfogadásáról.
Második napirendi pontban felülvizsgálta és elfogadta a település Helyi
Esélyegyenlôségi Programját, eleget téve az
egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség
elômozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak.
A következô napirendek során a
Képviselô-testület módosította a helyi díjakról szóló 15/2011. (XI. 30.) valamint a
helyi adók megállapításáról szóló 22/2015.
(XI.27.) önkormányzati rendeletet. Mindkét
módosított rendelet megtalálható az önkormányzat honlapján a hatályos rendeletek
között.
A negyedik napirendben a Képviselôtestület jóváhagyta a „Vállalkozási szerzôdés
keretében, gyermekorvosi és felnôtt háziorvosi rendelô felújításához kapcsolódó munkálatok elvégzése” elnevezés alatt lefolytatott
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának
javaslatát, és a beérkezett ajánlatok értékelését követôen a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA
Kft. ajánlatát érvényesnek, az eljárást pedig
eredményesnek nyilvánította.
A két ülés között történt fontosabb események, valamint a lejárt határidejû határoza-

tok végrehajtásának ismertetését követôen
a Képviselô-testület Dr. Sajtos Sándor polgármester számára 1 havi bérének, Csörgô
Mihály alpolgármester számára pedig 1 havi
tiszteletdíjának megfelelô jutalmat állapított meg.
A Szociális Bizottság javaslatát támogatta
a Képviselô-testület és minden 2017. december 31-ig 70. életévét betöltô tahitótfalui
állandó lakos részére 10.000 Ft egyszeri
támogatást állapított meg.
A tulajdoni ügyek napirend során több
döntés is született a belterületi utak elnevezésére vonatkozóan, majd támogatta a
Képviselô-testület riasztó telepítését a felújított orvosi rendelô épületébe. Szintén támogatta a testület Plascsevics János kérelmét,
és a Sportcsarnok használatát térítésmentesen biztosította a december 27-én tartandó
Dagober kupa lebonyolítására. Jóváhagyta a
Képviselô-testület az elôzetes egyeztetéseknek megfelelôen elkészített települési arculati kézikönyv tervezésére, valamint a településkép védelmérôl szóló rendelet – tervezet elkészítésében történô közremûködésre
vonatkozó megbízási szerzôdést az Urbcad
2000 Kft. (képviseli: Körmendi Judit
fôépítész), valamint a települési arculati
kézikönyv kiadvány tervezésére, szerkesz-

ös segélyhívó számon! Mindenképpen
maradjon a jármûben, így megvédheti magát. Szabadítsa ki a kipufogót a
hóból, fûtse be az autót és takarózzon
be.
– Egyedül sose induljon el segítséget
keresni!
– Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg
elleni védekezés céljából! Kezdeti
élénkítô hatása után csökkenti a fizikai teljesítôképességet, fáradságot,
bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a
helyzetfelismerô- és ítélôképességet,
ami ilyen helyzetben életveszélyes
lehet.
A fentiek mellett még az alábbiakra kérjük Önöket:
– Azok, akik fával, vagy szénnel tüzelnek,
idôben gondoskodjanak a megfelelô
mennyiségû tüzelô beszerzésérôl!
– Mindenkinek legyen otthon legalább
2-3 napra való élelmiszer!
– Figyeljünk egyedülálló, idôs, krónikus
betegségben szenvedô szomszédjainkra, embertársainkra!
Köszönjük szíves megértésüket és
együttmûködésüket!
Tahitótfalu, 2017. november 17.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
tésére, fotózására vonatkozó megbízási
szerzôdést az Almássy és Fiai Bt. részére.
Támogatta a Képviselô-testület a helyi
piac üzemeltetésére vonatkozó határozati javaslatot, így a termelôi piac a 2018.
január 1. és 2018. december 31. közötti idôszakban szombatonként 7:00-12:00
óráig továbbra is nyitva tart. Ezt követôen a
Képviselô-testület lemondott az elôvásárlási
jog gyakorlásáról a 1380/6 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában, majd jóváhagyta a Magyar
Államkincstárral kötendô, az önkormányzati ASP rendszer mûködtetésére vonatkozó szolgáltatási szerzôdését. Elfogadta az
Almásy utcai óvoda telefon és internet kiépítésére vonatkozó árajánlatot, az óvoda alapító okiratának módosítását, valamint a közmeghallgatás idôpontját, majd zárt ülésen
folytatta munkáját. A zárt ülésen elutasította a Képviselô-testület az Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület közterület-használati
díj elengedésére vonatkozó kérelmét, majd
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat bírálta el.
Az ülésen hozott határozatok a település honlapján teljes terjedelemben megtalálhatóak.
Ezúton kívánok minden kedves olvasónak békés karácsonyt és boldog új évet.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
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H ely t ö r t é n e t

500 éves a reformáció

A Tótfalui Református Eklézsia régi feljegyzéseibôl, 7. rész
A régi feljegyzések legnagyobb részét
az anyakönyvi adatok, az esketések,
keresztelôk és temetések teszik ki. A több
kilónyi anyagból csak szemezgetni érdemes
néhány jellemzô és persze érdekes, ritka
esetet.
Az elsô fennmaradt beírások igen rövidek. Az esketések csak a dátumot és a
menyasszony, vôlegény nevét tartalmazzák.
Késôbb bôvül a szülôk, násznagyok nevével, sôt a móring (hozomány) leírásával és
„contraktussal” (házassági szerzôdéssel) is.
Az elsô esketési bejegyzés 1739. ápr.
29-i, mely szerint Bodoni Andrást Halka
Marinkával adta össze Marton József prédikátor.
Egy 1788. okt. 22-i esküvônél már bôvebb
a bejegyzés: „Simon István vette Pál Ádám
Lányát, Susát. Násznagy a legény részérôl ör.
Cseh János, a leányéról Bozóki Samu. Contr:
a legény részérôl 25 Tallér. A leányéról 1
vánkos, 1 lepedô, egy derékalj.”
Bonyolultabb szerzôdés köttetett 1805
januárjában Budai János és Csörgi Erzsébet
egybekelésekor: „A legény részérôl 10 Tallér
3 esztendô elfolyása alatt. A leány részérôl
10 Tallér ugyan 3 esztendô elfolyása alatt,
hogy ha valamelyiknek halála fogna történni. Ide járul az is, hogy ha edjütt az Attyával
nem edjezhetnének és nem lakhatnának, tartozik a legény atyja, ezen 3 esztendôk után
más 3 esztendô alatt a fiát kielégíteni az ô
jussa szerént. Hasonló képpen a leány atyja
is tartozik a maga leányának jussát egészen
kiadni azon 3 esztendôk alatt.”
Egy még bonyolultabb eset, a név alapján a mai Hôsök terérôl, ahol lakom, és amit
régen Vatának is hívtak. A két szomszédunk
Liptai és Surján ház volt hajdanában.
„Copulátio (házasságkötés) napja 1829.
jan. 9. Vatai Surján Mihály özvegy férjfi ,
néhai ifj. Liptai István özvegyével Nemes
Nagyházú Ersébettel.
Moring: A férjfi, mint aki ez idô szerént
magtalan és vele senki sem osztályos, minden ingó és ingatlan jószágát a feleséginek
ajánlja minden idô meghatározása nélkül, az
egy Ereszvényi hegy sarkán lévô szöllején,
melly eránt magának a szabad rendelést,
hogy oda vagy annak hagyhassa ahova vagy
akinek akarja, fenn tartja.
N. Nagyházú Ersébet is, egy leánykája
lévén az elsô férjétôl, mind azt amilye vagy
azon féjétôl reá maradt és vele most bír,
vagy pedig ez után szüleirôl reá háromolhat,
két egyenlô részre osztva, felét magára felét
pedig leánykájára, az ôtet illetô fél részt minden kikötés és idô határozás nélkül a férjének által ígér, ha pedig a leánykának halála
történne, akkor ennek része is mostani fér-
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jére fog szállani…”
Egy házasság amit a szülôk elleneztek:
Házasodott 1839 jan. 2-án Duna mellyéki
Német István fia, István nehai Marosi Fehér
János leányával, Máriával.
N.B. (nota bene, azaz jól jegyezd meg): A
legény megszeplôsítvén ezt a leányt, kész
lett volna elébb elvenni, de az Attya semmiképpen nem engedte; az alatt a gyermek
idétlenül meg lett, de keresztséget ért, kit is
értetlenségbôl a kertbe temettek.Végre látván, hogy fia a leányt elhagyni tellyességgel
nem akarja, csakugyan megegyezett öszve
kelésekbe. Így eléggé ki lévén hirdetôdve
a dolgok, egyszeri publikálás után összve
adattak.
Móring: Harmitz forint esztendônként 3
esztendeig. A leánytól egy katona ágy.”
A házassákötést napjainkban gyakran
követi válás. Az idézett korban ez rika eset
volt. Íme egy ilyen ritka eset:
A copulátio napja 1856. Martz. 27. A
vôlegény Szabó Sándor és Bötkös Susána
fiok Sándor, 19 éves földmíves, a menyas�szony Nagy János és Muzsik Susána lányuk
Mária, 18 éves. Tanúk: Máchik Endre (tanító) és Bötkös Mihály. Esketô pap Kontra
János.
Móring: A férj ígér 3 évre egyenlôn felosztva 100 pengô ftot. A leány szinte annyit
és egy tisztességes ágyat.”
Kilenc évvel késôbbi bejegyzés az eredeti mellett:
Ezen Szabó Sándor és Nagy Mária közti
házasság a Tek. Kir. Táblának 1865-ig Nov
15/18478 szám a felebbvitel útján hozott és
a N.M. Hétszemélyes Tábla által 1865-ik évi
Dec. 30-án 20817 sz. a helyben hagyott ítéletinél fogva, mindkét fél más házasságra
léphetés megengedése mellett, felbontatott.
Jegyzette Ápril. 4. 1866. Kontra János
sk. ref. lelkész. Elôttem Rad… pilisi járás
alszolgabírája.
Egy korabeli „próbálkozás” a válások megelôzésére Tótfalu községi
jegyzôkönyvébôl idézve:
„Június 23-án Duku Gyuráné csizmadia
legénnyel végbe vitt gyanusságért, melly szerint az házba bé rekeszkedvén felöllök bizonyos gyanússág vált. Megbüntettetett 15
páltzára mind a két személy.”
A házasságot követi a gyermek születése
és a keresztelés:
1740. nov. 24. Szabó Jancsi borjú pásztornak Sámuelt keresztelt id. Marton József
prédikátor.
1741. jan. 7-én Sarkainé Kata nevû leányának Monostoron kapott fattyú leányát Susát
kereszteltem,

1747. febr. 6-án Mester (tanító) Tótfalusi
Kecskés Ádámnak Ádámot,
1753.aug. 20-án Vatai Csereklye Mhálynak
Örsét.
„12. Máji. 1761. Liptai Istvánnak
Istvánt, amely is született a szolgálójoktól,
paráznaságbúl s által. Kereszt Atyák voltak
Bajtsi István, Bötkös János, Surjány Péter,
Bán György akkori Fô Bíró.”
Egy horrorba illô történet 1819-bôl:
„1819. aug.1-én Alsó Utcai Pátkai Istvánné
leányának, Sárának gyermeke született,
János.
N.B.: Ez a szemtelen leány templomba
a dejjesti (délesti, vagyis délutáni) Isteni
tisztelet alatt kezdvén rosszul lenni, ki
jött másod magával t.i. Csereklye Katával
a Templomból, de hazáig nem jöhetett,
hanem a Sági Mihály kertje árkába le ülvén
szült, és a gyermekét a tövis alá be rúgván ott hagyta ahol az v. meg holt volna v.
a kutyák ették volna meg, ha szerentsére
észre nem vették , és valami kis gyermekek
ott nem állottak volna; észre vévén, életbe
haza vitték utána, de a leány olly szemtelen
és istentelen volt, hogy még akkor is tagadni
merte, hogy nem övé, következés képpen ô
úgy tartathatik mint gyilkos.
N.B.: A Ttes. Uri Szék két esztendôre
vévén fel ezen dolgot, az eset után való életének tekintetébôl a büntetés alól fel mentette és csak penitentia tartására kötelezte.”
Bejegyzés a halottak nevei között: „1819.
aug. 4. Pátkai Sára fattya maghalt.”
A fentebb már szerepelt, 1805-ben házasságot kötött Budai Jánosnak és Csörgi
Erzsébetnek 1825, dec. 30-án kereszteltek
Juliannát.Keresztszülôk: Lengyel György és
Csereklye Juliánna.
Az édesanya 1831-ben kolerában halt
meg.
Családi vonatkozású, ritka bejegyzést is
találtam. Dédanyám, Cs Budai Jánosné Szabó
Juliannaként született 1854. máj. 9-én. Apja
V Szabó Mihály, anyja Maróti Jilianna volt.
Megjegyzés a beírásnál: „attya halála után
született. Apa a Dunába fúlt a Somosnál április 24-én (31 évesen). Kifogatott a Dunából
május 4-én.” A temetésnél megjegyzés: „szerencsétlen”, vagyis nem öngyilkos volt.
(Dédanyám meghalt 1935-ben.)
A temetések is igen rövid bejegyzésekkel
kezdôdnek. 1754-bôl, valószínûleg egy „köztemetés” kissé zavaros bejegyzése: „febr. 10.
Sarlainé és Bodonyi Göbe kanászt, öregek,
sírba, gratis…”
1761. jan. 21. Váradi János Mester
Uram egy esztendôs fiatskáját, Sámuelt
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Prédikációval/tanítással temették. Volt akit
csak énekkel temettek.
Az 1800-as évek elején már bôvebbek
a beírások, és nem csak a „szabványos”
adatokat
tartalmazzák:
1809.aug.20-án Szelem ,Jakab Káplár, 42
éves, golyóbistól halt meg.
1818. okt. 4. „Csizmadi István fia István
Bétsbôl haza fele jövén a kotsija felfordult,
és ôtet a loggó (egyfajta rúd a kocsin) vége
ágyékába úgy megütötte, hogy amiatt meghalt, és Mosonyban el is temettetett; itt utolsó tiszteletire halotti tanítás tartatott és a
harangozás…”
Egy kriminális bejegyzés 1828-ból, mely
szerint Beta János 15 esztendôs fia meghalt
„igen hirtelen halállal, mellyre nézve mind
a mostoha ör. apjának, kivált annak fele-

Ü n ne pe in k

ségének Pátkai Évának sokaktól tapasztalt
kegyetlensége miatt multán gyanú támadt,
hogy v. úgy ütötte agyon, vagy megétette,
tehát a Tejes (teljes) ügye, ezen Járás beli
chirurgus (sebész) által fel bontatott, akinek
bizonysága szerént ámbár a gyermek hátán
és lábain verés helyei megkékülve látszottak; mind az által nem csak, hanem májjbeli
daganat és a belekbe lévô sok geliszta férgek miatt, a hideglelési paroxismus (roham)
közbe érte valami guta ütés forma.”
Voltak nagy kort megért elôdeink is: Öreg
Cserklye János 1854. júniusában „öregkori
gyengeségben” halt meg 100 éves korában.
A balesetek áldozatai között sok volt
Dunába fulladt gyermek és fiatal. 1857
májusában Szabó János 12 éves a „komp
szélirôl a Dunába esett”. 1860 jún. 11-én

Szente Sándor 27 éves Gödön a Dunába fúlt,
Sz.újfalun kifogták s eltemették, július 5-én.
Kisgyermek halt meg „tûzégetéstôl” és
forró víztôl is. Egy ritka tragédia 1860-ból:
Cs Budai János és Szabó Erzsébet fia, István
3 és fél évesen megfúlt, mert a 9 éves lánytestvére „földbe ásta”.
Járványoknak is van nyoma az anyakönyvekben. 1831. aug.4 és okt. 10 között kolerában meghalt 72 fô, csecsmôtôl aggastyánig. 1855 elején 8 gyermek halt meg
himlôben, júniusban pedig egy hét alatt
öten lettek a kolera áldozatai.
Virágh Lajos segéd pap jegyzette fel, hogy
„az 1810-ik esztendôben ezen Eklésiában
a lelkek száma volt 1379, az 1813-dik
esztendôben 1433, az 1851-dik évben 1829.”
Budai Mihály

Jézus mondja: „Aki engem lát, látja az Atyát.”
(János 14,9b)
Az egyház évezredes karácsonyi üzenete a folyamatosan változó világ gondjaihoz kíván hozzászólni. A világ változásainak észvesztô sebességét, követhetetlenségét mindannyian érezzük: az
otthonából ki sem mozduló idôs, a dolgozó és a gyermek is. Jó dolog a változatosság, de amikor nincs idô megszokni, kiismerni valamit, mert folyton megváltozik, az egy idô után túlzottan nagy
terhet jelent. Magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat a folyamatosan változó világban. Mégis a változások
szele sokakat magával sodor, és vannak,
akik azt tartják normálisnak, hogy ugyanaz a dolog öt perc múlva már nem ugyanaz. Az ilyen emberek számára szokatlan, unalmas, elviselhetetlen az, ha valami évezredek óta ugyanolyan. Ebben a
folyton változó világban a keresztyénség
úgy áll, mint egy messzirôl jött idegen,
aki végletesen eltér mindenben azoktól
a körülményektôl, amelyek közé megérkezett.
Ez az idegenség-érzés a kezdetektôl
jellemezte a keresztyéneket, gondoljunk csak bele, már Jézus Krisztust is így
fogadták: se gyerekként, se önfeláldozó,
számtalan jót tevô felnôttként nem volt
helye ebben a világban. Ô egy változatlan világból, az örökkévaló dicsôségbôl
érkezett közénk, és azért jött, hogy abba
a változásra nem szoruló, örök világba nekünk is utat készítsen. Ô a híd, az
összekötô kapocs Isten világa és a mi világunk között. A karácsony évezredes, változatlan üzenete ez: „Aki Jézus Krisztust
látja, látja az Atyát.”
Eg y or vos ismerôsöm eg yszer ez t
mondta a lelkészi szolgálatról: „Nagyon
nehéz lehet nektek, lelkészeknek ugyan-

azokat az igazságokat mindig másféle formában elmagyarázni.” Való igaz, hogy
igazi kihívás az évezredes üzenetet újra
és újra megérteni, megfogalmazni, és
megpróbálni átadni másoknak. De mivel
az igazi értékek változatlanok – mert nem
szorulnak változásra, jobbításra, lecserélésre – ez a legcsodálatosabb feladat: az
észvesztô sebességgel változó világban az
örökkévaló Istent és az Ô örök üzenetét
hirdetni, képviselni.
Közeledik a karácsony, és a színpompás reklámok, érzékekre ható manipulációk között megint megszólal egy szelíd hang: a karácsony Jézus Krisztus születésének, Isten Fia emberré lételének az
ünnepe – ez, és nem más. Vajon hányan
hallják meg? Hány ember számára jelenthet ez végre erôt, vigasztalást magányos, k i ismerhetetlen vi lág u n kban?
Vajon hanyadjára hallod ezt az üzenetet
– elgondolkodtál-e már egyszer is rendesen azon, hogy mit jelentett Isten részérôl
ezt az áldozatot meghozni? A Teremtônek
teremtményi korlátok közé szor ulni,
hagyni, hogy bántsák, megalázzák, és
nem csak pár percig, egyszer-kétszer,
hanem 33 éven át, melynek végén ott a
kereszt! Mégis kész volt erre az Isten. És
nem hiába vállalta. Krisztus áldozatának
azóta is eredményei, gyümölcsei vannak.
Jézus Krisztus az összekötô kapocs, a
mennybôl jött Idegen, aki a jót, a szeretetet, a másként élés lehetôségét, az igazi
társaságot, az örök boldogság lehetôségét
hozta el megalázkodásával e világba. „Aki
engem lát, látja az Atyát” – az Úr Jézus
nélkül semmit sem tudnánk Istenrôl, a
szeretetérôl. Ô azonban eljött az idôk teljességében, és emberré lett. Mi pedig, az
Ô méltatlan, de elhívott szolgái, lelkipász-

torok, gyülekezeti tagok, hívô keresztyének azóta is ezt az évezredes lehetôséget,
üzenetet hirdetjük. Ismét. Mert nincs
ennél fontosabb és nag yobb üzenet.
Meghalljátok-e?
***
Programok az ünnepen
Az idén is tartunk hittanosaink és szüleik számára kézmûves adventi alkalmat
december 16-án, szombaton 10 órától a
gyülekezeti teremben.
A négy adventi vasárnap de. 10 órától
várjuk fûtött templomunkba a készülni,
adventet ünnepelni vágyó érdeklôdôket,
a negyedik vasárnap a szenteste napja is
egyben.
Az úr vacsorára való lelki készülést
(bûnbánati alkalmakat) december 22-én
pénteken és 23-án szombaton este 5 órától tartjuk a fûtött gyülekezeti teremben.
Hagyományos 24 -i, szentesti ünnepi Istentiszteletünk szintén 5 órától lesz
a templomban hittanosaink szolgálatával. Ünnep 1. és 2. napján, hétfôn és kedden 10 órától lesz Istentisztelet, keddre legátust is várunk a Károli Egyetem
Hittudományi Karáról, Kovács István
Bendegúz 1. éves teológushallgatót.
Óévi Istentiszteletet 31-én, vasárnap
du. 5 órakor a gyülekezeti teremben,
újévi Istentiszteletet január 1-jén de. 10
órától a templomban fogunk tartani.
Aktuális programjainkról, alkalmainkról gyülekezetünk folyamatosan frissülô
honlapja is tájékoztatást nyújt: www.
tahitotfalu.reformatus.hu
Szeretettel kívánok Istentôl gazdagon
áldott adventet, karácsonyi ünnepet és
új esztendôt minden Kedves Olvasónak!
Árvavölgyi Béla
lelkipásztor
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Egyház, közösség

Isten velünk
Folytatás az 1. oldalról
Karácsony ünnepe nemcsak megemlékezés a Megváltó születésérôl, hanem
annak átélése, hogy Jézus közénk jött
és közöttünk is van. Az Ige megtestesült
Názáretben! Ugyan meghalt, de mivel feltámadt, ma is él. Aki hisz benne és a nevében kér valamit, annak megteszi (vö. Jn
14,14). „Nem hagyott árván minket” (vö.
Jn 14,18), visszatér az utolsó napon. Nem
hagyott árván minket, segítségét addig
is érezzük. Nem hagyott árván minket:
velünk van a liturgiában is: „jelen van
a szentmise Áldozatában, mind a papi

szolga személyében, mert »az Áldozatot
ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, aki a kereszten önmagát feláldozta«, mind, s leginkább, az eucharisztikus színek alatt. Jelen van erejével a szentségekben, úgyhogy amikor valaki keresztel, maga Krisztus keresztel. Jelen van igéjében, mert Ô maga beszél, amikor az
Egyházban a Szentírást olvassák. Végül
amikor könyörög és zsoltároz az Egyház,
Ô van jelen, aki megígérte: »Ahol ketten
vagy hárman összegyûlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük« (Mt 18,20).” (II.
Vatikáni Zsinat Sacrosanctum concilum
k. konstitúció a szent liturgiáról).
A szentmise azért különleges imaforma, mert tapasztalhatjuk Jézus mind

az ötféle jelenlétét: Krisztus jelen van
a imádkozók között, a szentírási részek
olvasásakor ô maga tanít, a pap személyében is, a Eucharisztia szentségben is,
de az átváltoztatáskor Testében is megjelenik az ost ya és a bor színe alatt.
Kezdeményezésemre a TETA új bábukkal egészítette ki a templomkertben lévô
betlehemet. Aki szentestétôl eljön, megnézheti Jézusnak a szüleitôl, egy pásztortól és a három királyoktól körülvett kis
szobrát. De ha még néhány lépést tesz
és bemegy a templomba, akkor magával
Krisztussal találkozhat. Ezt a személyes
találkozást és a kis Jézus minden áldását
kívánom községünk minden lakójának!
Attila atya

Karácsonyi üdvözlet, újévi jókívánságok Nyárádmagyarósra…
E lap korábbi híradása tudatta, hog y a
tahitótfalui református gyülekezet testvérkapcsolat megteremtésére törekszik az erdélyi Nyárádmagyarós község reformátusaival.
(Községi T.: 2016.nov.) A másfél éves törekvés meghozta várt gyümölcsét: ez év október elsején a két gyülekezet lelkipásztora
kézjegyével látta el a gondnoki aláírásokkal
megerôsített testvérgyülekezeti megállapodást
a nyárádmagyarósi református templomban.
Ezt követôen református templomunkban a
szószékrôl elhangzott egy részbeszámoló a fenti
megállapodásról, mely beszámoló örömteljes
mivoltának teljességéhez tartozik még az, hogy
szeptember 30-án a község fölé magasodó 1080
m magas Bekecs-hegyen ünnepre gyûlt a falu s
a Nyárád-mente, a környezô helységek magyarsága, hogy megemlékezzen a kassai 9-es honvédek 1916.októberi gyôzelmérôl. Felvonták
az ôsi székely zászlót, lármafát gyújtottak s
7-8 ezer magyar emlékezett arra, hogy a fenti
idôkben a székelységre orvul rátört háromszoros túlerôben lévô oláh „misszionáriusok” csúfos vereséget szenvedtek. A különbözô szervezetek, intézmények, hagyományôrzô színes
huszár-egységek képviselôinek sorában Vaczó
Zoltán, Fábián Csaba presbiterekkel együtt
elhelyeztük gyülekezetünk emlékkoszorúját a
hôsök emlékmûve elôtt.
De miért is választottam én a Dunakanyartól
éppen 600 km-re fekvô székely falut a testvérgyülekezet-építés szándékával? A többféle szempont közül az egyik meghatározót a nagy székely, Orbán Balázs fogalmazta meg s hozta a
világ tudtára még 1868-73 között:” Marosszék
középfolyója a szôke Nyárád. Kb. 80 km hosszú
terén 68 falu van, melynek népessége – kevés
kivétellel- székely és nagyrészt protestáns. A
Nyárád-menti faluk mind csinosak, alig megszakadó láncolatban…Ott hömpölyög közöttük a Nyárád, megtermékenyítve a földet, melynek minden hantja mûvelet alatt van, s vasszorgalmat kifejtô népe kevés földje mellett is jólétnek örvend…népe értelmes, munkás, fürge,
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tevékeny, udvarias, vendégszeretô, s olyannyira megnyerô szíves…a folyam eredetétôl kezdve mindenütt székely partokat mos. S miként
a folyam hû szülôföldjéhez, úgy a terén lakó
nép is hû, és ragaszkodó szülôföldjéhez. Ezért
választottam Nyárádmagyaróst, egyfelôl.
Az 1941-ben,-tehát Észak-Erdély visszacsatolása után- a frissen-megjelent „Székelyföld
írásban és képben” így ír: „Nyárádmagyarós a
nyárádszeredai járásban fekszik, területe 3479
kat. hold. Régi község. 1848-ban 704 lakósa
volt, 1941-be: 1434 fô. Valamennyien református székelyek.” Ezért választottam másfelôl.
A „mag yar refor mátus templomok II.”
Nyárádmagyaróst Marostorda megyében láttatja 1347 lelkes anyaegyházával, melynek 500
ülôhelyes temploma 1846-52 között épült. 2
harangja, 6 regiszteres orgonája van, az 1700as évekbôl is származó úrasztali edényekkel. Harmadik okként ezért. Meg azért, mert
Áprily Lajos, a szomszéd Parajd vidékének
költôje imígyen emlékezett e varázslatos tájról:
”Titokzatos terület…katlana zárt birodalom,
ahol titoktermô a föld, s különös illatú a virág, s
beszédesebb a patakok suttogása.”
Akik ott jártunk, mindent úgy találtunk,
ahogy megírattatott. A megállapodás aláírását követôen, elköszönô presbiteri jegyzôként,
köszönetem kifejezéseként, s a szószéki beszámoló kiteljesedéseként, egy jeles erdélyi
magyar református költô, Reményik Sándor
üzenetét helyeztem a szívükre „Templom és
iskola” versének lényegével: -„Ti nem akartok
semmi rosszat, Isten a tanútok reá. De nincsen,
aki köztetek E szent harcot ne állaná. Ehhez
Isten mindannyiotoknak Vitathatatlan jogot
ád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot
s az iskolát! - Ti megbecsültök minden rendet, Melyen a béke alapul. De ne halljátok soha
többé Isten igéjét magyarul? S gyermeketek az
iskolában Ne hallja szülôje szavát?! Ne hagyjátok a templomot, A templomot, s az iskolát!
…. – A koldusnak, a páriának, A jöttmentnek
is van joga, Istenéhez apái módján És nyelvén

fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul Az útszélét s az égbolt sátorát? Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! Kicsiny fehér templomotokba most minden
erôk tömörülnek. Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe bíztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”
(1925) S Nyárádmagyarós református magyarjai hatalmas erôfeszítéssel, összefogással, a közelmúltban újították meg teljesen templomukat.
S mind ezekért, meg hogy a csillagos templom
harangszava továbbra is, és mind örökre, átjárja
a magyarósiak szívét-lelkét, zúgása bejárja hegyvölgyeiket, köszöntöm ôket karácsony közeledtével, Wass Albert „Karácsonyi versének” válogatott soraival:”…Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra
gyermekek, hogy emberek lehessetek!...Olyan
jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a csillagok
közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplôben
elébe menni…” Ugyancsak tôle:„Karácsonyi
fohász”: „Kedves jó Megváltó Atyánk! Szépen
kérlek, nézz le miránk…add, hogy e nagyvilágon az emberre béke szálljon. Óvón terítsd
széjjel kezed, messzi szülôhazánk felett. Térden
állva esedezem: hazánk megint otthonunk
legyen, s fáradozást feledve mind, hadd lássuk
meg szeretteink.” E sorokkal kívánok szeretetben, boldog örömben várt, és eltöltött Áldott
Karácsonyi Ünnepeket Nyárádmagyarósnak!
Újévi, és a végtelen távoli jövôre is szóló jókívánságaimat dr. Hankó György 121 évvel ez
elôtt írt „Székelyföld” c. könyvének gyönyörû
soraival küldöm a nyárádmagyarósi, és a
Nyárád-menti magyaroknak:” Ragyogja be e
drága földet a boldogság napja, aranyozza meg
kedves népét a jólét öröme, sarjadjon barázdáin új élet s amerre csak székely szót ringat szárnyain a szellô, az öröm és a szabadság víg dala
zengjen!”
Isten áldja Tahitótfalut és Nyárádmagyaróst!
G. Szalai István, 2017. Adventjén
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Karácsonyi gyûjtés a moldvai
csángómagyar gyerekeknek
Iskolánk második éve kapcsolódik
be a moldvai csángó gyerekeknek

történô karácsonyi ajándékgyûjtésbe.
Tanulóinknak, a kedves szülôknek és
kollégáknak köszönhetôen nagyon sok
szép ajándék gyûlt össze, amit az akciót szervezô KEMCSE, Keresztszülôk a
Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
elnöke, Jolanda Willemse személyesen
vitt el november 24-én iskolánkból.

December elején viszik ki a többi ajándékkel együtt Moldvába, Diószénre. Elnök
asszony felajánlott egy lehetséges találkozást iskolánk tanulóinak, amikor kilátogatnának hozzánk csángó gyerekek, hogy a
mi tanulóinkkal ismerkedhessenek meg.
Köszönöm iskolánk aktív részvételét ebben a gyûjtésben, különösen az
osztályfônökök és az SZMK segítségét,
tanulóink szüleinek a rengeteg szép ajándékot.
K ü l ö n kö s z ö n e t Ta h i t ó t f a l u
Önkormány zatának, Dr. Sajtos Sándor
polgármester úrnak a támogatásért, rengeteg ajándékért!
Ismét megmutatta a tahitótfalui iskola,
hogy milyen nagy összefogásra képes!
„Jónak lenni jó!” mottóval kezdjük meg
az adventi idôszakot.
Zakar Ágnes, intézményvezetô

ném megköszönni a sok-sok szép ajándékot, amit a diószéni csángó gyerekeknek
gyûjtöttetek.
A legtöbbjének ez lesz az egyetlen ajándék a karácsonyfa alatt. Ti már most
ilyen fiatalon megtanultátok azt, hogy
segítenünk kell azokon, akik kevésbé szerencsések, mint mi.
Sokszor adni jobb, mint kapni, s jónak
lenni valóban jó. Mosolyt varázsolni valaki arcára a legnemesebb dolog a világon.
Most ti ezt tettétek, hiszen sok kis csángó
gyereknek okoztatok örömet.

Köszönet a szüleiteknek és tanáraitoknak, akik egyengetik az útjaitokat. Amíg
ilyen csodásan és példamutatóan viselkedtek, addig nem kell aggódnunk a jövô
generációért.
Kedves Igazgató Néni és Kedves Taná
rok, tudom, hogy így karácsony elôtt
milyen sok az elfoglaltságuk s mégis szakítottak idôt arra, hogy megszervezzék
ezt a gyûjtést. Nagyon hálásak vagyunk
érte.
Annak reményében, hogy továbbra is
számíthatunk az Önök támogatására,
kívánunk Békés Boldog Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Új Évet.
Hálás köszönettel, ahogy a csángók
mondanák Isten fizesse.
Jolanda Willemse, KEMCSE-Elnök

Álljon itt Jolanda Willemse levele.
Tisztelt Igazgatónô, Kedves Gyerekek!
A Keresztszülôk a Moldvai Csángó
magyarokért Egyesület nevében szeret-

Pályaorientációs nap

Iskolánk elôször rendezett Pályaorientációs
napot, mely az alsósoknak múzeumi, pályaorientációhoz kapcsolható délelôtti tevékenységekkel telt, a felsô tagozatosoknak pedig a
legkülönbözôbb szakmák képviselôi mutatkoztak be, délután pedig pályaválasztási fórumot tartottunk. A tanulók, tanárok egyaránt
nagyon pozitívan értékelték a napot.
A meghívott mesterségek között volt
fodrász, autószerelô, erdész, festô, burkoló, csecsemôápoló, villanyszerelô, asztalos, ács és pék. Köszönjük Matz Bélánénak,

Szimilkó Sándornak, Juhász Balázsnak, Szabó
Attilának, Lánczos Áronnak, Nagy Zitának,
Balogh Zoltánnak, Zakar Andrásnak, Barta
Istvánnak és Papp Lászlónak, hogy bemutatójukkal a gyerekekhez közelebb hozták a mesterségeket, hiszen sajnálatosan számos olyan
van köztük, melyekre évrôl évre kevesebben
jelentkeznek, és alig képeznek szakembert.
A magunk szerény módján ezen szerettünk
volna változtatni a megjelenô szakemberek
segítségével. Hálás szívvel köszönöm mindnyájuknak ezt a tartalmas szép programot, és
azt, hogy idôt szakítottak az ifjúság nevelésére, tanítására!
Délután hat középiskola tisztelte meg iskolánkat és a végzôsöket azzal, hogy eljöttek a
pályaválasztási fórumunkra, és szülôknek,
gyerekeknek a középiskolájukról meséltek,
adtak tanácsokat.
Köszönet: a szakgimnáziumoknak-szak
középiskoláknak: a budapesti Varga István

Kereskedel m i, Közgazdaságiból Tal lár
Péternek, a szentendrei Petzelt József
bôl É nekes R it á n a k és Német h K l á r a
intézményvezetôknek, a váci Király Endrébôl
Varga József tanár úrnak. Köszönjük a gimnáziumok képviselôinek a szíves tájékoztatást:
Szikra Petronellának a pomázi Sashegyibôl,
Molnárné Reskovits Zsuzsa igazgató asszonynak a szentendrei II. Rákócziból és Kerezsi
Csaba igazgató úrnak a Móriczból.
Kollégáimmal mindent megteszünk azért,
hogy diákjaink továbbtanulása eredményes
legyen.
Zakar Ágnes, intézményvezetô
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Szülôi Bál 2017
Az idei Szülôi bál nagyon szépen sikerült,
sokan voltak, jól érezték magukat a vendégek, a program remek volt.
Köszönjü k a Ta h itót fa lu i Á lt a lá nos
Iskola Gyermekeiért Alapítvány munkáját,
Csizmadi Andinak, Csereklye Ildikónak,
Bándi Áginak, Baffia Krisztának és Zandler
Beának a hatalmas és színvonalas munkát, családtagjaiknak én külön köszönöm,
tudom, hogy ez nagy áldozat!
Az SZMK vezetôknek, akik szépen megmozgatták a szülôket, hogy eljöjjenek a
bálba, és támogató jegyeket is sokan vettek.
Köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek a
bálba: Kovács Judit, Kovács Laci, Gyarmathy
Réka, Viplak Kati, Matus Klára, Marton
Ica, a zenetanároknak és tanítványaiknak
a szép produkciókat, Krafcsik Ibolyának,
Csáki Juditnak, Kürtösi Zsoltnak és Mákó
Miklósnak a színvonalas munkát!
Köszönöm Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak és kedves feleségének a részvételt és a Népház térítésmentes használatát.
Polgármester úr bejelentette, hogy a jövô évi
bál az új étkezôben lesz.
A bál bevétele sem elhanyagolható,
amirôl a kuratórium tájékoztatott bennünket: 430.000 Ft, melyet az iskola eszközálloAz idei évben november 10-én tartottuk meg hagyományos Szülôi bálunkat. Sok
készülôdés elôzte meg, de a visszajelzések
alapján megérte, mindenki nagyon jól érezte magát.
Az estet az alapítvány elnöke nyitotta
meg, majd Zakar Ágnes igazgatónô és dr.
Sajtos Sándor, településünk polgármestere is köszöntötte a vendégeket. A folytatásban Ádám Dorka és Varga Ádám a Musztáng
Sportegyesület tagjainak táncos bemutatója következett, majd 2 fuvolaszóló Berencz
Lili és Magonyi Boglárka elôadásában.
Utána a Zenebutikos növendékek adták
elô vidám mûsorukat Kökényné Krafcsik
Ibolya tanárnô vezetésével. A zenés mûsort
iskolánk zenetanárai állították össze, aktív
közremûködésüket köszönjük.
Vacsoránkat idei évben is az Útonálló
Vendéglô biztosította, tekintettel a Márton
nap közelségére libás fogást is választhattunk.
Az emeleten teaház mûködött, mind a
gyerekek, mind a felnôttek szívesen tértek
be egy-egy finom teára, kellemes beszélgetésre. A teaház megvalósításában Baffiáné
Berényi Krisztina, Mocskonyi Rea, Szigeti
Ágnes, Zillerné Gáspár Hajnalka vállaltak
aktív szerepet.
A táncos kedvû vendégeknek Szecsei
László szolgáltatta a zenét.
Idei évben is volt tombola, sok-sok értékes ajándékkal, felajánlással. Ezúton is sze-
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mányának javítására fordítunk. Hangfalakat,
hordozható projektorokat, a Népházba egy
beszerelhetô projektort és az írásvetítôhöz
vásznat fogunk vásárolni.
Igazán felemelô érzés, hogy ennyi jó
ember tud egyszerre megmozdulni az iskolánkért!

Hangverseny
a Nyugdíjas
Klubban
Má r hag yomá ny, hog y m i nden év
novemberében elmegyünk muzsikálni a
Nyugdíjas Klubba.
A nagymamák és nagypapák nagy szeretettel fogadják az unokák szereplését.
Most is volt család, amelyikben a hallgatók és a szereplôk között is volt érintett.
A mûsor után kis vendégséggel, süteménnyel, üdítôvel kedveskedtek a klubtagok.

A legtöbb jegyet vásárló osztályok tortát
kaptak: a 6. b Sziváné Bergmann Henrietta
osztálya 16 jegyet, az 1.b Csereklyéné Szente
Ildikó osztálya 55 jegyet , és Magyarné
Rátóti Katalin osztálya, a 2. b osztályos tanulók szülei 110 jegyet vásároltak.
Mindenkinek köszönjük önfeláldozó segítségét!
Az iskolavezetés nevében:
Zakar Ágnes és Mákó Miklós
retnénk megköszönni a támogatást a faluban és környéken mûködô vállalkozásoknak, szülôknek, és minden tombolatárgyat
felajánlónak: Puppánné Rácz Julianna West
Divatáru, Keszler Szabolcs Hús- és hentesáru
bolt, Laki Cuki, Angelmayer Éva Háztartási
bolt, Kövecses Ágota - dr. Komonyoczky
Edit - Székely Edit Leányfalu Levendula
kozmetika, Útonálló Vendéglô Leányfalu,
Orbán Olga Élelmiszerbolt, DunakanyarVet
Állator vosi Rendelô és Állatpatika- Dr.
Munkácsi Miklós és munkatársai, Csereklye
József Baumit Kft., Orosz Laura, NagyKozár Szilvia, Kékesi-Argyelán Krisztina,
Háger András, Vaczó Tamás és focicsapata,
Móda-Híd 2010 Kft. leányfalui írószerbolt,
Dunakanyar Könyvesbolt Leányfalu, Pataki
Judit zumbaoktató.
Köszönettel tartozunk a szülôi munkaközösség tagjainak, a kedves szülôknek,
akik támogatói és belépôjegyek vásárlásával, tombolafelajánlásokkal, finom süteményekkel járultak hozzá rendezvényünk
sikeréhez. Szintén köszönjük Tahitótfalu
Község Önkormányzatának, hogy idén is
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a
Népházat.
Idei évben a 2. b, 1. b, 6. b osztályt jutalmaztuk tortával, mivel a legtöbb támogatói
jegyet és belépôt az ide járó gyermekek szülei vásárolták.
Az est teljes bevétele 430.000 Ft volt. Az
összeget az idei évben is iskolánk informa-

tikai eszközeinek fejlesztésére fordítjuk. Az
eszközök átadásáról beszámolóinkat iskolánk honlapján, a www.pollackmihalyiskola.
hu oldalon követhetik figyelemmel.
A Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány
elnöke: Csizmadi Andrea
tagjai: Baffiáné Berényi Krisztina
Bándiné Tasnádi Ágnes
Csereklyéné Szente Ildikó
Csizmadi Beáta
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Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
és a szülôk iskolát segítô munkája
Az alapítvány több rendezvényt szervezett a célból, hogy támogassa az iskola fejlôdését. Laptopot, projektorokat
vásárolt az iskolának, támogatta a digitális tábla vásárlását, több tanuló kirándulását, hét tanuló nyelvvizsgáját, az év végi
pedagógus kirándulást, hogy csak néhányat említsek.
A májusban rendezett, Alapítvány által
szervezett Családi nap bevételébôl eredetileg a Népház udvar játékparkjának
fejlesztését tûzték ki célul, de ezt a tervet el kellett napolni. Nyáron ugyanis a
Népházban energetikai felújítás lesz, és
az udvar is átesik majd egy tereprendezéssel egybekötött felújításon. Így az alapítvány majd akkor folyik bele ebbe a tevékenységbe.
A Családi napból befolyt 170 000 Ft-ból
a következô vásárlás történt:

Ping-pong eszközök 9170 Ft. Társasjáté
kok 47960 Ft. Alsóban minden osztály
két társasjátékot, a két felsôs tanulószoba együttesen három társasjátékot (tanári
szobában vannak) kapott. Ezek mindegyike fejlesztô hatású. Labdák, ugrálókötelek,
habtenisz szettek mindkét épületben az
alsós osztályoknak 23610 Ft. Ugróiskola
kiépítése mindkét épületnél 12 875 Ft.
Homokozó felújítása a nagy iskolában.
Pad és asztal a nagy iskolánál 60000 Ft.
Köszönjük az alapítvány és a szülôk
támogatását!
Az udvar rendezésben nyújtott segítséget: Szülôk: Berencz anyuka 2.b, Kovács
apuka - anyuka 2.b-8.a, Galacanosz apuka
2.a- 4.a. A lapítványi tagok: Csizmadi
Andrea, Baffia Kriszti, Zandler Beáta és
jómagam. Még néhány gyereknek a tanu-

lószobából is köszönet és Gergônek.
Támogatta a munkákat: Cserker K ft.
Csereklye Feri 6. b-s szülô, Tetôtár Kft.,
Angelmayer Éva, sokat segített Csizmadi
Andi férje, Orosz Tibi.
Köszönjük a Seres Lilla által felajánlott
virágokat, melyek az elôkertünket díszítették és a Zakar András szülô által felajánlott
fiókos szekrényt!
A nagy sikerû Szülôi bál után az újabb
program a szülôk által szervezett Adventi
vásár lesz, mely az adventi koncerttel
együtt december 15-én a Sportcsarnokban
kerül megrendezésre.
Köszönjük az Alapítvány, SZMK és a
kedves szülôk áldozatos segítségét!
Zakar Ágnes intézményvezetô

Vers- és prózamondó
verseny
November 27-én mintegy harminc felsô
tagozatos diák részvételével tartottuk az
iskolai vers-és prózamondó versenyt. Jó
hangulatú verseny volt, ahol felnôtt, gyerek szívesen hallgatta a humoros és megható irodalmi mûveket. Ki magabiztosan,
ki lámpalázasan, de minden versenyzô lelkesen vett részt ezen a megmérettetésen,
ahol az alábbi eredmények születtek:
5-6. osztály, vers: I. Szimilkó Kolos 5.b,
II. Rizmicsenkó Léna 6.b, III. Birkás Anna,
5.b és Madarász Réka 5.a
5-6. osztály, próza: I. Gyugos Liliána 6.a,
II. Kemechey Álmos 5.a, III. HegedûsBartha Tádé 5.b és Balogh Bence 6.a

7-8. osztály, vers: I. Vaczó Luca, 8.b, II.
Jenei Ákos 7.o.
7-8. osztály, próza: I. Szolnoki Bence
7.o., II. Bánáti Lilla, 7.o., III. Rikli Liliána
7.o.
Köszönjük az iskolavezetésnek a színvonalas jutalomkönyveket!
A zsûri tagjai voltak: Gyarmathy Réka,
Lintner Andrea, Matus Klára, Papp Judit,
Princzné Bérczi Krisztina.
A prózamondók legjobbjai képviselik
majd iskolánkat a Fábián Zoltán-verseny
területi fordulóján.

„Arany busz”
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Papp Judit, a tahitótfalui
iskola magyartanárnôje kezdeményezésére a Petôfi Irodalmi Múzeumból egy
interaktív busz fogja a nagy költô életét
és munkásságát bemutatni itt az iskola
környékén vagy udvarán. A különleges
eseményre december 20-án, az adventi
idôszakban kerül majd sor.

Délelôtt az iskola tanulói tekintik meg
az ideérkezô múzeumot, délután azonban
szeretettel várunk minden érdeklôdôt
a Kossuth Lajos utcában megtekinthetô
„Arany busz” rendhagyó kiállításra.
Iskolavezetés
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Szomszédoló két keréken
Tikkasztó nyári hôség volt még, amikor a Szigeti Tekergôk kerékpártúra sorozat ötlete megszületett. A Horányban megrendezett Kékevezô Fesztiválon egy-egy
sárkányhajó csapattal a Szentendrei-sziget
minden települése képviseltette magát.
A vándortrófeát ezúttal Tahitótfalu csapata, a Szigeti Sárkányok nyerte el. A jó
hangulatú verseny közben megfogalmazódott szervezôkben és résztvevôkben
egyaránt, hogy szükség lenne minden
korosztály t megmozgató programokra, melyek alkalmat adhatnának egymás
megismerésére és közösségépítésre is. Az
ötletet tett követte, így négy ôszi hétvégén kerékpárra pattantunk és végiglátogattuk szigeti szomszédainkat, majd természetesen mi is vendégül láttuk ôket.
Hétrôl-hétre egyre többen lettünk, más
településekrôl (pl. Szentendre, Hatvan)
is csatlakoztak hozzánk. Az újabb találkozáskor már sokan jó ismerôsként üdvözölték egymást, mindenki barátságos és
érdeklôdô volt. A túrák során a vendéglá-
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tó település egy olyan arcát szerette volna
megmutatni, amelyet egy átlagos átutazó
nem láthat. Különlegességet, egyediséget érezhettünk mindenhol és nem utolsó sorban kulináris élményekkel is gazdagodtunk. Azt gondolom, hogy az idei
ôsz utolsó szép hétvégéinek eltöltésére jó
alkalmat teremtettünk itt helyben. Sokan
éltek is a lehetôséggel és reméljük, jövôre
majd még többen csatlakoznak hozzánk,
hiszen még bôven van látnivaló és megmutatnivaló itt a Szentendrei-szigeten.
A túrasorozat megszervezéséért köszönet Pintér Mónikának (Szigetmonostor),
Surányi Péternek (Kisoroszi) és Szôcs
Péternek (Pócsmegyer). A megvalósításhoz nyújtott támogatást pedig a települések önkormányzatainak köszönhetjük.
A Tahitótfalut bemutató túra sikeréhez
hozzájárult: Dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu
Önkormányzata, Béres Gabriella, Bérczi
Krisztina, Magyar család, Mocskonyi család és a Szentendrei-szigeti Baranta csapat.
Közben az idô hidegebbre fordult, de

az igény megmaradt az aktív idôtöltésre jó
közösségben. Az összekovácsolódott kis
csapatról nem szeretnénk egy évre megfeledkezni, további testet-lelket felfrissítô
alkalmakat igyekszünk teremteni a falu
apraja-nagyja számára. E törekvésünkben polgármesterünk és a Képviselôtestület maximális támogatását élvezzük,
mely nagyban megkönnyíti munkánkat.
Az óév búcsúztatását egy vidám, jelmezes, trombitás futóversennyel szeretnénk
aktívvá tenni. A jelképes 2018 méteres
táv szinte mindenki számára könnyedén
teljesíthetô. A nehéz ünnepi lakomákat
ledolgozni vágyók számára pedig a 4000
méteres futamot ajánljuk. Jó zene, érmek,
oklevelek, ajándékok, különdíjak várják a
résztvevôket, az elégetett kalóriák pótlására zsíros kenyér és meleg tea. A részvétel ingyenes, támogatói jegyek vásárlására
lesz lehetôség, melyek bevételébôl további hasonló célú rendezvények megvalósítását segíthetik.
Szigeti Sárkányok csapata
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Tahitótfalu decemberi, januári programjai
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak. Érd.:
Pakor Vilmos 30/383 4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek.

Folytatás az 1. oldalról
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG

Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244

Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kungfu edzés. Vezeti: Rácz

az óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994

Gábor 20/521 1375

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Kórus próbája.

19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 30/215 4442
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek, 18:00-19:00: Gyerek

Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô
Andrea 70/334 4096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna.
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065
Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: Móra
Eszter 30/928 7898

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

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit 20/569 7507
Csütörtök 10:00: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: Benyóné Ott Ildikó 70/330
8588

RÉGISÉGET
VESZEK

Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327
5146, Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl
és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

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!

– Németh Ádám, családsegítô szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô kedd: 10-13 óra között,
csütörtök: 11-15 óra között
– Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
– Deim Éva pszichológus minden páros héten 13-18 óra között
Jogsegély és pszichológusi 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.

Egyéni terápiás segítőbeszélgetés
wingwave coaching, relaxáció, imagináció

• Életvezetési problémák
• Lelki zavarok
• Stressz
• Krízishelyzetek
• Önértékelési zavarok
• Párkapcsolati problémák
• Szakítás, válás

foci. Érd.: Vaczó Tamás 30/551 3366
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.
Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 6272
18:00-19:00: Baranta edzés 4 éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc,
Baranta Országos Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345

• Étkezési függőség
• Termékenységi
problémák
• Függőségi zavarok
• Szorongás
• Depresszió
• Betegség

Tahitótfalu, Kisoroszi: hétköznap 9.00-19.00
Előzetes bejelentkezés: 0620/330-6070

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

Balogh Judit: Mentálhigiénés, relaxációs- és szimbólumterápiás szakember, coach
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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

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 15.000,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 16.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján lemérhetô
és ellenôrizhetô! 1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár

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.

tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es körzetében a házhoz szállítás költségét is.

Forester Kft. – Szabó Zoltán

06 20 9331 945

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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ELTÛNT 2017. novem
ber 3-án Tahitótfalu
(Tahi) Nefelejcs
utcából Frici névre
hallgató sziámi
házimacska keverék
cicám. 2 éves ivartalanított kandúr,
szeme kék és kicsit
kancsal, orra aljában barna folt.
Kijárós cica volt, nem jött haza, okos, szelíd,
akár autóba is beszállhatott. Kérem, aki látta,
vagy tud róla valamit, netán befogadta, hívjon:
06 30 440 5023. Bármilyen információ fontos
lehet! Megtalálónak jutalom!

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
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Közös bemelegítés: 10:45-től
Csörgő Adrienn Fitnesz Világbajnok vezetésével
Rajt: 11 óra 4000m, 11:05 2018 m
Nevezési kategóriák:
2018 méteren férfi, női, alsós, felsős általános iskolás
4000 méteren férfi, női, felsős általános iskolás

A verseny
központja
:
Tahitótfalu
Sportcsarn
ok
Időpont: 2
017. dece
mber 30.
Helyszíni
regis
Előzetes re ztráció: 10 órától
gisztráció:
szigetisark
anyok@gm
ail.com

A verseny útvonala: Sportcsarnok – Bajcsy Zsilinszky utca – Rózsa utca - Sportcsarnok
Kategóriánként az első három helyezett érem díjazásban részesül.
A legötletesebb jelmezt viselőt különdíjjal jutalmazzuk.
A résztvevőket az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
tagjai zsíros kenyérrel és forró teával várnak a célban.
A részvétel ingyenes, támogatói jegyek vásárlásával
segíthetik falunkban hasonló rendezvények
megvalósulását.
A program szervezői és támogatói: Dr. Sajtos Sándor polgármester,
Tahitótfalu Község Önkormányzata, Szigeti Sárkányok, Szent István Király Plébánia,
Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet, Szigeti Polgárőrség,
Tahitótfalui Rendőrörs, PetrOIL, Dierta Kft., Nektária Kft., Fétis Kft.

Tahitótfalu
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Tahitótfalui siker a komáromi
RSG versenyen
A tahitótfalui sportegyesület- ritmikus gimnasztika szakosztálya novemberben részt vett elsô versenyén.
A verseny Komáromban került megrendezésre, ahol szakosztályunk elsô versenyzôje, Hajdú Anna Petra III. helyezést ért el.
Büszkék vagyunk az eredményre, továbbá Anna büszkén képviselte Tahitótfalut! A tavaszi szezon idején több versenyen, illetve több versenyzôvel szeretnénk szônyegre állni, nyilatkozta
Szathmári Loretta, szakosztályvezetô / felkészítô edzô.

TEGYÜNK KÖZÖSEN

TAHITÓTFALU JÁTSZÓTEREIÉRT!

Ha Ön szeretné, hogy a tahitótfalui gyermekek is szép és esztétikus környezetben játszhassanak, a legkisebbek
számára is biztonságos, modern és izgalmas készségfejlesztő eszközökkel:

KÉRJÜK, TÁMOGASSA CÉLJAINKAT !
ADOMÁNYGYŰJTŐ DOBOZOK:

Tahitótfalu kilenc kereskedelmi egységében helyeztük el a
Községi Önkormányzat támogatásával megvásárolt, saját logóval ellátott dobozainkat. Az üzletek listáját
megtalálja honlapunkon és Facebook oldalunkon is.

EEDE BANKSZÁMLA:

64700021-16969359, Dunakanyar Takarékszövetkezet. Kérjük, a
közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel: „JÁTSZÓTÉR ADOMÁNY”
Közösségünk tevékenységével, céljaival, a befolyt összegek felhasználásával kapcsolatos minden
információt megtalál honlapunkon és Facebook csoportunkban.

http://tahitotfalujatszoterek.hu/

FACEBOOK: „Tegyünk közösen Tahitótfalu Játszótereiért”

TÁMOGATÁSAIKAT EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK.

http://www.tahirg.hu
Együttműködő partnereink:

TAHITÓTFALU KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
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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 ajándéksorsolá-

son vesznek részt. Novemberi számunkban a
Tildy Zoltán hídôrének koronája volt látható.
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Futó
Józsefnének.

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: 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 – 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: Tahitót
falu
Pol
gár
mesteri Hivatala • Felelôs ki
adó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fô
szerkesztô: 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.

20

