
Polgármesteri köszöntô
A 2014-es évet a település közösségeinek aktív 

részvételével az advent idôszakában szervezett 
események sorozatával méltó módon, szeretet-
ben, békességben és reményteljesen zártuk. 
Tahitótfalu lakóinak mindezen értékek jegyé-

ben kívánok a Hivatal munkatársai, a Képviselô-
testület tagjai és magam nevében sikeres és bol-
dog új évet. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

2 6 9 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A Képviselô-testület 2014. november 27-én köz-
meghallgatást tartott, majd december 11-én került 
sor az év utolsó testületi ülésére. 

A közmeghallgatáson a napirendi pontok elfo-
gadását követôen a külsôs bizottsági tagok ünne-
pélyes keretek között esküt tettek, majd Dr. Sajtos 
Sándor polgármester részletes tájékoztatást adott 
a beruházások jelenlegi helyzetérôl, valamint 
a Képviselô-testület fejlesztési elképzeléseirôl, 
melyet 2015-ben terveznek megvalósítani. 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Január. 12. hétfô 17:00: Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia 
magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben.
18:00: A II. magyar hadsereg veszteségei címmel tart elôadást 
a Faluházban Andaházi-Szeghy Viktor százados, a Hadtörténeti 

Könyvtár könyvtárvezetôje. Belépés ingyenes.
Január 18-25. Ökumenikus Imahét. Részletek az 

egyházak honlapján.

Január 31. Kárpát-medencei Böllértalálkozó. Részletek a plakátokon.
Faluház programjai januárban
Szépteremtô Kaláka: január 17. szombat 16:00-17:30: Üdvözlôlapok 
készítése különbözô technikákkal
Január 31. szombat 16:00-17:30: Különbözô fonaltechnikák. Az alkal-
makat vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 30/667 6627.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi 
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu januári programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

g y ,
Könyvtár könyvtárvezetôje. Belépés ingyenes.

Január 18-25. Ökumenikus Imahét. Részletek az 
egyházak honlapján.

p g j
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Folytatás a 16. oldalon

MMMMiinnnddddeen kkkeedddvvveess olllvvaassóónnkknnnaaak áááldddoooottt  kkaarrááccccssonyytt
éés ssiikkeeerrreekkbenn ggaaaazzzzdddddddaaaaaaagggg bbbbooollddoogg úújjeessszztteennnnddddôôtt kkííívvvvááááánnnnnuuuunnnnkkkk
Minden kedves olvasónknak sikerekben 
gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!
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Önkormányzati Társulások tisztújítása

Tahitótfalu az elmúlt választási ciklusban 
két önkormányzati társulás gesztortelepülé-
se lett. 

A Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
(DÖT) 2010-ben jött létre, fô célkitûzése 
egy regionális tûzoltóôrs és mentôállomás, 
illetve orvosi ügyelet és egészségügyi ellá-
tó pont kiépítése. A Társulás hét tagön-
kormányzatot foglal magába, Leányfalut, 
Dunabogdányt, Visegrádot és a négy szigeti 
települést, Szigetmonostort, Pócsmegyert, 
Tahitótfalut és Kisoroszit. 

A Szigeti Önkormányzati Társulás (SZÖT) 
a Szentendrei-sziget településeit kovácsolja 
szövetségbe 2012 óta. A sziget, mint egy-
fajta mikrotérség, számos olyan fejlesztési 
lehetôséget rejt magában, amelyet együtt, 
közös erôfeszítéssel ésszerûbb kiaknázni. A 
megvalósulásra szánt elképzelések forrás-
alapját a Fôvárosi Vízmûvek által kitermelt 
ivóvíz mennyiségbôl származó díjkompen-
záció adja.

A helyhatósági választásokat követôen 
három tagönkormányzat esetében is válto-
zás történt a polgármesterek személyében. 
Így ezen változások okán, valamint a tör-
vényi szabályozásnak megfelelôen, tavaly 
decemberben a két Társulás tisztségviselôit 
a polgármesterek újraválasztották. A 
Társulások delegáltjai az alábbi döntést 
hozták: 

„Mindkét Társulás elnöki posztját ismét 
Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere 
tölti be. A Szigeti Önkormányzati Társulás 
alelnöke Molnár Zsolt, Szigetmonostor pol-
gármestere maradt, míg a DÖT esetében, 
új alelnöknek Félegyházi Andrást, Visegrád 
polgármesterét választották a tagok.”

A Társulások Felügyelôbi zottságai febru-
árban tartják alakuló ülésüket.

Hôsök tere forgalomtechnikai átala-
kításának lehetôsége

Tahitótfalu Önkormányzata korábbi ter-
vének megfelelôen, illetve iskolánkban 
járó gyermekek szüleinek kezdeményezé-
sére hatósági egyeztetést kezdeményez-
tem annak érdekében, hogy milyen felté-
telekkel lehet a Hôsök terén - elsôsorban 
a gyermekek biztonságos közlekedésének 
érdekében - gyalogátkelôhelyet létesíteni. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelôsége és a Magyar Közútkezelô 

NZrt. képviselôinek jelenlétében helyszí-
ni szemlét tartottunk. Az eljárás során meg-
állapításra került, hogy az Önkormányzat 
által  kérelmezett helyen gyalogos 
átkelôhely kijelölhetôségérôl akkor lehet 
végleges döntést hozni, ha a mûszaki forga-
lomtechnikai tervek elkészülnek. A hatóság 
szakemberei felkérték az önkormányzatot, 
mint kérelmezôt, hogy a térségben útépí-

tési engedélyezés alatt álló „Élelmiszer áru-
ház építéséhez kapcsolódó (COOP áruház) 
belsô úthálózat és közútkezelôi kapcso-
lat” elnevezésû útépítési tervvel összhang-
ban készítsen fedvénytervet, amelyben fel 
kell tüntetni azokat a mûszaki és forgalom-
technikai beavatkozásokat, amelyek a gya-
logos átkelôhely létesítéséhez szüksége-
sek. A fedvénytervet a Kormányhivatalhoz 
történô beadást megelôzôen a Magyar 
Közút Zrt.-hez hozzájárulás megadása cél-
jából be kell nyújtani. Ezt követôen dönt a 
Közlekedési Felügyelet a gyalogátkelôhely 
létesítésének engedélyezésérôl. A bejárás 
végleges eredménye az, hogy a szükséges 
tervdokumentáció elkészítését követôen 
elvi akadálya nincs a gyalogátkelôhely léte-
sítésének. 

Felújításra került a fogorvosi rendelô 
váróterme

Tahitótfalu Önkormányzatának intéz-
mény felújítási programjába illeszkedve az 
elmúlt év végén felújításra került a rendelô 
váróterme. A régi falburkolatot lecseréltük, 
a vakolatot szükséges mértékben felújí-
tottuk, tisztasági festést hajtottunk végre. 
Lecserélésre kerültek a régi világítótestek 
is. A váróteremben lévô bútorzat helyett 
új, korszerû berendezéseket vásároltunk. 
Ezzel a felújítással esztétikusabbá és higié-
nikusabbá vált a fogorvosi rendelô váróter-
me. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Tisztelettel köszöntöm az Olvasót!

Eôryné dr. Mezei Orsolya vagyok, febru-
ár elsejétôl Tahitótfalu új jegyzôje.

1997-ben általános iskolai tanítói képesí-
tést szereztem az Esztergomi Tanítóképzô 
Fôiskolán.

2000-ben a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi és Államigazgatási Egyetem Állam-
igazgatási Karán igazgatás szervezôként, 
2007-ben a Pécsi Tudományegyetem Jogi 
Karán jogászként végeztem. Közigazgatási 
szakvizsgámat 2002-ben „Közigazgatási 
ismeretek és a helyi önkormányzati rend-
szer” tantárgyakból jeles eredménnyel tel-
jesítettem.

Korábbi munkahelyem Visegrád Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
volt 15 évig, ahol pénzügyi vezetôként, 
majd jegyzôként dolgoztam. Visegrád – 
Dunabogdány – Kisoroszi települések 
vonatkozásában körzetközponti feladatok 
ellátását biztosítottam (I. fokú építésható-
ság, gyámügy, okmányiroda).

Az önkormányzati munka, a közös 
Polgármesteri Hivatal vezetése számom-
ra egyaránt szakmai és erkölcsi kérdés. 
Nagyon fontos jegyzôi feladatnak tekintem 
a polgármester úrral és a képviselôkkel 

való együttmûködést, munkájukhoz min-
den lehetséges személyi és szakmai feltétel 
biztosítását, illetve az általuk hozott dönté-
sek pontos végrehajtását és az önkormány-
zat által megfogalmazott célok érvényre 
juttatását. Az önkormányzatnak és hiva-
talának egységben kell mûködnie. A hiva-
tal vezetôjeként arra fogok törekedni, 
hogy a felelôsséggel dolgozó munkatársa-
im révén a közügyek intézése, a közigaz-
gatási feladatok megoldása az Önök meg-
elégedésére, a település és az állampolgá-
rok érdekeinek megfelelôen méltányosan 
és jogszerûen történjen.

Röviden a családomról: férjem Eôry 
Dénes a Visegrádi Ásványvíz Kft. ügyveze-
tôje, korábban helyi önkormányzati 
képviselô Visegrádon. 2004. évben háza-
sodtunk össze. Visegrádon lakunk, három 
gyermekünk van: Angéla és Attila óvodá-
sok, Anna negyedik osztályos tanuló. 

Édesapám Mezei József, apósom Eôry 
László, akik sajnos már évek óta nincsenek 
közöttünk. Édesanyám és férjem édesany-
ja segítenek gyermekeink felügyeletében 
és részt vállalnak a vidéki élet értékeinek 
átadásában, megtartásában. 

 
Eôryné dr. Mezei Orsolya

A Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal új jegyzôjének bemutatkozása

Anyakönyvi hírek

2014-ben eddig született 17 fiú, 23 leány, 
összesen 40 gyermek.

2014-ben házasságot kötött 51 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Haszmann Zoltánné, 58 éves, Béke út 19.
Branda Sándor, 50 éves, Csôsz u. 23.
Erdôs Károlyné, 91 éves, Ereszvények 6.
Nyugodjanak békében!

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 

Könyvtár 
nyitvatartási 

rend

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230)  egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra
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A Magyar Kultúra Napja január 22. E 
napon írta Kölcsey Ferenc 1823-ban a 
Himnuszt.

E nevezetes napra emlékezve Csudáky 
Bertalan 1910-ben megjelent, a budapesti 
Vörösmarty szoborról szóló írásából idézünk:

Új emlékmûvel emelt méltó mûvészi 
emléket a nemzeti kegyelet Vörösmarty 
Mihálynak. Kifejezô megörökítést nyert a 
szoborban a magyarság nemzeti imádsága, 
a Szózat. Költészet és mûvészet, haladás és 
dicsôség sugárzik felénk a szoborról. Nem 
is annyira Vörösmartynak, az embernek 
megörökítése ez a szobor, mint inkább a 
Szózat beszédes szimbóluma.

A monumentális alkotás fölfelé törô vona-
lainak középpontjában ül a költô. Csendes 
merengésben kissé elôre hajlik. Odalent a 
költô körül ünnep zajlik. Gondosan stilizált 
csoportok sorakoznak egymás mellé, a tár-
sadalom minden rétege. Az iparos, a pász-
tor, a mezei munkás mindmegannyi lelkes 
és együttes szószólója a nemzeti érzésnek. 
A nemzeti imádság áhítata, a Szózat éneklé-
se, az együttes érzés és lelkesedés lágy és 
ritmikus vonalakban jut kifejezésre.

A szobor elôterében iparos család, mel-
lette díszmagyar ruhás elôkelô férfi.  A 
jobboldali csoportot nôi alak nyitja meg 
karján csecsemôvel. A sziklás háttér egy 
keskeny fodra mögött öreg magyar paraszt 
áhítattal mormolja a nemzeti imádságot. 
Szenvedélyesen zengi a szózatot egy kis 
diák. 

A Szózat szívekbe zengô dallama végig-
vonul a tömegen, a mezei munkás csopor-
ton, úri lányon, pásztor fiún, matrónán, aki 
unokáját is elhozta, hogy egyszer majd ô is 
megértse a költô örökségül hagyott intel-
mét: „Hazádnak rendületlenül légy híve ó 
magyar…”

A szobor eszméje az Otthon írók és hír-

lap írók körébôl pattant ki. Az elsô pályá-
zat eredménytelen volt, a másodikat Kallós 
Ede terve nyerte. A szobrot végül Kallós 
Ede és Telcs Ede közösen készítette el köz-
adakozásból. Hatalmas lelkesedéssel sike-
rült összegyûjteni a szükséges pénzt. A 
szózat megihlette a koldust is: „valamikor 
jó módban éltem – írja Liszkay János ung-
vári koldus – most már nincs más egyebem, 
mint egy ezüst máriás húszasom… Kérem 
a szoborbizottságot, olvasszák be a halha-
tatlan költô szobrának ércébe…” A szo-
bor végül márványból készült el, hanem a 

koldus húszasát a szózat elsô mondata alá 
illesztették a márványba (ma is ott van). 

Emlékezetes ünnep volt 1908 május 
28-án a szobor leleplezése. Ezrek ajkán 
harsant fel a szózat, dallamát átvette, visz-
szazengte a márvány bíztatón s lelkesítôn: 
„Hazádnak rendületlenül…”

2015-ben lesz 180 éve, hogy Vörösmarty 
Mihály 1835-ben megírta a Szózat elsô 
rövid változatát. A teljes költemény 1836-
ban jelent meg az Auróra almanachban. 

Összeállította:
Budai Mihály

A Magyar Kultúra Napja
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Folytatás az 1. oldalról
Ezt követôen Gaál Sándorné, a Gazdasági Bizottság 

elnöke számolt be az Önkormányzat pénzügyi 
helyzetérôl.

A közmeghallgatás egyebek napirendi pontjában 
több határozatot is hozott a Képviselô-testület. 

Elsô döntése alapján az Idôsek Napja rendezvény 
alkalmával az önkormányzat minden 70. életévét 
betöltô tahitótfalui lakos részére 6.000 Ft támogatást 
biztosított. 

Következô döntésével a Képviselô-testület megbíz-
ta az Ôszy és Ôszy Kft-t a 2021 Tahitótfalu, Faluudvar 
(hrsz: 2510) 600 adagos fôzôkonyha és 200 fôs étterem 
megvalósítása tárgyú beruházás kivitelezôi közbeszer-
zési eljárás lebonyolításával. A vállalási ár hirdetmény 
nélküli eljárás esetében nettó 290.000 Ft, hirdetmény-
nyel induló eljárás esetében bruttó 450.000 Ft. 

A közmeghallgatáson került sor a „Tiszta udvar ren-
des ház” pályázat nyerteseinek díjazására is. 2014. évben 
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
döntése alapján a díjazottak az alábbi ingatlantulajdo-
nosok voltak:
− Marton Sándor 2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 5/B
− Németvölgyi Ágnes 2022 Tahitótfalu, Gombaszögi u. 3. 
− Szegedi Tibor 2022 Tahitótfalu, Bercsényi u. 10/B
− Szondi Sándorné 2021 Tahitótfalu, Táncsics u. 9.
− Sztankó János 2022 Tahitótfalu, Pacsirta utca 33.
− Sztankó – Tímár Gyöngyi 2022 Tahitótfalu, 
Cseresznye utca 9. 

Ezúton köszönjük munkájukat és gratulálunk az elis-
meréshez!

A Képviselô-testület 2014. december 12-én tartotta 
utolsó ülését. Az ülésen minden képviselô jelen volt, a 
döntések általában egyhangúlag születtek, ahol nem, ott 
azt külön jelezzük. 

Miután a napirendi pontok elfogadása megtörtént, 
elsôként Billing Péternek, a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság külsôs tagjának esküjére 
került sor a Képviselô-testület jelenlétében Dr. Sajtos 
Sándor polgármester elômondásával. 

Második napirendi pontban a Képviselô-testület tájé-
koztatást kapott a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl. 

Ezután a Bizottsági tájékoztatók napirend keretében 
a Képviselô-testület az alábbi döntéseket hozta. 

Támogatta a Tahitótfalu Szabadság úton lévô 
vízelvezetô árkok út alatti átvezetô rendszerének kiépí-
téséhez a vízjogi engedélyezési terv elkészítésére vonat-
kozó ajánlatok bekérését. Nem módosította a helyi 
adók megállapításáról és bevezetésérôl szóló 30/2005. 
(XI.22.) rendeletét, ezért adómérték emelésre és új adó-
nem bevezetésére 2015-ben nem kerül sor. A helyi díjak-
ról szóló 15/2011.(XI.30.) rendelet tekintetében viszont 
módosítást tervez a januári ülésen a Gazdasági Bizottság 
javaslata alapján. 

Következô döntésével felkérte az Eperfesztivál 2014. 
évi lebonyolításával megbízott Tahitótfalui Lovas Sport 
Egyletet, hogy a megkötött szerzôdés és pénzbizony-
latok alapján a 2015. január 15-re tervezett ülésen szá-
moljon el a rendezvény költségeivel és bevételeivel. Ezt 
követôen megbízta Dr. Pálvölgyi Tamás képviselôt, az 
„Eperfesztivál” név ábrás védjegyként történô levédé-
sének kezdeményezésével a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalánál, az eljárás költségeit (várhatóan 75.000 Ft) 
magára vállalva. (Dr. Pálvölgyi Tamás nem vett részt a 
szavazásban.)

Következô határozata alapján a Képviselô-testület 
az Eperfesztivál lebonyolításával és az ügyintézéssel 
rendezvényszervezô irodát bíz meg. 

A Tulajdoni ügyek napirendi pontban szintén több 
döntést hozott a Képviselô-testület. 

Elsôként elfogadta a Dunakanyari Családsegítô és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolóját, majd 
tulajdonosi és közútkezelôi hozzájárulást biztosított a 
Tahitótfalu, Szabadság út 1601 hrsz-ú ingatlan villamos-
energia-ellátásához, valamint az Ereszvény utca (481 
hrsz.) Hermann Ottó és Cinke utcák közötti szakasz köz-
világítással való ellátásához szükséges földkábel létesíté-
séhez. Engedélyezte a tervezett Duna-parti strand villa-
mos energia ellátásához szükséges mérôhely létesítését, 

mely a Klapka utca 1457 hrsz-ú ingatlanon valósul meg. 
Következô határozatában ingyenesen biztosítot-

ta a Dagober kupa teremfoci torna megrendezésé-
hez 2014. december 27-én a Sportcsarnokot, majd a 
Baba-Mama Klub kérésére 2015. december 31-ig 30%-
os kedvezményt nyújtott a Sportház aerobik termé-
nek bérleti díjából. Támogatta a Magyar Fekete Buddha 
Kobudo Kempo Harcmûvészeti Szövetség kérelmét, 
így a Szövetség évzáró szemináriumának lebonyolítá-
sára 2014. december 28-án a Sportcsarnok használa-
tát térítésmentesen engedélyezte. (Gaál Sándorné tar-
tózkodott.)

Támogatta a Képviselô-testület, hogy a Bodor Kft. 
által felajánlott kedvezményes összegû révbérlet meg-
vásárlásához a hivatal lakcímigazolást állítson ki a 
tahitótfalui bejelentett lakcímmel rendelkezô, Vác 
városában nappali tagozaton tanuló fiatalok számára. 
(Csörgô Mihály nem volt jelen a szavazásokon.)

A Tahitótfalu Sportegyesület részére ingyenességet 
biztosított a Sportcsarnok használatára a téli idôszakban 
az edzések lebonyolítására 2015. január 9-tôl 2015. feb-
ruár 28-ig, majd elfogadta az önkormányzat 2015. évi 
belsô ellenôrzési tervét. (Csörgô Mihály nem volt jelen 
a szavazásokon.)

Az 5. napirendi pont keretében a Képviselô-
testület 10/2014. (XII.12.) rendeletével módosította az 
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 
szóló 10/2009. (VI.01.) rendeletét.

A 6. napirend során a Képviselô-testület 11/2014. 
(XII.12.) rendeletével hatályon kívül helyezte a hul-
ladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról szóló 
8/2013. (VI.21.) rendeletet. 

Az 2014. évi munka értékelését követôen a 8. napi-
rend folyamán elfogadta a Képviselô-testület az önkor-
mányzat 2015. évi munkatervét.

Az Egyebek napirendi pontban egy határozat szüle-
tett, mely szerint a Képviselô-testület Dr. Sajtos Sándor 
polgármestert 1 havi bruttó bérének megfelelô jutalom-
ban részesíti a költségvetési tartalék terhére. (Dr. Sajtos 
Sándor nem vett részt a szavazásban.)

Tahitótfalu, 2014. január 5. 
Újlaki Anikó

jegyzô-helyettes

2 0 1 5 .  J A N U Á R Önkormányzat

Önkormányzati hírek

2014 karácsonyán gondoltunk egyet és az 
eddig is mûködô tartós élelmiszer szétosztá-
sán kívül (amit több helyi szervezet/egyház/
önkormányzat is szervezett már) ünnepi, 
fôtt, meleg étellel is szerettünk volna örömet 
okozni azoknak az embereknek, akik nem 
tehetik meg maguknak, hogy egy-egy adag 
igazi karácsonyi vacsorát egyenek. 

Mind a magánszemélyek által leadott éte-
lek, sütemények, mind a két helyi étterem 
(Tahi Kertvendéglô, Urak Asztala Étterem) 
által felajánlott több adag étel, valamint 
egyéb használati cikkek, játékok, ruhák is 
kiszállításra kerültek december 24-én dél-
után és december 25-én délelôtt. 

A listán 27 cím szerepelt, ahová elvittük 

az adományokat. Mivel ez egyszeri alkalom 
volt, de a megoldás a tartós segítségnyújtás, 
ezért várjuk azokat, akik a késôbbiekben is 
szeretnének csatlakozni hozzánk! Köszönet 
mindenkinek, aki részt vett az akcióban! 

Infó: Tahi Nonstop (Éjjel-Nappali), 
Szentendrei út Neumann Dóránál, illetve 
Tóth Evelyn Annamáriánál (06-20-92-91-325) 
vagy a Facebook-on. 

Tóth Evelyn Annamária

Amint tavalyelôtt az árvíz idején megtapasztal-
hattuk településünkön az egyre erôsödô összefo-
gást, úgy most az adventi idôszakban is megmutat-
ták a tahitótfaluiak, hogy szeretnek adni, mégpe-
dig egyre többen és egyre többet. 

Karácsony elôtt a falu rászorulói részére közel 

száz adag meleg étel került kiosztásra a Népjóléti 
Bizottság elnöke, Schottnerné Vaczó Erzsébet 
vezetésével az önkormányzat, a Katolikus Karitász 
és a TETA jóvoltából. A baptista gyülekezet szintén 
meleg ételosztással, tartós élelmiszercsomagokkal 
és „Cipôsdoboz akció”-val tette szebbé, gazdagabbá 
a nélkülözô családok karácsonyát. Papp János helyi 
vállalkozó 14 db fenyôfát ajánlott fel helyi csalá-

doknak. A november végi Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület által szervezett élelmiszergyûjtés során 
1100 kg tartós élelmiszert adtak le helyiek és kör-
nyékbéliek a tahitótfalui Tesco Áruházban, amit 
az önkormányzat 60 rászoruló falusi családnak, 
egyedül élô embernek vitt házhoz.

Köszönet az adni tudóknak minden megaján-
dékozott nevében.                       Béres Gabriella

Kiskarácsony, nagykarácsony…

Adni jó
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ÜZENET AZ ÚJ ÉVRE
(Elhangzott: 2015. 01. 01. 10:00 - Újévi 

igehirdetés)
Lekció: János 3,22-30 

Textus: „Szeretteim, nem új parancsola-
tot írok nektek, hanem egy régi parancsola-
tot, amely kezdettôl fogva megvan nálatok: ez 
a régi parancsolat az az Ige, amelyet hallotta-
tok. Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, 
ami igaz ôbenne és tibennetek, hogy múlik 
a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 
Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de 
gyûlöli a testvérét, az még mindig a sötétség-
ben van. Aki szereti a testvérét, az a világos-
ságban van, és nincs benne semmi megbot-
ránkoztató; aki pedig gyûlöli a testvérét, az a 
sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem 
tudja, hova megy, mert a sötétség megvakí-
totta a szemét.” 

1János 2,7-11
Kedves Testvérek!
Nagyon örülök neki, hogy eljöttetek ma 

ide, az Úr házába! Jelenlétetek azt jelzi, hogy 
már az új esztendô elsô napjától szeretnétek 
az Úrral továbbhaladni. Szükségünk is lesz 
az Úrra, hiszen az elôttünk álló esztendô szá-
mos elôre sejtett próbát rejt, és biztos, hogy 
sok olyasmi is fog történni, amirôl még sejtel-
münk sincsen. Szóval, Isten nem hagyható ki!

Valami újat kezdünk, jó lenne tisztán látni, 
hogy hogyan is lássunk hozzá – jó lenne, ha 
nem csak a lendület vinne, hanem az Úrtól 
kapott életcélunk: a Vele való szemtôl szem-
beni találkozás, az örök élet határozhatná 
meg már mától döntéseinket. Sok hívô ember 
vágyik a parancsok, parancsolatok után, hogy 
Isten mindenre kiterjedô szabályokkal mond-
ja meg, mit szabad és mit nem szabad, hogy 
szabad és hogy nem szabad. Életünk olyan 
bonyolult, hogy ma egy ilyen törvénykönyv, 
egy új Talmud összeállítása teljességgel lehe-
tetlen lenne. De nem is a technikai kivitelez-
hetetlenség a fô ok, amiért nincs kimondott 
keresztyén parancsolatgyûjtemény, hanem 
az, hogy maga az Úr Jézus nem hagyott ránk 
ilyet, mert nem így akarja az Ô népét vezetni.

Izráel népének az Ószövetség szerint Isten 
sok parancsolatot adott, hogy mit hogyan 
tegyenek. Ezek nekünk is sokat segíthet-
nek, de el is vihetnek minket Istentôl, aho-
gyan a zsidó nép Istenkövetése is zsákutcá-
ba került Krisztus korára, hiszen a nekik kül-
dött Messiást nem ismerték fel és nem követ-
ték, hanem elveszítették. Éppen ezért az Úr 
Jézus megmondta a parancsolatok lényegét, 
amely mindenkor segítségünkre lehet a dön-
téseinkben: „Szeresd az Urat teljes szívedbôl, 
teljes lelkedbôl és teljes elmédbôl, és szeresd 
felebarátodat, mint magadat” (Mt 22,37kk.) 
Nos, ebben minden benne van, ami alap-

ján bármirôl döntést hozhatunk. Mert ha 
erre figyelünk, akkor se Istennel szemben, 
se a velünk bármilyen okból kapcsolatba 
kerülô embertársunkkal szemben nem fog-
juk kiemelni magunkat. Higgadtak és józanok 
maradhatunk.

I.
János apostol erre a régi, egyébként min-

den szavában Ószövetségi idézetbôl hangzó 
parancsolatra célzott, amikor ezt írta: „Nem 
új parancsolatot írok nektek, hanem régi 
parancsolatot, amely kezdettôl fogva megvan 
nálatok: ez a régi parancsolat az az Ige, ame-
lyet hallottatok.” Az új abban van, hogy ezt 
Krisztus által, Krisztusban igazán meg is lehet 
tenni! 

Milyen sokszor probléma a családban, mun-
kaközösségben, gyülekezetben is megélni a 
szeretetet. Úgy érezzük, sok szempontot kell 
végiggondolni: nem mindegy, hogyan visel-
kedem, mert a másikkal való versengésben 
alulmaradhatok, pedig szerintem nekem van 
igazam. Aztán, tanítani is kellene azt a másik 
embert, és ki lehetne alkalmasabb, hogy meg-
tanítsa a másik embert a helyére, mint én 
magam. Vigyázunk kiharcolt pozíciónkra, és 
nehéz beismerni, ha esetleg valamiben téved-
tünk, mert ez manapság nem erény, hanem 
épp a gyengeség jele, amit vetélytársunk biz-
tosan ki is fog majd használni! Tehát: tökéle-
tesnek kell lennem, az is vagyok, én döntöm 
el, kinek mikor van igaza, és megvannak az 
eszközeim a családban, gyülekezetben arra, 
hogy az akaratomat keresztül is vigyem… 

De magányos, de csalódott az ilyen ember, 
ha néha igazán magába néz! És mégis így 
élnek sokan, sôt, minden embernek meg kell 
ezzel a saját belsô törekvésével újra és újra 
harcolnia, hogy középpont, hogy igazságosz-
tó, hogy legokosabb akar lenni. Nos, ennek 
lehet hadat üzenni Krisztus erejével: „Múlik 
a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 
Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de 
gyûlöli a testvérét, az még mindig a sötétség-
ben van.” 

Igen, ezek a tények! Mondhatsz bármit, ha 
benned nem nôhet Isten Fiának világossága, 
akkor sajnos még mindig saját homályossá-
god, sötétséged uralma alatt vagy. Ezért józa-
nítja ki János olvasóit, és bennünket, kései 
keresztyéneket is, hogy ébredjünk végre, 
és figyeljünk az Úr Jézus világosságára. Ha 
Ô az elsô az életedben, akkor már nem kell 
a magad elsôségét hajszolnod! Akkor már Ô 
a legokosabb, tehát Rá érdemes hallgatni. 
Akkor már nem félsz, hogy gyengének lát-
nak, hiszen Urad védelmében biztonságban 
vagy. Az Úr Jézus emberré létele, testet ölté-
se annak a csalhatatlan, letagadhatatlan jele, 
hogy Istennek minden egyes ember fontos. 
Hogy Ô valóban az élete árán is szeret ben-

nünket. Aki ezt megérti és megérzi, az har-
cot kezd önzô énje ellen, és ebben a harcban 
igenis lesznek sikerei. Nem szájjal, hazugsá-
gok árán, hanem szíve szerint: amikor le tud 
mondani, amikor meg tud bocsátani, ami-
kor el tudja fogadni, hogy valaki valamit job-
ban tud nála. Szóval, hogy a másik ember már 
nem versenytárs, hanem testvér a szó legne-
mesebb értelmében! 

II.
Csodálatos példát láthatunk erre a viselke-

désre a mai napi Újszövetségi szakaszban, az 
elôször felhangzott evangéliumi történetben. 
Hallatlanul érdekes szakasz, minden monda-
ta nagyon elgondolkodtató a Bibliát kicsit is 
ismerô embereknek. Minden érdekességre 
nem fogunk tudni kitérni, de az üzenetünk: 
egymás Krisztusban való megbecsülésének 
parancsolata szerint végignézzük Urunk taní-
tását!

Az elsô, amit tisztázni kell a jövendôre 
nézve is, hogy amit ma hallhattunk, az nem 
mond ellent a néhány héttel ezelôtt nálunk 
is elhangzott szinoptikus evangéliumi törté-
netnek, mikor Keresztelô János a börtönbôl 
tudakolódott arról, hogy az Úr Jézus-e a 
Messiás. Azzal sincs ellentmondásban, hogy 
sehol másutt nem olvasunk arról, hogy maga 
az Úr Jézus keresztelt volna. A Szinoptikus 
evangéliumok, Máté, Márk, Lukács tanítása 
szerint csak a tanítványok kereszteltek, ôk 
is csak az Úr mennybemenetele után. Azért 
nincs ellentmondás 1., mert János evangé-
liuma az Úr Jézus júdeai tetteit írja le, míg a 
Szinoptikusok a galileai, tehát az ország más 
részében tett csodáit, tanításait írják meg. 2. 
Az, hogy ôk maguk kereszteltek volna, lehet 
akár egy rossz, megtévesztô hír is, amivel 
valakik Keresztelô tanítványait és az Úr Jézus 
tanítványait akarták összeugrasztani. Hiszen 
így halljuk a tanítványoktól: „Aki veled volt a 
Jordánon túl, akirôl te bizonyságot tettél, íme, 
az keresztel, és mindenki ôhozzá megy.” 

Miért is keresztelt volna az Úr Jézus vagy 
a tanítványai ekkor? Valószínû, hogy a tanít-
ványok gyûjtéséhez hozzátartozónak vél-
ték a keresztelést is, ezért mondták és értet-
ték együtt, de igazából itt arról volt szó, hogy 
az Úr Jézus körül szolgálata kezdetétôl egyre 
többen jelentek meg, és lettek a tanítványai. 
Lehetett akár valamiféle befogadó hagyo-
mány, de nem ez volt a lényeges, ezért nem 
is említi a többi evangélium ezt a keresztséget 
Jézus tanítványai között.

Ezen a ponton muszáj kitérni egy nagyon 
fontos dogmatikai tanításra! Keresztelô János 
keresztelése és a keresztyén egyház keresz-
telése nem ugyanaz! Keresztelô ugyanis a 
bûnbánat keresztségét hirdette: azaz arra 
hívott, hogy Tessék megvizsgálni magunkat, 
és megbánni az elkövetett bûnöket, és a tôlük 

Református gyülekezeti hírek
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szabadulni akarás jelképe volt a bemerítés a 
Jordánban. Keresztelô maga meg is mond-
ta, hogy ô csak vízzel keresztel, aki Ôutána 
jön, az viszont Szentlélekkel fog keresztelni. 
Tehát a kettô nem ugyanaz. Ezért is kezdôdik 
az igazi, Szentlélek szerinti keresztelés csak 
az Úr mennybemenetele után, amikor erre 
parancsot is ad, amit minden keresztelôkor el 
szoktunk mondani. 

III.
Keresztelô tanítványai tehát azzal mentek 

vezetôjükhöz, hogy íme, aki velünk együtt 
indult, az most már különvált tôlünk, és sok-
kal népszerûbb, mint mi bármikor is voltunk. 
Mit szólsz te ehhez, János? 

Keresztelô pedig, Szentlélekkel telve vizs-
gálta és kezelte ezt a kérdést. Ez benne a 
gyönyörû, ami tanulság nekünk az elôttünk 
álló esztendôre Isten régi-új szeretetparancsá-
nak követésében. Gondolhatta volna, hogy 
Micsoda dolog, együtt kezdtük, és nélkülem 
folytatja! Hiszen az Úr Jézus eleinte ott volt 
Keresztelô és a tanítványai között, többeket 
közülük hívott követôjének. Aztán mondhatta 
volna azt is: Ne dolgozzunk egymás ellen, ez 
nem fog jót szülni, hagyja abba, hisz én kezd-
tem elôbb. Csupa emberi szempont juthatott 
volna az eszébe arról, hogy ki az idôsebb, ki 
kezdte hamarabb, kinek van igaza. Milyen jó, 
hogy Keresztelô szívében egyre szûnt a sötét-
ség, átadva helyét a világosságnak: egészen 
másfelôl fogta meg tanítványai problémáját.

„Semmit sem kaphat az ember, ha nem a 
mennybôl adatott meg neki. Nem én vagyok 
a Krisztus, hanem elôtte küldettem el.” 
Azaz: Igen, tudom, hogy ez így van, de Isten 
kezébôl elfogadom. Jobb lenne, ha ti sem 
irigykednétek, és nem lennétek önzôk, ked-
ves tanítványaim, meg kell lennie Isten aka-
ratának, és mi útkészítôk vagyunk, nem maga 
az út. Aztán, hogy ezt nem kényszerbôl, 
hanem tényleg szívvel tette, az a következô 
mondatából derül ki: „Akié a menyasszony, 
az a vôlegény, a vôlegény barátja pedig, aki 
ott áll, és hallja ôt, ujjongva örül a vôlegény 
hangjának. Ez az örömöm lett teljessé.” 
Csodaszép vallomás ez: a menyasszony Isten 
hívô népe, az egyház népe, ami, ugye, nyilván 
egyedül Istené, ahogyan maga Keresztelô is 
egyedül Istené. Keresztelô pedig a vôlegény, 
azaz Krisztus barátja, aki ôszinte szívvel örül 
barátja célba érésének, házasságának. Szóval, 
ô egyenesen várta, mikor jön már el az a pil-
lanat, hogy Akinek az út készült, Az végre jár-
jon rajta, és vezesse az Úr népét! 

„Ez az örömöm lett teljessé!” – mondja 
János. Nemhogy nem irigy, de örül a fordulat-
nak, hogy az Úr Jézust egyre többen követik 
még János tanítványi körébôl is.

„Neki növekednie kell, nekem pedig kiseb-
bé lennem.” Ez a rend, és mivel ez az embe-
riséget szeretô, bûnébôl kiszabadító Isten 
akarata, boldogan enged Krisztus emelkedé-
sének saját kisebbé válása ellenére is. Mert 
nem emberi szempontokat követ, hogy ki a 

népszerûbb, hogy ki volt ott elôbb, hanem 
Isten akaratát keresi, fedezi fel, és azt köve-
ti, méghozzá úgy, hogy nem éli meg veszte-
ségnek, ami vele történik, hanem örül, sôt, 
öröme teljes! 

Kedves Testvérek, Aki Krisztust isme-
ri és szereti, az Tôle tanulja meg jól szeretni 
embertársait is. Ezért ját együtt az Úr Jézus 
tanításában Isten és a felebarát iránti szere-
tet. Keresztelô szerette az Urat, és így szerette 
embertársait is. Nem magához láncolta ôket, 
nem sajátította ki ôket, nem akart felettük 
uralkodni. Az Úrra tekintett, és embertársait 
is az Úr szeretetén keresztül nézte, sôt, saját 
magát is Isten szeretetén át szemlélte. Így 
változtak meg emberi szempontjai Istennek 
tetszô szempontokká, álltak össze engedel-
mességgé. 

„Aki szereti a testvérét, az a világosság-
ban marad, és nincs benne semmi megbot-
ránkoztató; aki pedig gyûlöli a testvérét, az 
a sötétségben van, és a sötétségben jár, és 
nem tudja, hova megy, mert a sötétség meg-
vakította a szemét.” Keresztelô szeme nyitva 
volt, mivel lelkében Isten világossága fényes-
kedett. Szerette az Úr Jézust, és szerette hit-
testvéreit, akikrôl Jn apostol is ír levelében. 
Ezért nem féltékenykedett, kezdett harcba 
Jézus ellen, hanem örült eredményességé-
nek, úgy is, hogy az egyben az ô szolgálata 
befejezôdését is jelentette. Mert szolgálatá-
nak nemcsak befejezôdése, de beteljesedése 
is volt ez egyben!

Az új évben, kedves Testvérem, figyelj 
magadra, hogy Isten szeretetével nézd a vilá-
got és önmagadat is. Így felszabadulhatsz 
saját magad kiélésének, vágyainak szorításá-
ból: nem akarsz majd uralkodni másokon, 
nem akarsz majd versengeni, másokat kímé-
letlenül legyôzni, hátrautasítani. Nem fogod 
kimondott szavaidat vérig menôen védelmez-
ni. Ha Isten szeretetének világossága ragyog-
ja be a gondolkodásodat, az életedet, akkor 
igazi harcaid lesznek saját önzésed, kegyet-
lenséged ellen. Aztán igazi céljaid lesznek: 
Isten akaratának követése, de nem a paran-
csolatok, hanem Isten lényének követése 
mindenütt, mindenben. És végül, igazi, teljes 
boldogságod lesz, mert nem azt fogod megél-
ni naponta, hogy hiába akarod megtartani az 
életedet, érdekeidet, vágyaidat, mégsem sike-
rül, és elégedetlen vagy, nem boldog, hanem 
ha odaadod az életedet az Úr Jézusnak, akkor 
Tôle kapod vissza, és Ô fogja azt mindentôl 
mindörökre védeni. 

„Neki növekednie kell, nekem pedig kiseb-
bé lennem.” Ez legyen a mi Vezérigénk is 
2015-ben: hadd növekedjen életemben a 
Krisztus, és hadd legyek én csak mint Krisztus 
gyermeke fontos magamnak. Ezért jó, hogy 
eljöttetek ma, mert ez így közös elhatározá-
sunk lehet. Ebben adjon az Úr elôremenetelt 
az új évben mindnyájunknak! Ámen.

Árvavölgyi Béla
református lelkipásztor

A 13. Advent Tahitótfalun rendezvény-
sorozat Süteménygáláján Várady Béla pék-
mester zsûri elnöklete mellett az alábbi 
egyhangú eredmény született:

Bejgli kategóriában Kovács Laura, 
Mézeskalács kategóriában Szente Ildikó, 
„A család kedvenc süteménye” kategó-
riában Gállos Tamásné Ágnes nyerte el 
az elsô helyezést. Az órákon át szakértô 
mûgonddal készített remekmûvek elfo-
gyasztása egy pillanat mûve volt, mely egy 
háziasszony számára a legnagyobb dicsé-
ret. Gratulálunk a gyôzteseknek, Ágnes 
receptjét a bátrabbak ki is próbálhatják. 

Királynô diós süti
   
35 dkg diót apróra vágunk, sütôben meg-

pirítjuk. Piskótát sütünk 4 tojás, 4 evôkanál 
cukor, 4 evôkanál liszt keverékébôl egy kb. 
25 x 35 - ös tepsiben. 6 tojásfehérjét 20 dkg 
porcukorral keményre verünk, a porcukrot 
fokozatosan adjuk hozzá, majd 2 evôkanál 
liszttel és 25 dkg pirított dióval összekever-
jük. Sütôpapíron lapot sütünk 180 fokon, 
kb. 20-25 percig.

A krém elkészítése: 6 tojás sárgáját 20 
dkg porcukorral gôz fölött keménnyé 
fôzünk, majd kihûtjük. Hozzáadunk 20 
dkg cukor nélkül kikevert vajat vagy vajas 
Rámát kanalanként adagolva. Az így elké-
szült krémet kétfelé osztjuk, az egyik felé-
be 2 evôkanál jó minôségû kakaót teszünk.

A piskóta lapra rákenjük a kakaós kré-
met, rátesszük a sült tojásfehérjés lapot, 
majd erre rákenjük a sárga krémet. Meg-
szórjuk 10 dkg pirított dióval majd 10 dkg 
cukrot megolvasztunk és kanállal a tetejé-
re csorgatjuk tetszés szerint „dizájnosan”.    

Ezek után már csak az elkészítô kezét 
kell össze-vissza csókolni!

Jó étvágyat és egészségetekre!
Gállos Ági

Adventi 
Sütemény Gála 

gyôztesei
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Tahitótfalu világbajnok lánya Csörgô 
Adrienn

A tahitótfalui Csörgô Adrienn kétszeres 
Fitness Világbajnok minden versenyre, ame-
lyen indult egy-egy csillaggal emlékezik. A 
karján lévô eddigi legfényesebb égitest a 

2012-es thaiföldi Világbajnokságot szimbo-
lizálja, ahol egy nappal a 33. születésnapja 
után elsô helyezést ért el kategóriájában.  
Novemberben pedig Helsinkiben ismét a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott, a Miss 
Fitness Universe bajnoki címet szerezte meg. 

 Csörgô Adrienn elmon-
dása szerint azóta sportol, 
mióta megszületett. Ez nem 
meglepô, hiszen szülei is spor-
toltak. Édesapja, aki egyébként 
Tahitótfalu alpolgármestere, 
hosszú ideig focizott, édes-
anyja pedig kézilabdázott. 
Adrienn érdemei közé tarto-
zik, hogy ô honosította meg 
Magyarországon a Fittfightot. 
Ez kizárólag küzdôsportokra 
épül, és bár a gyakorlatokat 
zenére végzik, nincsen benne 
aerobik mozgáselem. 2002 óta 
dolgozik személyi edzôként, 

ezen kívül nemzetközi bajnokságokon bíró 
és versenyekre való felkészítést is vállal. 
Egyik versenyzôje Simkó Dzsina nemrégiben 
lett világbajnok  Indiában. Csörgô Adrienn 
elmondta, hogy több élsportoló felkészítôje 
volt, jelenleg Váradi Judit, és férje Kökény 
Béla testépítô világbajnok az edzôje. Váradi 
Judit hangsúlyozta, ahhoz hogy valaki jó 
eredményt érjen el ebben a sportágban 
ugyanúgy fontosak a testi adottságok, mint 
a kemény munka, fegyelmezettség. 

Forrás: Danubia Televízió

A december 27-én megrendezett Dagober 
Kupa eredményei:

1.Szentendre
2.Csobánka
3.Dagober és barátai
4.Vulkán
 
Gólkirály: Zakara Vilmos /Dagober/
Legjobb játékos: Varga Péter /Csobánka/
Legjobb kapus: Becse András

 
Különdíj a Dagober legjobbjának: Nagy 

Szilveszter
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

azoknak, akik a kupát támogatták, nélkülük 
ez a rendezvény nem jött volna létre:

 
Tahitótfalu Önkormányzata
Balta Kft. (Jani)
Italdiszkont (Attila)

100ft-os bolt (Évi)
Epermester Pincészet
Zöldség bolt (Márti)
Húsbolt (Szabolcs)
Rosco Sport
Bódi Ferenc (kupák)
Herr Cukrászda
Niesz Ferenc 
Topán Cipôbolt
Ágoston György
Fábián Tibor
Ágoston Péter
Szedlacsek Imre

Plascsevics János

Tokodaltárón 2014.12.06-án megrende-
zésre került XX. Nemzetközi Mikulás Kupán 
18 szakosztály 216 versenyzôje képviseltette 
magát. A Kisoroszi Judo és Kug-Fu Klub 4 
versenyzôt indított a megmérettetésen, akik 
a sérülések ellenére is kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtottak. Nemes küzdelemben az 
alábbi eredmények születtek: 

Sütô Attila Máté arany érem, Szabó Tamás 
ezüst érem, Szabó Ádám ezüst érem,  Mile 
Károly ezüst érem.

Gratulálunk az eredményhez!

Rácz Gábor vezetôedzô 
Tóbiás Erika segédedzô                                 

Sütô Béla segédedzô

Miss Fitness Universe 2014

21. Dagober kupa

Cselgáncs 
siker

Tahitotfalu_2015_01_150108ok.indd   8Tahitotfalu_2015_01_150108ok.indd   8 2015.01.08.   12:102015.01.08.   12:10



9

2 0 1 5 .  J A N U Á R Iskola

Szerencsések vagyunk, hogy itt élhe-
tünk, ahol gazdagon termô földek találkoz-
nak az ezüstösen csillogó folyóval és a büsz-
ke erdôket nevelô hegyekkel. A hely sok 
mûvésznek ad, adott otthont, menedéket és 
inspirálta alkotásra. Mindenképpen mi let-
tünk gazdagabbak általuk.

Fontos, hogy gyermekeinkkel is megismer-
tessük ezeket. Ezt teszi Leányfalu iskolája is, 
mert hagyományosan minden esztendôben 
szépolvasó versenyt hirdet Móricz Zsigmond 
mûveibôl iskolások számára.

Október 18-a szép, napos szombatján 
négyen vettek részt ezen az alkalmon a 4. 
b osztályból: Bánáti Lilla, Jenei Ákos, Máthé 
Péter és Nébl Bálint. Feladatul egy-egy Móricz 

mese felolvasását kapták. A zsûri szempontjai 
a pontos, kifejezô olvasás; a szöveg hangulatá-
nak érzékeltetése és kapcsolattartás a hallga-
tóval voltak. Mindenki derekasan helyt állt és 
kapott érte dicséretet. Azt gondolom, ahogy 
mondani szokás, a zsûrinek nehéz dolga volt. 
Ezek után igazán értékes az a III. helyezés, 
amit Nébl Bálint mondhat magáénak.

Mindannyian nyertesei lettünk ennek a fel-
olvasásnak. Hiszen gazdagodtunk egy verseny 
tapasztalatával, hallhattunk vicces, idônként 
megindító történeteket. Megtudhattuk, hol 
élt Móricz Zsigmond, megismerhettük unoká-
it, Kolos Virágot és Rékát.

Tapasztalatainkat összefoglalhatjuk Kolos 
Virág szavaival:

„Az olvasás legyen gyönyörûség, kedves 
idôtöltés és sohasem kényszer.”

Viplak Katalin
felkészítô tanár

„Az élet küzdelem.”- szól a latin mon-
dás. A naptári év vége felé talán mind-
annyian ezt éreztük, amikor az ünnepek-
re készülôdés, a gyerekeket, szülôket és 
pedagógusokat egyre jobban próbára tévô 
napi feladatok terhe az év zárásával együtt 
ránk nehezedett. Ezzel együtt mozgal-
mas idôszakot zártunk. November végén 
Pitti Katalin mûvésznô az Opera nagykö-
veteként látogatott iskolánkba, és tartal-
mas elôadását élvezhettük a Népházban. 
Szokásunkhoz híven idén is ellátogattunk 
a Lovas Világkupára a Sportarénába lovas 
sportkörünkkel, Fábián Csaba tanár úr szer-
vezésében. Advent elsô vasárnapján zene-
iskolásaink református Istentiszteleten 
mûködtek közre. December elsején tar-
tottuk iskolai vers- és prózamondó verse-
nyünket, ahol vers kategóriában a felsôsök 
mezônyében Kovács-Deme Jázmin 5.a 
osztályos tanuló lett elsô; próza kategó-
riában az 5-6. osztályosok mezônyében 
Vaczó Luca 5. b osztályos tanuló, a 7-8. 
osztályosok kategóriájában Árpás Bítia 7.b 
osztályos tanuló gyôzött.  December 5-én 
osztályainkba ellátogatott a Mikulás, este 
a Diákönkormányzat megrendezte hagyo-
mányos Mikulás-buliját, ahol öregdiákja-
ink két gimnáziummal kötött megállapo-
dásom alapján közösségi szolgálatot tel-
jesítettek. Végre „puttonyba került” isko-
lánk Facebook-profilja is, azóta a fontos 
információkat megtalálhatják a Tahitótfalu 
Pollack Iskola név alatt. Jelöljenek be bát-
ran, érdeklôdjenek, lájkoljanak! 

Az Advent Tahitótfalun programso-
rozatba elôször a 8-án megrendezett 
Mézeskalács-koncertünkkel kapcsolód-
tunk be. A zsúfolásig megtelt Népházban 
kisebb zeneiskolásaink mutatták be tudá-

sukat, de a közönség is dicséretet érde-
mel, mert gyönyörûen énekelte a gyerme-
kekkel együtt a „Mennybôl az angyal...” 
záró számot. December 11-én harma-
dikosaink Betlehemes jelenettel szóra-
koztatták az Idôsek Napján települé-
sünk nyugdíjasait. 12-én rendeztük meg 
Adventi zeneiskolai hangversenyünket 
a Sportcsarnokban, amelyet egybekö-
töttünk elsô ízben megrendezett iskolai 
képzômûvészeti kiállításunk megnyitó-
jával. Az egyre igényesebb zenemûveket 
megszólaltató diákok a teljesen megtelt 
sportcsarnok közönségének tapsviharát 
élvezhették. Zenetanáraink: Mákó Miklós, 
Csáki Judit, Gellért Gabriella, Gratzl Erika, 
Kökényné Krafcsik Ibolya, Kürtösi Zsolt, 
Lovas Bettina, Marosi Ágnes, Orosz Attila 
és jómagam mindent megtettünk a gye-
rekek zenei fejlôdésének elôsegítéséért. 
Dicséret illeti a képzômûvészeti kiállítás 
fôszervezôjét, Wegroszta Gyula tanár urat, 
aki a képzômûvészeti szakkörön és a rajz-
órákon készült alkotásokat rendezte tár-
lattá, megtekinthették az érdeklôdôk az 
évek óta hagyománnyá vált természetfo-
tó-verseny alkotásait, a Kovács Hajnalka 
által vezetett tûzzománc szakkörön 
készült alkotásokat, valamint az idei tanév-
ben indult, Princzné Bérczi Krisztina által 
vezetett kerámia szakkör munkáit is. 13-án 
projektnap keretében Luca-napi vidámsá-
gokkal töltöttük az idôt, ekkor adtuk át a 
Baptista Szeretetszolgálatnak a tanulók és 
szüleik által elkészített 33 cipôsdoboznyi 
ajándékot is, amelyet azóta már mélysze-
génységben élô gyermekeknek juttattak 
el. Utolsó tanítási hetünkön is sok munka 
várt még ránk, külön köszönöm az admi-
nisztrációs munkában elengedhetetlen 
segítséget nyújtó Matus Klára igazgatóhe-

lyettes és Bándiné Tasnádi Ágnes iskolatit-
kár kitartó munkáját. 

A szünet elôtti utolsó napon meg-
hitt karácsonyi ünnepségen vehettünk 
részt. A 4. osztályosok német és fran-
cia nyelvû vidám köszöntôje elôtt (beta-
nították: Makray Andrea és Kerekes 
Klára tanárnôk), a 3. osztályosok ünnepi 
mûsora, amely Magyarné Rátóti Katalin, 
Lángné Hagymási Ágnes és Kovács László 
kiváló munkáját dicséri, méltó indítása 
volt az ünnepi idôszaknak. Külön öröm 
volt számomra, hogy ünnepségünket 
minden tahitótfalui keresztény feleke-
zet képviselôje megtisztelte jelenlétével, 
Árvavölgyi Béla Nagytiszteletû Úr, Erdôs 
Attila Plébániai Kormányzó Úr, és Dr. 
Szilágyi Béla Gyülekezetvezetô Úr velem 
együtt kívánhatott a tanulóifjúságnak és a 
nevelôtestületnek békés ünnepeket.

„Nincs reménytelenebb út, mint amely 
a tökéletességhez vezet; minden lépés 
új, beláthatatlan messzeségekre nyílik: 
s az ember elszörnyed e távlatok láttán 
és tudja, hogy nem szabad meghátrálni, 
sem megpihenni, mert lezuhan.” Márai 
Sándor gondolataival készülök az újévre, 
nem fogok meghátrálni, tovább építem, 
amit elkezdtem, visszatekintve említem 
legutóbbi cikkeim címeit, mert természe-
tesen azokat sem választottam véletlenül: 
Miles + Macte + Xiphias + Vivere = MMXV 
= 2015. Kívánok a magam és a Pollack 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola nevében boldog újévet!

Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

A hely szelleme

Vivere militare est
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RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az 
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett 

ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok, 
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági 

eszközök és sok minden más. Kész pénzzel fi zetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit 
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok, 

elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

A legbiztonságosabb hitelinté-
zetek között a Dunakanyar Takarék-
szövetkezet

Háromszáz milliárd forintnyi tôke védi a 
takarék betéteseit

A Dunakanyar Takarékszövetkezet 
tagja lett Magyarország legbiztonsá-
g o s a b b a n  é s  l e g á t l á t h a t ó b -
ban mûködô hitelintézeti rendsze-
rének, a Takarékszövetkezetek 
Garanciaközösségének. Az errôl 
szóló oklevelet Orbán Viktor minisz-
terelnök jelenlétében december 10-én 
Budapesten vette át a Dunakanyar 
Takarékszövetkezet vezetôje. Az új 
betétvédelmi közösségben a takarék-
szövetkezeteknél elhelyezett megta-
karítások gyakorlatilag 100 százalékos 
védelmet éveznek. 

A szektor központi bankja, a Taka rék -
Bank Zrt. döntése alapján decem ber 5-én 
115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a 

Dunakanyar Takarékszövetkezet rész-
vételével teljes körûen kiépült a taka-
rékszövetkezetek garanciaközössé-
ge. A döntés értelmében a Takarékbank, 
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete (SZHISZ) és takarékszövetke-
zeti szektor összes tagja – 115 szövetke-
zeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen 
felelnek egymás kötelezettségeiért. 

Az új, minden eddiginél átláthatób-
ban és biztonságosabban mûködô betét-
védelmi közösség létrejöttét átfogó vizs-
gálatsorozat elôzte meg. Ennek célja a 
szektor átvizsgálása, a múltból örö-
költ problémák orvoslása, a szabályta-
lanul mûködô hitelintézetek kiszûrése 
volt. Ez az átmeneti idôszak most lezá-
rult: a garanciaközösséghez csatlakozott 
intézmények egytôl-egyig megfeleltek 
a vizsgálat szigorú követelményrend-
szerének, transzparens és biztonságos 
mûködésük folyamatos fenntartása érde-
kében a jövôben egységes kockázatkeze-
lési szabályzatokat alkalmaznak.

A garanciaközösség létrejöttével a 
Dunakanyar Takarékszövetkezet beté-
teseinek megtakarításai mostantól gya-

korlatilag 100 százalékos biztonságban 
vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biz-
tosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd 
forinttal növelte meg a szövetkezeti hitel-
intézetek szavatoló tôkéjét és létrehozta a 
szövetkezeti hitelintézetek új Tôkefedezeti 
Alapját. Az új rendszerben az integráció 
egésze, illetve minden egyes, a garancia-
közösséghez csatlakozó takarék mögött 
tehát egységesen közel 300 milliárd forint-
nyi tôke áll.

A garanciaközösség kiépítése mind-
emellett kulcsfontosságú feltétele a szövet-
kezeti hitelintézetek egységes piaci fellépé-
sének, piaci bôvülésének, mivel lehetôvé 
teszi a szektorban lévô tôkének a jelenle-
ginél jóval hatékonyabb, csoport szintû fel-
használását. A takarékszövetkezetek így a 
jövôben képesek lesznek nagyobb válla-
latok, önkormányzatok és projektek hite-
lezésére is. Az új, hatékony mûködési 
modell révén az ország egyik legbizton-
ságosabb, legnagyobb hálózatával és 
piaci részesedésével rendelkezô pénz-
ügyi szolgáltatója jöhet létre.

Dunakanyar Takarékszövetkezet
   Igazgatósága

A Dunakanyar Takarékszövetkezet közleménye
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 

konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

1 1

S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q

Akácoszlop

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

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

Számítógép
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.
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Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasókat és mindnyájukat, akik állhatato-
san és rendületlenül minden esztendô január közepén eljönnek a református 
temetôbe, hogy megemlékezzenek a 2. világháborús nagy magyar temetô hôsi 
halottairól, a Don-kanyarban elesett hôs magyar katonákról. Megkövetek min-
denkit a most felteendô, elmúlt történelmi események kapcsán nem igazolható 
kérdésért.  Nekünk egy ezredév alatt oly sok megpróbáltatáson átment magya-
roknak, minden, a történelemben végment esemény hajszálnyi fordulata talán 
másként irányította volna, talán a jobb felé irányította volna sorsunkat. Ezért kér-
dezem meg önmagunktól. vajon hogyan alakult volna a magyar sors, ha ott, a 
Donnál, akkor, 72 évvel ez elôtt, nem 35-40-fok hideg zúdul a magyar katonára, 
hanem annál sokkal enyhébb, emberileg elviselhetôbb idô?  De nem így történt. 
Ezért kell emlékeznünk imígyen: 

Az emberi természet olyan, hogy –miként a nóta is mondja-„csak a szépre emlé-
kezem. „De nekünk magyaroknak, viharvert történelmünk okán erkölcsi köte-
lességünk, felelôsségünk emlékezni tragédiáinkra  is,- mely emlékezetet tovább 
kell örökítenünk az utánunk következôknek. -  Számos végzetes vereségeink  
között  az egyik legtragikusabb, az egyik legnagyobb, a 2.vh. számunkra  fájdalmas 
emlékezetû fordulópontja, a Don kanyari hôsies magyar helytállás, és az annak elle-
nére bekövetkezett vereség. Megszámlálhatatlan példája ismert annak a kódexbe, 
regénybe illô, márványba vésendô, szívbe-lélekbe plántálandó példamutató helyt-
állásnak, összetartásnak, egyéni, személyes bátorságnak, példátlan áldozathozatal-
nak, hôsi erénynek, amit a magyar katona az utána jövô nemzedékeknek felmuta-
tott. Közöttük többen tótfalusiak is, akik közül a falu elsô hôsi halottja éppen ott, 
a Donnál, Ezékiel János volt, akinek éppen házasságkötése után, 27 évesen egy 
mindent roncsoló dum-dum golyó vette el fiatal életét!  Többen közülük túlélték 
a Don kanyart, de a végzet egyikük-másikukat már a haza földjén érte. A hôsies 
küzdelem és a fájdalmas vereség jól érzékelhetô talán, ha tudjuk, hogy egy 207 
ezer fôs magyar hadseregnek - kilenc könnyûhadosztálynak, egy páncélos dandár-
nak és egy repülôköteléknek- kellett kivonulnia Oroszországba, túl a Kárpátokon, 
messze a magyar haza határaitól. Küzdeni kellett a mostoha idôjárással, a hihetet-
lenül széthúzott, több száz kilométeres frontvonal megannyi kihívásaival, magára 
hagyatva a román és olasz szövetségesektôl, és  csak az Isten, a haza, és a család 
volt lelki támasza! És a magyar katona, miként példamutató elei ezer éven át, helyt 
állt. Ameddig lehetett. Az egyéves keleti hadszíntéri veszteségeinket, majd a törté-
nelmi Magyarország területén lezajlott hadmûveletekben elesetteket, eltûntek szá-
mát a legutóbbi becslések kb. 130 ezer fôre becsülik, míg az oroszországi táborok-
ba közel 400 ezren kerültek. A magyarországi megszálló, un. szovjet hadsereg a 
háború végéig mintegy 200 ezer civilt hurcolt el. Ezt azért sorolom ide, mert bizo-
nyos, hogy a doni vereség egyik következménye lett az ország késôbbi megszál-
lása, és mind az, ami azt nekünk magyaroknak 45 éven át, s azon túl jelentette. 
Jelentette a téveszmékre alapozott kommunizmus magyar élet ellenes évtizedeit, 
de jelentette a 2. párizsi un. békeszerzôdést is, amely nyílt utat engedett a visszacsa-
tolt területek újbóli megszállására, és az ôshonos magyarok százezrei elüldözteté-
sének, tovább növelve a magyarság veszteségeit.  A Szovjetunióba került 600 ezer 
magyarból 200 ezren sohasem tértek vissza! Az angolszász  fogságba esett magyar 

katonák száma elérte a 120 ezret! Mindenhol elmondtam és elmondom:  amikor 
rájuk emlékezünk, sohase feledjük azt, hogy mennyi ész, erô, s akarat az, amely 
az óta is hiányzik a nemzet életébôl, szellemi, lelki, anyagi gazdagságából! Mennyi 
megfagyott remény, mennyi öröm s bámat lett az élettelen, dermedt, idegen orosz 
föld örök foglya! S ha emlékezünk rájuk, képzeletben boruljunk le a hôsök távo-
li sírhantjaira, s az árván maradtak, vagy a sohasem meg nem születettek, és a mai 
unokák nevében áldó imádság mellett mondjuk el szent neveiket! 

Korábban a „Jeges Don” c. verssel idéztem meg a tragédiát, most pedig a 
„Halott katona a Dunában”, falunk parasztköltôjével, néhai Szente János bácsival 
idézem meg a magyar méltatlan katonasors pillanatait, egy olyan katonáét is, aki 
elsô nyugvóhelyét itt, a néhány méterre lévô bajtársi sírban lelte meg: „Katona a 
Dunában”

„ Sodorja a Duna árja, Otthon szívszakadva várja, Érte síró háza népe, Édesanyja, 
felesége.   Apró, kicsiny hadiárvák, Apjukat meg lesik, várják.

Vízbelökött bús katona, Nem érsz haza te már soha. Annyi vagy már mint a 
nulla, Neved: ismeretlen hulla. Míg éltél, volt rangod, neved, Most a halak lak-
nak jól veled.

Ha meglátnak, csak leköpnek, Ha partra érsz, visszalöknek. Hogy vigyen a 
Duna árja, Más vidékre, más határba. Ahol talán majd megszánnak, S reád egy kis 
földet hánynak.

Kidobja a Duna árja, Otthona már hiába várja. Hiszen ott a fûzes szélen, Alig 
egy méternyi mélyen, Álmodik a boldogságrul, Otthon maradt kis családrul.”

Tótfalu, 1945.
Szintén ô írta: „Hadi jelentés
A honvédvezérkar fönöke közli: Harmincadik számú hadijelentés: csak két 

rövid sor mint a többi az újsághasábokon szinte elvész,   és mégis mennyi fájó szív 
élled és reméll. A honvédvezérkar fönöke közli: Az eddigi veszteségünk elenyészô 
csekély.

És idehaza egy bus édesanya hiába várja már haza fiát  Üressen áll egy elhagyott 
tanya kis ablakában nem nyíllik virág.

Hiába várja gazdáját, az halot már nem él A honvédvezérkar fönöke közli: Az 
eddigi veszteségünk elenyészö csekély.

A másik házban bus fiatal özvegy és körülötte három kis árva És hiába átok, 
hiába könnyek, az édesapát hasztalan várja. Frissen tépett sebek fájnak mert 
mélyek A honvédvezérkar fönöke közli: Eddigi veszteségeink igen csekélyek.

Ifjú menyasszony deli jegyessét hazajönni már hiába várja élete álmát igaz értel-
mét jeges orosz föld magába zárta.  Hiába nem jön már levél A honvédvezérkar 
fönöke közli: Az eddigi veszteségünk elenyészö csekély.

Oh csak három a sok ezer közül akik már nem jönnek haza. Jeltelen sirjuk a 
messzi Don körül  hiába sír hitves, menyasszony és anya Frissen tépett sebek fáj-
nak mert mélyek A honvédvezérkar fönöke közli: Eddigi veszteségeink igen cse-
kélyek.”

Isten áldja meg visszaemlékezésüket! Tartsák és tartassák meg emlékezetben a 
magyar katonát! Köszönöm.

G. Szalai István, Tahitótfalu, 2015. január

Emlékezés a nagy magyar temetôre, 
a Don-kanyarra, 2015. január 12.
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Várunk a KollokFoto stúdióban. Cím: Tahitótfalu, Hősök tere.
Érdeklődés és bejelentkezés: 06-20/94-92-192

  facebook.com/KollokFoto

Szeretnél családi albumot? 
Gyere el hozzánk, mi elkészítjük!

JANCSÓ ALAPÍTVÁNY

MEGHÍVÓ
KÁRPÁT-MEDENCEI BÖLLÉREK TALÁLKOZÓJA 

TAHITÓTFALUBAN
Gasztronómiai fesztivál

Tahitótfaluban ötödik éve szervez a Jancsó Alapítvány 
gasztronómiai találkozót, ez alkalommal Tahitótfalu 
Önkormányzatával közösen. Az együttmûködéssel 

lehetôség nyílik arra, hogy a hagyományos falusi disznó-
tor köré szervezôdô civil gasztro-kulturális rendezvény 
jelentôsebbé és kiterjedtebbé váljon. A szervezôk az 

eseményre a Kárpát-medence több településérôl várnak 
résztvevôket és civil szervezeteket.

Idôpont: 2015. január 31. szombat, 8.00-18.00 között
Hagyományos falusi disznótort idézô hangulatban egész 
napos családi program lesz gyerekeknek és felnôtteknek 
sok zenével, tánccal. A jó hangulatról helyi népzenészek 

gondoskodnak.
A részvétel elôzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezni az 
info@jancsoalapitvany.hu címen lehet 2015. január 18-án 
18 óráig. A jelentkezést követôen a jelentkezôk részletes 

tájékoztatást kapnak a részvétel további feltételeirôl.

János napi borszentelés képekben
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Miér t és hogyan született meg az 
Adventi hét gondolata 13 évvel ezelôtt. 
Egy lelkes kis csapat elhatározta, hogy 
készüljünk együtt Jézus Krisztus szüle-
tésének ünnepére. A Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Alapítvány összefogásá-
val elindult a munka: az arculattervezés, 
szervezés, kivitelezés és lebonyolítás. 
Elkezdôdött a Szentcsaládnak helyet adó 
betlehemi istálló ácsolása, majd József és 
Mária szobrának kifaragása, a világosí-
tás, a szállítás, a hangosítás, a kiállítások 
berendezése, a tea és forralt bor készíté-
se. Mindenkinek hálásan köszönjük, aki 
bármivel is hozzájárult a rendezvény lebo-
nyolításához. Neveket nem mondok, mert 
óhatatlanul kihagynék valakit és az méltat-
lan lenne vele szemben. De azért talán egy 
nevet kiemelnék: Rainer Gabi néniét, aki 
az egész rendezvény mozgatója. 

A katolikus templom és plébánia fogad-
ta be, adott otthont elôször a rendezvény-
nek. Majd késôbb csatlakoztak a reformá-
tus és baptista testvéreink is, Tahitótfalu 
Község Önkormányzata, intézményeink, 
iskolásaink és óvodásaink, civil szerveze-
tek, a falu apraja és nagyja. Ez is volt az 
egyik vágyunk, célunk. Mert hiszek és 
hittünk az összefogás erejében, ha min-
dig nem is ment vagy megy könnyen és 
gördülékenyen. Nehéz lenne felsorolni 
a kiállítások, koncertek, kézmûves fog-
lalkozások, idôsek napi rendezvények, 
süteménykészítô versenyek, vásárok 
és gálamûsorok számát. De kijelenthet-
jük, hogy mára nem csak településünk, 
hanem az egész Dunakanyar egyik rangos 
eseménysorozatává nôtte ki magát. Idén 
külön szeretném megköszönni az önkor-
mányzati dolgozók segítségét és munkáját. 

Nem titkolt szándékunk az volt, hogy 
egyre többen közelebb kerüljünk temp-
lomainkhoz a karácsony igazi t itká-
hoz, Jézus Krisztushoz. Mindennapi, 
mókuskerékszerû életünkbôl kiszakadva 
egy kis fényt gyújtsunk a lelkekbe. Mert 
mint tudjuk, a sötétség a fény hiánya.

A megnyitón Wass Albert Karácsonyi 
levelébôl idéztem. Most is ezzel az idé-
zettel szeretnék a magam, a TETA és az 
Önkormányzat nevében boldog újévet 
kívánni a falu összes lakójának és minden 
kedves olvasónak.   

„Nézzetek a szívetekbe karácsonyos 
szemmel, ôszinte és becsületes lélekkel. S 
ha azt látjátok az ön-keresés során, hogy 
szíveteknek valamelyik zugában rosszin-
dulat, irigység, keserûség vagy bármifé-
le más tisztátalan érzés lakozik valamely 

magyar testvéretekkel szemben: gyomlál-
játok ki azt gyorsan, mielôtt véglegesen és 
halálosan megmérgezné bennetek az éle-
tet. Nyissátok meg szíveteknek minden 
ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, 
hadd pusztítson ki belôletek minden sötét-
séget ezen a karácsonyon. A civódások, 
pártoskodások nemzetébôl változzatok át 
a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól 
a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten.” 

 Kubanek István képviselô

Visszatekintés a 13. Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozatra
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1 5

 

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

 

bemutatja  
A Tücsök és hangya 

cím  mesét. 
 

 
 

2015. január 31-én, szombaton 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 
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Január - Fergeteg hava
Boldogasszony hava, Medvetor hava

„Januárt ha esô veri, kamra, erszény meg-
szenvedi.”

Január 6. Boldizsár
Vízkereszt: Ha vízkereszt vizet ereszt, 
a tél soká ki nem ereszt.

Január 18. Piroska
Piroska napján, ha fagy, negyven napig el 
nem hagy.

Január 22. Vince
Csurran-csöppen Vince, tele lesz a pince.

Január 25. Pál
Pálfordulás, ha tiszta, bôven terem, mezô, 
puszta,

Ha szeles, jô hadakozás, ha ködös, ember-
nek sírt ás.
Ha pedig havas vagy nedves, lesz a kenyér 
igen kedves.
Ha fényes Szent Pál, minden termés szé-
pen áll,
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.

Januári idôjóslás Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ – 
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, 
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028 
• FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI 
RENDELÉS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Vá ros-
háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; 
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460; 
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501-
468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, 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 – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – AHK 
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE 
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

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

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 
Ft. A foglalkozásokat Kö  kényné Krafcsik 
Ibolya vezeti, 70/362 1886.   
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. 
Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 4660                                                         
Népház programja
Január 31. szombat 10:00: Habakuk 
Bábszínház: A tücsök és hangya. 
Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai 
(tahi tótfalui sportpálya mellett sport-
öltözô)
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate okta-
tás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: 
Sípos István 0630/2742880
szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
szombat 10:00: kung-fu oktatás gyerekek-
nek. Oktató: Ormándlaki Eszter: 06-20/ 
380-5824, eszter.ormandlaki@mail.com
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bé relt bus szal törté-
nik. Az aktuális elô adásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb program ról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Ha felismered a ké pet, ami 
Tahitótfalu egy apró részletét 
ábrázolja, küldd a megfejtést 
névvel, elérhetôséggel a prog-
ram@tahitotfalu.hu-ra. A helyes 
megfejtôk minden hónapban 
ajándéksorsoláson vesznek 
részt.

Tahitótfalu januári programjai

Vedd 
észre!
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