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A Képviselô-testület (továbbiakban 
Kt.) október hónapban 3 alkalommal 
is ülésezett. A munkatervben tervezett 
ülésen kívül még 2 alkalommal rendkí-
vüli ülést is tartott. 

október 8-án került sor rendkívüli 
ülésre, melyen rédai Dávid képviselô 
nem jelent meg, és az ülésen a Kt. vala-
mennyi döntését egyhangúlag hozta. 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

Tavasszal épül a gát
Közel 4 hektár eddigi árterületet Tótfalu 

mélyebben fekvô területeit védi majd a Tahi-
tótfaluban létesítendô árvízvédelmi gát, mely-
nek tavasszal induló építése, a tervek szerint 
jövôre be is fejezôdik. A beruházás a KEoP-2.1. 
2/2 F-09-11-2012-0004 jelû „Dunamenti árvízvé-
delmi beruházások Tahitótfalu területén” címû 
pályázat keretében valósul meg. 

A töltést a jelenleg is meglévô utak tengelyé-
ben átjárók szakítják majd meg, melyek a koráb-
ban megszokott módon biztosítják a közleke-
dést a Dunapartra, illetve a nem védett terü-
leten lévô szántók megközelítésére. Az új gát 
koronáján pedig egy 3 méter széles aszfaltút fut 
majd végig, mely a kerékpáros és gyalogosköz-

lekedést biztosítja.
A nyertes gátpályázat

A gát építésére az önkormányzat 2009-ben adott 
be pályázatot. Az elsô fordulóban 35 millió forin-
tot nyertünk el, amely a projekt elôkészítésének 
költségeit fedezte. A tervezet 847 millió forintból 
egy 852 méter hosszú védmû megépítését támo-
gatta a tahitótfalui hídfôtôl, a kisoroszi mûútba 
való becsatlakozással.

2012. februárjában, a megvalósítási szakaszra 
is beadtuk a második fordulós pályázatot. 

Június végén pedig aláírtuk a támogatá-
si szerzôdést, és elkezdôdött a közbeszerzés 
elôkészítése.Folytatás a 2. oldalon

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Faluház programjai novemberben
November 14. csütörtök 18:00: Falu-téka: A családkutatás örömei és 
kudarcai. Elôadó: Sztrányai Györgyné, a Magyar Családtörténet-kutató 
Egyesület titkára. belépés ingyenes.
November 28. csütörtök 18:00: Falu-téka: A Dolomitok csodálatos 
világa. Kleszky Gyula legújabb magashegyi kalandjai. belépés ingyenes.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti: 
Losánszky Erzsébet, 20/219 8428
Kedd 17:00: bibliai beszélgetések, vezeti: néhlich Edit, 30/565 4660
Népház programja novemberben
november 30. szombat 10:00: Habakuk bábszínház: Mikulásleves. Az 
elôadásra ellátogat a Mikulás! 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
Szerda 18:30-19:30: Zumba
Községi Könyvtár programja - Szerda 17:00: Kézimunka kör
Katolikus Plébánia hittanterme
November 29. péntek 18:00: benkics József hittanár elôadása az adventi 
felkészülésrôl és a Mariológiáról. Cím: Tahitótfalu, Dózsa Gy. út 17.
Aerobic terem állandó programjai (tahi tótfalui sportpálya melletti 
sport öltözô)
hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00, kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800), baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00, kempo 17:00-19:00        

 Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A tervezési idô növekedése miatt, amely a 

rézsû dôlésszögében történt változásból, illet-
ve a 2010-es árvíz miatti mértékadó árvízszint 
(MÁSZ) változásából adódott, az elôkészítési 
szakasz a számításoktól eltérôen, több mint 
egy évvel késôbb fejezôdött be.          

Mindezek mellett, ebben az évben megkö-
töttük a tulajdonviszonyokról szóló telekvá-
sárlási elôszerzôdéseket, amelyek már a jelen-
legi végleges szerzôdések alapját képezték.

Annak ellenére, hogy a pályázati költ ség-
keretbôl finanszírozható telekvásárlás össze-
ge az eltelt másfél év alatt a termôföld érté-
kének növekedése folytán több, mint a dup-
lájára nôtt, így is 77 millió forinttal csökken-
tettük a projekt összköltségét, melyre az utol-
só szerzôdés megkötését követôen támoga-
tási szerzôdésmódosítást adtunk be. Így ala-
kult a védmû létesítésének értéke 770.457.510 
forintra.

Megtörténtek az elôkészületek

A nyár folyamán a tulajdoni ügyek ren dezé-
sének alapjait teremtettük meg. Elkészült a 
független ingatlanszakértôi érték becslés és a 
telekmegosztás. A Felsô–Káposztások 89 
ingatlanának közel 150 tulajdonosával és 
vagyoni jog jogosultjával ôsszel kezdtük meg 
a szerzôdéskö téseket, melyekkel november 
elejére végeztünk. 

Eközben a korábbi vízjogi létesítési enge-
dély alapján elkészültek a kiviteli és közmû 
tervek. A közmûegyeztetések a szükséges 
engedélyek elôkészítésének érdekében, az 
erdészeti, örökségvédelmi és a talajvédelmi 
szakhatóságokkal, valamint a földhivatallal 
megtörténtek. 

A kötelezôen elôírt régészeti feltárásokat 
szintén az ôsz folyamán végezték el a kutatók. 

A helyszínen avar és árpád kori leletek 
kerültek felszínre. 

Még ebben az évben a hídfônél lévô 
erdôsült területrôl a kivitelezô a fákat kiter-
meli  és helyette – a falu közigazgatási határán 
belül – tavasszal egy ugyanilyen méretû terü-
leten, új erdôt telepít. 

A munkagépek jövô év tavaszán kezdik 
meg a töltés építését, melynek mûszaki átadá-
sa 2014 ôszére várható.

Folytatás az 1. oldalról
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bé  relt bus szal törté-
nik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb program ról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Tahitótfalu novemberi 
programjai
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Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár
Kedd 8–12 óráig községi könyvtár 

 12–14 óráig iskolai könyvtár
Szerda 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–12 óráig községi könyvtár
 12–14 óráig iskolai könyvtár
Péntek 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár

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

Anyakönyvi hírek

2013. évben eddig született 13 fiú, 20 
leány, összesen 33 gyermek.

Megszülettem!
2013. október 17-én, nevem:  
  Horváth Mercédesz Szófia

Ebben az évben eddig 43 házasságkö-
tés volt.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Ligetvári István, 64 éves, Dankó u. 5.
Kazi Lászlóné, 58 éves, Zrínyi u. 2.

Nyugodjanak békében!

Értesítjük tisztelt lakosainkat, hogy az 
AHK Agglomerációs Hulladékkezelô Kft. 
tájékoztatása szerint a zöldhulladékot 
2013. november 1-tôl nem áll módjukban 
elszállítani. Ennek oka, hogy Tahitótfalu 
kommunális hulladéka égetômûben kerül 
hasznosításra, ahol az alkalmazott techno-
lógia nem teszi lehetôvé a zöldhulladék 
ártalmatlanítását. Az elôzô szolgáltatónál 

ez nem jelentett problémát, mert lerakó-
ban történt a hulladék ártalmatlanítása.

Tahitótfaluban a szervezett zöldhulla-
dék-gyûjtés a minimális lakossági igény és 
a költséges begyûjtés miatt nem elérhetô.

Kérjük, hogy zöldhulladékaikat kom-
posztálással ártalmatlanítsák!

Polgármesteri Hivatal

Kérjük Önöket, ha van olyan fenyôfájuk, 
amit szeretnének kivágatni és felajánl-
ják falunk adventi díszítéséhez, jelent-
kezzenek 2013. november 16-ig az aláb-
bi telefonszámokon: 06/309211013 vagy 

26/385831 rainer Gabriellánál.
A fák kivágásáról és elszállításáról gon-

doskodunk.
Felajánlásukat köszönjük és továbbra 

is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Március 16 -án nyitottuk meg idén a 
Tahitótfalui Termelôi Piacot, egy hónap-
pal korábban, mint elsô esztendejében. 
Szép lassan cseperedett fel az árusok lét-
száma, ahogyan a termés is nôtt a határ-
ban. Aprócska piacról van szó, össze sem 
hasonlítható egy békásmegyeri, szentend-
rei piac méreteivel, de nem panaszkodhat-
tunk, hiszen majdnem mindent megvásá-
rolhattunk ezeken a szombati piaci napo-
kon, amire igényünk lehet egy termelôi 
piacon. Savanyúság, szörp, bor, lekvár, 
zöldség, gyümölcs, házi kecske és tehén 
sajtok, füstölt áru és a csodálatos házi süte-
mények sorakoztak az asztalokon hétrôl 
hétre.  Minôségi portékát vásárolhattunk 
helyi termelôktôl, megfelelô árakon, sze-
mélyes bizalmi kapcsolat alakult ki árus és 
vásárló között, ahogyan ennek lennie kell. 
A téli hideg idôkben, amikor már nem vár-
juk Önöket szombatonként a nagyparko-
ló mellett, keressék fel a megszeretett ter-
mékeiket háznál. Az interneten megtalál-
ják az árusítók elérhetôségeit, az aktuális 
ajánlataikat: házhozszállítás, igény szerin-
ti alkalmakra való süteménykészítés, fris-
sen vágott hús értékesítés… Mi magunk 
is szívesen állunk rendelkezésükre a 
tahitotfaluipiac@gmail.com címen. 

Köszönjük, hogy vásárlásukkal támogat-
ták a piac mûködését, tavasszal újból vár-
juk Önöket szeretettel!

Rokob Orsolya

Tájékoztatás a zöldhulladék szállításról

A falu karácsonyfája kerestetik!

A téli idôkre bezárta kapuit a 
Tahitótfalui Termelôi Piac

FELHÍvJUK A LAKoSSÁG FIGYELMÉT,
hogy TAHITÓTFALU községben
2013. október 28-tól
2013. november 15-ig
TÜDÔSZÛrÉST TArTUnK
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfô: 12.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-14.00 óráig

Szerda: 12.00-18.00 óráig
Csütörtök: 8.00-14.00 óráig
Péntek: 8.00-14.00 óráig
Elsô vizsgálati nap: 2013. október 28. – hétfô
Utolsó vizsgálati nap: 2013. november 14. 
– csütörtök
A tüdôszûrés helye: nÉPHÁZ
A TÜDÔSZÛrÉS AJÁnLoTT
A szûrésre hozza magával: személyi igazol-
ványát, TAJ kártyáját valamint az elôzô évben 
kapott tüdôszûrô igazolást!

Tüdôszûrés
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Kormányablak létesül Tahitótfaluban

2013. január 9 - én a Dunakanyar i 
Önkormányzati Társulás elnökeként azzal 
a kéréssel fordultam Dr. navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes úr felé, hogy 
Tahitótfaluban létesüljön kormányablak. A 
kérésemet azzal indokoltam, hogy Tahitótfalu 
földrajzi elhelyezkedése szempontjából 
mikrotérségi központnak tekinthetô. A megfo-
galmazott kérést a környezô települések támo-
gatták, mivel közel 20.000 állandó lakost érint 
a kormányablakban lebonyolítható ügyinté-
zés. A kormányzati szándék szerint olyan hely-
színen kell a kormányablakot kialakítani, ahol 
megfelelôek a parkolási lehetôségek, tömeg-
közlekedés szempontjából központi helyen 
van és megfelelô csatlakozási helyszínnel ren-
delkezik illetve más közintézmény közelében 
helyezkedik el, mint például posta. Dr. Tarnai 
richárd kormánymegbízott úr támogató leve-
lében az alábbiakat rögzítette: 

„ A helyszín elôzetes megtekintése alapján, 
tekintettel a kérelemben is megfogalmazott 
demográfiai és lokációs tényezôkre valamint 
infrastrukturális adatokra, a Dunakanyari 
Önkormányzati Társulás igényét indokoltnak 
és elfogadhatónak tartom, így azt támogató 
javaslatommal terjesztem fel a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium felé. „ 

Mindezek alapján az a döntés született, 
hogy támogatják a kormányablak létesíté-
sét Tahitótfalu területén. A kormányablak a 
Szabadság tér 1394/3 helyrajzi számú, volt 
üzletházban kerül kialakításra. Az önkor-
mányzat 2013. május 16-án tartott testületi 
ülésén hozott határozata alapján 22.000.000 
Ft értékben megvásárolta a fenti épületet. 
Az ingatlan használatára vonatkozó megál-
lapodás 2013 júniusában került aláírásra. 
Tahitótfalu és a környezô települések lakói 
számára nagy elônyt jelent, hogy a kormány-
ablakokban tervezett ügyintézés kapcsán nem 
kell nagy távolságra utazni, és könnyû megkö-
zelítést, elérhetôséget biztosít. A Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal szakemberei készítik el 
az átalakítási, fejlesztési tervdokumentációt. A 
kormányablak megnyitására várhatóan 2014 
elején kerül sor. 

Bankautomata kerül elhelyezésre 
Tahi településrészen

Ez év tavaszán számlavezetô pénzinté-
zetünk (oTP) irányába azzal a kéréssel for-
dultam, hogy figyelemmel a településen 
jelentkezô lakossági igényekre, Tahi telepü-
lésrészen is létesítsünk pénzfelvevô (ATM) 
pontot. Kérésünket szakmailag megvizsgál-
ták, és támogató választ kaptunk. Az oTP 

ATM a Szabadság tér közelében fog létesül-
ni a Szentendrei út 6. szám alatt, az új üzlet-
házzal szemben az Állatorvosi rendelô szom-
szédságában, a volt Csereklye ház helyén. A 
Képviselô-testület 2013. október 17-én tartott 
testületi ülésen határozatot hozott az ATM 
elhelyezésére vonatkozóan, ahol már kiépítet-
tük a szükséges elektromos csatlakozási pon-
tot. A bankautomata létesítésével így mind-
két településrészen a nap 24 órájában nyílik 
lehetôség pénzfelvételre.

Eredményes Vis Maior pályázat

Tahitótfalu Község Önkormányzata a dunai 
árvízi védekezés során jelentkezô többletki-
adásainak támogatására, valamint az útban, 
ár-, és belvízvédelmi létesítményben kelet-
kezett károk helyreállítása miatt nyújtott be 
vis maior pályázatot. A belügyminisztérium 
a pályázatban szereplô igényeket a rendelet 
elôírásainak megfelelônek ítélte. Ennek alap-
ján a Kormány által kihirdetett veszélyhely-
zet idôszakában keletkezett költségeket 100%-
os intenzitással támogatta, így önkormányza-
tunk 38.918.647 Ft védekezési költségét meg-
térítette. A keletkezett károk helyreállítására 
20.850.000 Ft-ot használhatunk fel. A helyre-
állításra adott támogatási résszel a miniszte-
ri döntést követô 12 hónapon belül kell elszá-
molnunk, ez a dátum 2014. október 3. 

Megállapodás született a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal

A 2011-ben alkotott nemzeti Köznevelési 
Törvény 2013. január 1-én lépett hatály-
ba, ennek megfelelôen a fenntartói jogot a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) látja el. A településünkön lévô isko-

la mûködtetését a nemzeti Köznevelési 
Törvény vonatkozó paragrafusa alapján 
továbbra is önkormányzatunk végzi. 2012-
ben a szerzôdés aláírására jogosult személy 
(járási tankerület igazgató) egyoldalú jognyi-
latkozatot tett, amelynek az volt a lényege, 
hogy az egyedi megállapodásra vonatkozó 
pontot nem fogadja el. Ez a pont arról szólt, 
hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata a 
Sportcsarnok és a népház mûködtetésére, 
fenntartására pénzügyi támogatást igényel, 
miután 2012-ben az iskola Alapító okirata 
oly módon módosult, hogy az iskola tagin-
tézményei közül kikerült a Sportcsarnok és a 
népház. Így azok 2013-ban az Önkormányzat 
fenntartási jogosultságában maradhattak. E 
kérésünket elsô körben a KLIK elutasította. 
Azzal a javaslattal fordultam a fenntartóhoz - 
figyelemmel iskolásaink, közösségünk érde-
keire –, hogy keressük az együttmûködés 
lehetôségét, hiszen a nemzeti köznevelésbôl 
adódó többletfeladatok ellátása, úgymint dél-
utáni iskolai szakkörök helyszíneinek bizto-
sítása az Önkormányzat fokozott támogatá-
sával tud csak az elvárt szinten megvalósul-
ni. Hosszas egyeztetést követôen a KLIK elfo-
gadta eredeti javaslatunkat, és a Sportcsarnok 
mûködési költségéhez évente 5.563.400, míg 
a népház mûködéséhez 789.900 Ft-tal járul 
hozzá. Mindkét intézményre vonatkozóan 
önkormányzatunk arra vállalt kötelezettsé-
get, hogy a támogatási összeget intézmény-
fenntartásra, karbantartásra, felújításra for-
dítja. E megállapodás lehetôséget teremt szá-
munkra, hogy a két intézményt folyamatosan 
biztonságosan tudjuk mûködtetni, és gyerme-
keink, településünk lakói megfelelô körülmé-
nyek között használhassák azokat. 

Dr. Sajtos Sándor
Polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
A Kt. az elsô napirend keretében az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosítását rendelettel hagyta jóvá. 

A második napirend keretében hitelfelvé-
telrôl döntött a Kt., melynek lényege, hogy a 
népház, Sportcsarnok, Faluház környezeté-
be tervezett új konyha és ebédlô megépíté-
sét a Kt. hitelfelvétellel kívánja megoldani. 
Ugyanehhez a témához kapcsolódóan hatá-
rozatot fogadott el a Kt. a következô 3 év 
költségvetési tervezete tárgyában. 

E döntést követôen a Kt. zárt ülés megtar-
tásáról döntött. A zárt ülésen a gát beruhá-
zással kapcsolatos tulajdoni ügyekrôl dön-
tött a Kt. A Testület a Magyar Állam tulajdo-
nában lévô megosztott terület önkormány-
zati tulajdonba adását kérte a gát beruhá-
záshoz kapcsolható területet érintôen. 
Még ugyancsak a gát beruházással kapcso-
latban döntött a testület a Halász István 
és Halász Istvánné által részben felaján-
lott területek tulajdonjogi helyzetének 
rendezésérôl. E döntésnek a lényege, hogy 
az Önkormányzat a gát beruházás miatt az 
érdekeltektôl megvásárolja az érintett terü-
leteket, melyek más módon nem hasznosít-
hatók. 

A Kt. a munkatervben tervezett ülé-
sét október 17-én tartotta, melyen rédai 
Dávid képviselô nem vett részt. A Képviselô-
testület döntéseit, ahol az külön jelzésre 
nem kerül, 8 egyhangú szavazattal hozta. 

Az elsô napirend keretében a testület 
az október 23-i ünnepség elôkészítésérôl 
kapott tájékoztatást és ennek keretében 
döntött a testület az ünnepségen résztvevô 
általános iskolás gyerekek elismerésérôl. 
A döntés értelmében az iskolások 1 napos 
budapesti kiránduláson vesznek részt, mely-
hez az autóbusz költségét az Önkormányzat 
biztosítja, és a kirándulás keretében a Lovas 
világkupa rendezvényen is részt vehetnek 
a gyerekek. 

A 2. napirend keretében a Kt. tájékozta-
tást kapott a határozatok végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekrôl. E napirend során hagy-
ta jóvá a testület Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester részvételét az Általános Iskolában 
mûködô Intézményi Tanácsban, valamint 
a Tanács elnökévé történô megválasztását. 
(Dr. Sajtos Sándor nem vett részt a szavazá-
son)

A 3. napirend során a Gazdasági bizottság 
elnökének elôterjesztése alapján a Kt. elfo-
gadta az Önkormányzat 2014. évi költségve-
tési koncepcióját. 

A 4. napirend keretében a bizottságok 
munkájáról kapott tájékoztatást a testü-
let, melynek során bolla Ferenc és bolláné 
Pintér Katalin kérelmérôl döntött a testület. 

(7 igen, 1 tartózkodás Dr. Pálvölgyi Tamás)
Az 5. napirend keretében tulajdoni 

ügyekrôl tárgyalt a testület. 
varga Júlia kérte a 3634 hrsz-ú ingat-

lan (Mátyás király út vége) értékesítését, 
melyet egyelôre a testület nem támoga-
tott. Támogatta viszont a testület a védônôi 
rendelô bútorbeszerzését. Szintén döntött 
a testület a Katolikus Egyházzal kötendô 
bérleti szerzôdés 2014. január 1-tôl esedé-
kes díjáról (140.000 Ft/hó – iskolai könyv-
tár és ebédlô). Jóváhagyta a testület az 
eddigi Alapító okirat megszüntetését az 
iskola vonatkozásában. Támogatta a tes-
tület az óvodai ovis torna megrendezé-
séhez a Sportcsarnok ingyenes használa-
tát. Közútkezelôi és tulajdonosi hozzájáru-
lást adott a Kt. két villamoshálózat kiépíté-
si kérelem kapcsán, azzal hogy a végleges 
engedélyek kiadását megelôzôen a közte-
rület használatért a kauciót be kell fizetni. 
Tóth János kérelmére a Tahitótfalu Dózsa 
György utca 4-6. szám alatti ingatlanok 
elôtti járdaszakasz felújítását és egységesí-
tését a testület jóváhagyta. A Sportcsarnok 
ingyenes használatát biztosította a Kt. a 
Kobudo Kempo Sportegyesület évzáró ese-
ményéhez (2013. december 22.). Elfogadta 
a testület a Duna-vértes Köze regionális 
Hulladéklerakó Társulás átalakulását. A 
baptista Gyülekezet kérelmére a testület 
ingyenesen biztosítja a népház igénybevé-
telét egyházi esemény megtartásához. A 
Kt. egy korábban kiírt pályázattal kapcso-
latban hozott döntést, e döntés értelmé-
ben a villasor 821/5 hrsz-ú ingatlant a kor-
látozott beépíthetôsége (közmûvezetékek) 
miatt nem értékesíti. A Kt. az érvényben 
lévô rendezési Terv alapján az érintett 
ingatlantulajdonosok kérelmére jóváhagy-
ta a korábban belterületbe csatolt ingat-
lanokkal kapcsolatos Földhivatali eljárás 
megindítását. A testület nem támogatta Dr. 
Császy Zsolt telekcserével kapcsolatos aján-
latát, mely a gát beruházás területét is érin-
ti. A testület az oTP két ajánlatával is foglal-
kozott, így elsôként a bank automata elhe-
lyezésére felajánlotta a Tahi Parkoló mel-
lett lévô most lebontott épület helyét, vala-
mint felhatalmazta a polgármestert az oTP-
nél számlát vezetô dolgozók számlavezeté-
si költségeivel kapcsolatban külön megálla-
podásra. A megállapodás sem a dolgozókat, 
sem pedig a munkáltató Önkormányzatot 
költséggel nem terheli. Döntött még a tes-
tület a Gyermekjóléti Szolgálat mûködési 
területének kibôvítésérôl (Csobánka, Pilis-
szentkereszt). 

A Kt. a 6. napirend keretében helyi ren-
deletekkel kapcsolatos döntést hozott, így 
módosította a helyi adórendeletet, elfo-
gadta az államháztartáson kívüli szerve-
zetek támogatásáról szóló rendeletet, vala-

mint a közterületek filmforgatási célú 
igénybevételérôl szóló rendeletet. (A rende-
letek a honlapon megtekinthetôk)

A 7. napirend keretében a testület az 
Idôsek napi rendezvény megtartásával kap-
csolatban döntött, melyre december 10-én 
kerül sor. Ugyanezen napirend keretében 
fogadta el a testület a Kiméra Kft ajánla-
tát a vagyonkataszter aktualizálásával, vala-
mint az éves folyamatos karbantartásá-
val kapcsolatban. Döntött még a testület a 
népház elôtti kerítés és nagykapu felújítá-
sáról (a beérkezett ajánlat 850.000 Ft). A tes-
tület 7 igen 1 ellene (Szabó Judit) szavazattal 
döntött. A testület utolsó döntésével ezen 
az ülésen nem támogatta a népház ingye-
nes igénybevételét a néptánc szakkör vonat-
kozásában. A testület döntését 3 igen (Dr. 
Sajtos Sándor, Kubanek István, nagyházu 
Miklós), 2 tartózkodás (Schottner Jánosné, 
Dr. Pálvölgyi Tamás), 2 nem (Csörgô Mihály, 
Gaál Sándorné) szavazattal hozta meg. 
(Szabó Judit nem vett részt a szavazáson)

A Kt. október 28-án rendkívüli ülést 
tartott, melyen rédai Dávid képviselô nem 
volt jelen. Ezen az ülésen a testület elsôként 
a Duna – vértes Köze Hulladékgazdálkodási 
Társulás társulási megállapodásának módo-
sítását hagyta jóvá 8 igen szavazattal. A 
rend kívüli ülés napirendjeként beleznay 
Éva, a gát beruházással érintett egyik 
in gat lan tulajdonosa ajánlatát nem fogad-
ta el a testület, azaz kizárólag a beruhá-
zással érintett területet kívánja a testület 
az Önkormányzat javára megvásárolni az 
értékbecslésben szereplô áron. 

A Kt. várhatóan november 14-én tart-
ja soron következô ülését, és november 
hónapban még közmeghallgatásra is sor 
kerül, melyrôl a honlapon és a hirdetôkön 
adunk tájékoztatást, meghívóval. 

Tahitótfalu, 2013. október 29.

Tóth János jegyzô

2 0 1 3 .  n o v E M b E r Önkormányzat ,  közösség

Önkormányzati hírek

Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
 
A 12. „Advent Tahitótfalun” rendezvé-

nyünk hagyományos és kiemelkedô ese-
ménye a karácsonyi sütemények versenye. 

várjuk mindazok jelentkezését pálya-
munkáikkal 2013. december 15-én 14 
óráig a református templom gyülekeze-
ti termében, akik indulnak bejgli, mézes-
kalács valamint „a család kedvenc sütemé-
nye” kategóriákban. Alkotásaikat névvel 
ellátva legyenek szívesek leadni!

A zsûrizett sütemények díjátadása és 
vendéglátás 2013. december 15-én 16.00-
kor a református templom gyülekezeti ter-
mében.

Felhívás a Karácsonyi 
Sütemény Gálára
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2 0 1 3 .  n o v E M b E rTéli  jótanácsok

Tisztelt tahitótfalui lakosok, az alábbiakban 
felhívjuk szíves figyelmüket néhány, az ôszi- téli 
idôszakkal járó fontos tudnivalóra, teendôre.

A hóeltakarítás és síkosságmentesítés gyak-
ran állít az átlagosnál nehezebb feladatok elé 
minket. Ahhoz, hogy az önkormányzati tör-
vényben elôírt kötelezettségünknek az Ön meg-
elégedésére gazdaságosan, hatékonyan és kör-
nyezetünket védve eleget tudjunk tenni, szük-
ségünk van az Önök együttmûködésére is, 
ehhez kérjük, hogy
- mindenki idôben gondoskodjon a síkosság-

mentesítô anyag beszerzésérôl,
- mindenki gondoskodjon a saját ingatla-

na környezetének hóeltakarításáról és 
síkosságmentesítésérôl,

- a nehezebben megközelíthetô helyeken 
lakók (fôképp Tahi hegyoldal) autóikon téli 
gumit, hóláncot használjanak,

- ne hagyják jármûveiket közterületen, hogy 
a hótoló autók akadálytalanul tudjanak köz-
lekedni, valamint mert a hó súlyától faágak 
szakadhatnak le és parkoló gépjármûvekben 
kárt okozhatnak,

- mielôtt gépjármûbe ülnek, mérjék fel 
az idôjárás aktuális és várható állapotát, 
gépjármûvük mûszaki állapotát, és saját veze-
tési felkészültségüket, és csak ezután indulja-
nak el,

- ôsszel és télen a munkába menet ideje is nô, 
ezért fontos, hogy korábban induljanak el ott-
honról. A késéseket soha ne próbálják meg 
nagyobb sebesség megválasztásával behoz-
ni, mert ezzel szükségtelenül és aránytalanul 
nagy veszélybe hozzák magukat, családtagjai-
kat, valamint más közlekedôk testi épségét és 
életét.
A helyi közutakon a hó eltakarítása és az út 

síkossága elleni védekezés a települési önkor-
mányzat feladata. Önkormányzatunk ezt a fel-
adatát szerzôdött partnerrel látja el. Az ónos 
esôtôl, jégtôl vagy hótól síkossá vált közutakon, 
szükség esetén akár naponta többször is elvé-
gezzük a síkosságmentesítés. A hóeltakarítást 
csak akkor tudjuk megkezdeni, amikor a hó vas-
tagsága meghaladja az 5 cm-t.

Sózást környezetvédelmi okokból nem vég-
zünk, indokolt esetben és helyeken (mély utak 
és fagyzugos helyek) a síkos ságmentesítést más, 
a környezetet nem károsító anyaggal (pl. 
homok) végezzük. A meredek utak és fagyásve-
szélyes helyek melletti közterületeken homokot 
helyezünk el. Ezeket mindenki használhatja a 
közterület síkosságmentesítésére.

A 11-es fôúton, a Tildy Zoltán hídon és a 
környezô településekre vezetô másodrendû 
útvonalakon a Magyar Közút nonprofit Zrt. látja 
el a hóeltakarítást és síkosságmente sítést.

Az ingatlan tulajdonosoknak a tulajdonuk-
ban, használatukban lévô ingatlan elôtti, mel-
letti, mögötti járdaszakasz (járda hiányában 
egy méter széles területsáv, ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttestig terjedô terü-

let) rendben tartásáról, hóeltakarításáról, 
síkosságmentesítésérôl kell gondoskodni.

Hasznos tanácsok a télen közlekedôknek

Az autó felkészítése
A megváltozott idôjárási viszonyok körül-

mények miatt Önnek is fel kell készítenie a 
jármûvét a nagyobb igénybevételre. Ezek a 
következôk:
- Ha az átlaghômérséklet +7 °C alá csökken, 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, maga-
sabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl 
alacsony nyomás hátrányosan befolyásolja a 
profil öntisztuló képességét. ne használjon 4 
mm-nél kisebb mintázat mélységû téli gumi-
abroncsot!

- Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó 
szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a 
hajtott tengelyen lévô kerékre rakni, így kor-
mányozható marad az autó. A hólánc feltéte-
lét és levételét érdemes még otthon kipróbál-
ni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon prob-
lémát 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, masza-
tol, 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 hóla-
pát, vontatókötél, és kis mennyiségû érdesítô 
anyag!
Útnak indulás
A gépjármûvezetôknek tisztában kell len-

niük azzal, hogy az ôszi-téli közlekedési viszo-
nyok más jármûvezetôi magatartást követelnek:
- Útnak indulás elôtt tájékozódjon az útviszo-

nyokról (rádió, Tv, ÚTInForM: 06-1/336-
2400 és www.kozut.hu)!

- Faluhelyen az ôszi idôszakban elôfordul hat, 
hogy a mezôgazdasági gépek sarat horda-
nak fel a közútra, amitôl az csúszóssá válhat. 
Mezôgazdaságilag mûvelt területek mellett 
figyeljen erre a veszélyforrásra is!

- A fékút télen általában hosszabb, mint opti-
mális idôjárási viszonyok közötti fékezésnél. 
Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyel-
jen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig 

észlelhetôk a lokálisan lefagyott területek. 
vezessen lassabban, tartson nagyobb köve-
tési 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 gépko-
csiját, úgy várja be, míg az út ismét járható! 
Az elakadt jármûvek akadályozzák a hó elta-
karítását 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 feltûnôen látható 
helyen!

- Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tar-
talék ruhát, enni- és meleg innivalót is becso-
magol. 

- Útközben idôben gondoskodjon üzemanyag-
ról, még rövid távolságra se induljon el kevés 
üzemanyaggal!

- ne feledje, havazásban lecsökken a látótávol-
ság, ezért mindig használja a tompított fény-
szórót vagy a ködlámpát!

- Ha a levegô hômérséklete +2°C alá csökken, 
a megszokottnál is óvatosabban közlekedjen, 
hiszen bárhol elôfordulhatnak jeges útszaka-
szok. Leggyakrabban azonban a légmozgás-
nak leginkább kitett hidakon (Tildy Zoltán 
híd), illetve a mélyebben fekvô útszakaszo-
kon (villám utca, Ereszvények) fordul ez elô. 
Ha az úttest nedves csillogása fényszórója 
fényében hirtelen matt fényûnek látszik, ez 
a biztos jele a burkolat jegesedésének.
Ha elakadt
A legtapasztaltabb és legjobban felkészült 

vezetôvel is elôfordulhat, hogy a hó fogságá-
ba kerül. Saját biztonsága érdekében érdemes 
megfogadnia néhány tanácsot:
- Ha elakadt, hívja a tûzoltóságot a 105-ös 

segélyhívó számon! Mindenképpen marad-
jon 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, 
fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csök-
kenti a helyzetfelismerô- és ítélôképességet, 
amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.
A fentiek mellett még az alábbiakra kérjük 

Önöket:
- Azok, akik fával, vagy szénnel tüzelnek, 

idôben gondoskodjanak a tüzelô beszerzé-
sérôl!

- Mindenkinek legyen otthon legalább 2-3 
napra való élelmiszer!

- Figyeljünk egyedülálló, idôs, krónikus beteg-
ségben szenvedô szomszédjainkra, embertár-
sainkra!

Szabados-Molnár István
        falugondnok

Kopog a tél az ablakon…
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2 0 1 3 .  n o v E M b E r Hagyomány

Az élet könnyebb, vidámabb dolgai – 
miként arról a „nem szól már a magyar nóta…, 
Lakodalmas szokások a faluban…”  mellett, leg-
alább olyan fontosak az elmúló embernek kijá-
ró, szeretetbôl, tiszteletbôl fakadó „szokások” is. 
(Szônyi Zsuzsa-Wegroszta Gyula részletesen leír-
ták a ka toli kusok temetési szokásait a „Községi 
Tájékoztató”, 2006.nov.i számában.) Én azokat a 
reformátusoknál meglévôkkel szeretném kiegé-
szíteni egy, a múlt század közepe táján íródott 
visszaemlékezésbôl, -amiben egy helybéli ember 
az 1920-as,- 30-as évektôl emlékezik vissza- a falu-
beli temetési-temetkezési szokásokra: „… egy 
szomorú dologról írok, a temetésrôl. régen is úgy 
volt, mint most, hogy meghaltak az emberek. Az 
a különbség volt csak, hogy akkor még nem volt 
kórház, és ennyiféle gyógyszer és orvosi keze-
lés, és így a régiek meg tudtak halni gyógyszer és 
orvos nélkül. ravatalozó, halottasház még nem 
volt, így hát a halottat odahaza a szobában ravata-
lozták fel. Ahol két szoba volt ott nem volt semmi 
gond, de ahol egy volt, ott bizony a temetésig 
együtt volt a család a halottal, ott ettek és ott alud-
tak. A halott felett este éneklés volt. Összejöttek a 
rokonok és az ismerôsök és egy-egy énekes ember 
vezetésével énekeltek. Legtöbbször nem a temp-
lom énekes könyvébôl… (A szobák közötti ajtókat 
kinyitották, hogy a halott is „hallja” meg mit éne-
kelnek.) A temetés napján reggel a rokonok és az 
ismerôsök megásták a sírt, és közben ittak pálin-
kát, vagy bort a halott nyugodalmára. A temetés 
háztól történt. oda hozták a „Szent Mihály lovát” 
és erre tették a koporsót. Szokás volt nagy jajszó-
val siratni a halottat, ráborultak a koporsóra és 
rázták, ütögették, ezzel mutatták ki a szeretetü-
ket. Ha egy fiatalabb férfi halt meg, az özvegynek 
illô volt elájulni egyszer, vagy többször, hogy lás-
sák, mennyire szerette az elhunytat. volt az udva-
ron ima, amit a pap mondott, és volt búcsúztató, 
amit a rektor végzett, és volt éneklés. Azután a 
halottat énekszóval a templomba vitték. ott volt 
az egyházi szertartás, utána vitték ki a temetôbe, 
a temetés után megszûnt a jajgatás, és minden 
elcsendesedett.  Halotti tor már csak a nagyapá-
ink idején volt.” (Szigetmonostoron, amikor a gyá-
szolók elvitték a halottat a háztól, -nem volt szo-
kás a templomba vinni-a Szent Mihály lován lévô 
koporsóval a falubeliek átvonultak a szomszédos 
utcákon, s a temetô felé menet azon az utcán is, 
amelyikben a halott szülôháza volt. Megálltak 
azon ház elôtt is, amiben az illetô leélte életét, 
ahova férjhez ment, vagy nôsült. Itt elénekeltek 
egy ide illô zsoltárt. Azután vitték ki a koporsót 
a temetôbe. A családtagok számára az egyik leg-
megindítóbb esemény az volt, amikor a kopor-
sót kihozták abból a szobából az udvarra, amely 
szobában korábban felravatalozták az elhuny-
tat. négy-négy férfi felváltva vitte a koporsót. 
Megható volt látni, hallani, ahogy mindenki, oly-
kor nagyon sok végtisztességtevô ember együtt, 
áhítattal énekelte a zsoltárokat.)

nézzük azonban ennek a szomorú esemény-
nek a lelki-szellemi mélységeit, idézve Szente 

Jánost, falunk „parasztköltôjét”, (Az Ô írásmód-
jával.) 

Mire az ember… 
Mire az ember végre rájön arra, hogy az éle-

tet hogyis kellett volna élni
Akkor már késô, kezd a Halállal barátkozni, 

vagy tôle félni.
Mire az ember végre megtanúlja hogyan kell 

a másik embert szeretni,
 Akkor már késô, mert akkorra egyiküket el 

fogják temetni.
Mire az ember végre rájön arra hogy van az 

életnek célja, s értelme
Akkor már késô, kúszálttá válik benne a 

tudat, s bútúl az elme.
Mire az ember végre rájön arra hogy ô is lehe-

tett volna valaki
Akkor már késô, azt kérdik tôle mit akar 

maga? Vén öreg szaki.
Mire az ember végre rájön arra hogy érdemes 

élni és szeretni
Akkor már késô, mert már haldoklik és nem 

sokára elfogják temetni. (1981. nov.)

Majd ha…
Majd ha kihûllô testemet az anyaföld lágyan 

betakarja,
Mint Édesanya fáradt gyermekét s lelkem ez 

az Isteni szikra,
Megtalálja a végleges lakhelyét, Valóra váll a 

megváltás meséje
Igaz lesz a Kereszt bolondsága Csak a testé a 

föld sötét mélye
A léleké az Isten országa.

Éji kisértetek…
Akiket igazán szeretünk azok nem halnak 

meg soha.
Bár emlékükre rárakodik a múlló idô leszál-

ló pora.
Álomtalan éjjel a sirbol kilépnek lerázzák 

magukrol a feledés porát
Szívünkön újra s új sebeket tépnek Lényük 

betölti az elhagyott szobát
Reggelre  a sirba újra visszatérnek Csak a 

szivünkön érezzük tovább 
A benne elmúlt lépteik nyomát. (1980)

Amikor…
Amikor a test széjjel mállik Amikor a lélek 

lélekké vállik
Amikor azt mondjuk hogy: Vége
Akkor látszik meg az Isten dicsôsége, És vállik 

valóra az élet teljessége. (1964)

A fentieken túl érdemes elgondolkodni a falube-
li „Liptai Lidia 1888 Évben írta Halotti énekek”…c. 
gyûjteményének csupán a gazdag tartalmán is. 
Amibôl kitetszik, hogy az akkori idôk embere 
mily nagy tiszteletben tartotta a különbözô okok 
miatt elhunyt személyét, hiszen szólt a gyászolók 
éneke: „- öreg halott felet, egy anya gyermeke, ifju 
ember, egy agyonzuzotember, hirtelen kimult, 

ifju gyermek, ifju közép idejû, kettôs csecsemô, 
ifju legény, joember barát, fürdéskor vizbe holt 
gyermek, óly kisgyermek felet kinek annya elôb 
vízbehalt, kisdedfelet, ifjulegszebidejûfelet, szûz 
leány, hajadon, jegyváltás utánmeghalt ifju, háza-
sok felet, jo édes anya felet, ének koporsoba tétel-
kor, joanya és gazdaszony, szorgalmas nô, szor-
galmas özvegynô, férje utánmeghalt anyafelet, 
heptikába sinlôdô felet, ének akármelyfelet, ôreg 
ember, siket néma felet háznál, földtöl agyon ûtôt 
ifjú, kegyes anya felet, stb. A mintegy 70 énekbôl 
idézek néhányat:

– Egy anya gyermekével, CXXXVII. zsoltár 
notára

Halando nézd csak ezen gyászós fedell Egy 
szelid anyat gyermekével fed ell, Egy mást 
karolva fekûsznek benne, Oly érzéketlen tehát 
kilenne ki ne sirna dûltén a jó anyának S véle 
egyûtt szerelmes magzatának. Ugy van a férfi 
szívekettössen vérzik És e csapást tôbb kegyes 
felek érzik, Sírnak a neveletlen magzatok 
Nyôgnek a szûlei indulatok. Látván sórsókat 
e bus példázatban Mint egy szomoru gyászos 
ábrázatban  Mi is minyájan kônynyezzûk 
sórsúnkat Tudván elkôvetkezô halálúnkat Azért 
érzékeny szivvel sirodba Kisérünk nyugott haj-
lékodba  Jámbor és kegyes fiatal aszonyság 
Kôzlévén vélûnk is a halandoság  Meny gyerme-
keddel nyugodjál békével, A már meg ásott sír-
nak kebelébe Ott szenvedés és nyôgés nem lészen 
A föld hív…körûlvészen  És ha eljô ama végsô ki 
kelett, felkelô napod nem lát tôbbé telett.

– Mikor bézárják a kopórsot,
Elmégy im már kedves magzatunk, tested 

nyugalmára, Elmégy többé meg nem tarthatúnk 
Szivünk bánatára. Menyspihendki hosszúálma-
id, sirodnak ölébe, Míg elérvén feltámadásod, 
Jútcz egek egébe, A hol már a szellemi részed, 
a tôbb hólt testekkel, Mindenhai örömöket zeng 
öröm énekekkell.

– Temetôbe induláskor: Indulora a háznál
Bús szûlék immár bocsássátok egy hósszai 

útra fog menni, Honnét vissza nem várhatjátok 
Mivelhógy porrá kelleni, Nékie az élôk sórán, 
Rôvid élete lefolyván,  Ámde lelke ártatlanságba, 
tisztán jutván fell az égbe, Ôrvend immár nagy 
boldógságba, Az ôrôklôtt dicsôsségbe, A meg bol-
dogult lelkekkel, És az idvezûlt szentekkel.

Egy köztiszteletben álló, több száz éve ôslakos 
tahitótfalui református család,- az egyházközség 
manapság tiszteletbeli presbitere - megtisztelt 
bizalmával, és kedves feleségével együtt felaján-
lották, felhatalmaztak a 70 versbôl álló „Halotti 
énekek…”c., mívesen beköttetett gyûjtemény 
egy részének közlésével. A közjó hasznára, tudo-
másul, és a fentiekbe minden bizonnyal mély 
belegondolás végett. Köszönet és tisztelet érte, 
hogy az emberi élet/lét meghatározó pillanatait 
120 évvel ez elôtt megörökítô versek Tahitótfalu 
polgárainak közbecsû kincseivé válhatnak. /Most 
csak töredékekben, de talán egyszer teljességük-
ben./ Mindenki, aki megszületett, egyszer meg is 

Temetési-temetkezési szokások Tahitótfaluban…
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Egyszer volt, hol nem volt… volt egyszer 
egy angol nagymama, aki, látva a világégés 
utáni állapotokat, és megsajnálva a borzal-
makról mit sem tehetô gyermekeket, össze-
csomagolta ajándékát egy cipôsdobozba, és 
elküldte egy szegény gyermeknek. nem sejt-
hette, hogy egyszerû, de nemes tettét szá-
zak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a 
cipôsdobozba zárt szeretet áttör határokat, 
korokat, életszemléleteket és mozgalommá 
fejlôdik.

A Cipôsdoboz akció (vagy, ahogy szülô-
hazá jában, Angliában hívják, operation 
Christmas Child) egy évtizede érte el hazán-
kat, akkor még nyugat-Európából érkezett 
csomagokat kaptak karácsonyra a baptista 
Szeretetszolgálat közremûködésével az arra 
rászoruló gyerekek. 2004-ben pedig a sze-
retetszolgálat elindította hazánk elsô önálló 
akcióját. A „boy” vagy „girl” feliratok helyett 
megszülettek a „fiú” és „lány” cimkék, és az 
akció mottója: „Tízezer gyermek karácsonya”. 
Ez akkor még elérhetetlen álomnak tûnt…

Az akció egyetlen gyûjtôponttal mûkö dött, 
postán vagy személyesen egy kôbányai címre, 
a Szeretetszolgálat szociális irodájába lehetett 
eljuttatni a csomagokat. 2006-ban már min-
den megyében volt egy helyszín, és értelmet 
nyert a mottó is: a hazai adakozók száma elér-
te a tízezret – de sajnos a rászoruló, karácso-
nyi ajándékban nem is reménykedô kisgyere-
kek ennél akkor is, ma is jóval többen vannak.

A csomagok egyre szebbek lettek: már nem 
cukrot, lisztet vagy szárazkolbászt csomagol-
tak piros fényes papírba… a cipôsdobozokba 
igazi gyermek-ajándékok kerültek: szerethetô 
plüssállat, írószercsomag, könyv vagy puzz-
le, baba vagy autó. A szegény sorsú kisgyere-
kekre gondolók komolyan vették és veszik ma 
is, hogy „Azt adja, aminek a gyermeke is örül-
ne…”.

Idôközben számos munkahely, iskola is 
bekapcsolódott az akcióba: volt olyan bank, 
ahol 700 dobozt csomagoltak be a munka-
társak, és akadtak olyan egyetemi csapatok, 
akik versenyeztek az adományok gyûjtésében: 
volt, amelyik száz, de a legaktívabb százötven 
csomagot hozott be a gyûjtôpontunkra.

nagy siker lett a Legkreatívabb Cipôsdo boz 
verseny, melynek során kiderült, hogy az ado-
mányozók nem csak gazdag, szép és igényes 
dobozokat pakolnak össze, de még a külcsínre 
is adnak. A Praktika magazin szerkesztôsége 
pedig azóta is lelkesen zsûrizi a beérkezett 
foltvarrós, dekupázsos, világítós, gumicukor-
ral borított dobozokat…

2011-ben már 24.500 doboz gyûlt össze. 
Mindegyik megtalálta kis gazdáját. Ebben az 
évben utazott utoljára a csomagok egy része 
a Malév Cipôsdoboz járatával Erdélybe, böjte 
Csaba árváihoz. Természetesen ezek után 
sem maradnak ajándék nélkül (hiszen min-
den évben 2500 csomagot kapnak a parajdi 
sóbányában karácsonyt ünneplô kisgyere-
kek), csak már kamionnal jut ki hozzájuk a 
különítmény.

2012-ben 33.000 doboz okozott örömet 
országszerte a rászoruló gyermekeknek. 
Ettôl az évtôl már online dobozokat is vásá-
rolhattak az adományozni vágyók: a Shopline 
jóvoltából minden webáruházukban vásárló-
nak lehetôsége nyílt egy virtuális csomagot a 
kosarába tenni… amelybôl aztán a Shopline 
munkatársainak köszönhetôen valódi doboz 
lett. Az online dobozokon felül a 1355-ös ado-
mányvonal hívásával is lehet támogatni az 
akciót: 300 Forintot juttatott el az a telefoná-
ló, aki tárcsázta a számot.

És, hogy k ik kapják az ajándékokat? 
Kórházban ünneplô, nagycsaládban élô vagy 
éppen árva, tanyákon vagy kis falvakban 
éldegélô, szegénysorsú, fogyatékos iskolában 
tanuló vagy csonka családban nevelkedô, a 
karácsony különlegességérôl alig tudó gyer-
mekek.

Hogy idén hány gyermek örülhet karácso-
nyi ajándéknak december 24-én, az Önökön 
múlik. Csatlakozzon idén Ön is és próbálja ki: 
Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?

Cipôsdoboz ajándékát az ország több, mint 
száz gyûjtópontján adhatja le, Tahitótfalun 
2013. december 9-16. között a Tahi parkoló-
ban. További információ: www.ciposdoboz.
hu

Dr. Szilágyi Béla  
baptista lelkész 

Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?

hal. Érdemes belegondolni abba, hogyan is látták 
ezeket a nagy pillanatokat a régiek. nem biztos, 
hogy a mai világ megengedi minden mai halan-
dónak ugyan ezt a bepillantást, mélységes ráér-
zést. De mivel a szeretet mindenható, ezért töre-
kedjünk erre.   A fiatalság sem érdem, csak álla-
pot. A magasabb kor lehet szép ajándék, de lehet 
lassú tûz is, talán az élet addig összegyûjtött való-
di szépségeit, vagy hamis értékeit lassan parázzsá, 
majd hamuvá hamvasztó fájdalom.

Ha máskor nem, Halottak napja tájékán gon-
doljunk a mindenki számára egyszer eljövendô 
jövôre Ajánlom a Tisztelt olvasó szíves figyelmé-

be a református énekeskönyv 503.-ik énekének 
szövegrészleteit, amelyeket a zsoltáríró az 1600-
as évek közepén imígyen fogalmazott meg:

„Már nyugosznak a völgyek, Az erdôk s minden 
földek, Már alszik a világ, de míg eljô az álom, A 
szívemet kitárom…,Már rám borul az éjjel, de bíz-
tatnak reménnyel, ott fönn a csillagok…,Ti fáradt 
tagok, mostan Tegyétek le nyugodtan A napnak 
terheit, vígadj, szívem, te is majd Levetheted a 
bút, bajt s a bûn terhét, mely keserít….,Ti is távol 
s közelben, Akik szerettek engem: békén pihenje-
tek: A sötét éjszakába’ Az Úr világossága örködjék 
hûn fölöttetek.”    Avagy, a 338.-ból: …”Ha halál-

ra válik testem egykoron. ragyogjon fel lelked 
e hitvány poron: Ama végsô harcon rád bízom 
magam. Örök hajlékodba fogadj be, Uram!”                                                                                  
Talán segítheti az ember még idôbeni megigazulá-
sát a fentieken túl egy francia márkinô figyelmez-
tetése is: ” A halálos ágyon már késô megváltoz-
ni.” (Madame de Sevigné) Feltehetô ugye, hogy az 
emberi történelem során sokan voltak, vannak, s 
lesznek is ilyenek, akik lekésik-elkésik az idôbeni 
változtatást?

Írta és közreadja: 
G. Szalai István, 2013. ôszén 

2013. november 29-én pénteken 
18:00 -kor benkics József hittanár 
következô elôadásában az adventi 
felkészülésrôl és a Mariológiáról hall-
hatunk.

Szeretettel várunk minden érdek-
lôdôt!

Helyszín: Katolikus Plébánia hit-
tanterme: 2021 Tahitótfalu, Dózsa 
György u. 17.

Meghívó 

Szeretettel várunk mindenkit hagyomá-
nyos gyertyagyújtásra a falu adventi koszo-
rújánál 2013. november 30-án szombaton 
17:30-kor a település szigeti oldalán a Laki 
cukrászdánál.

A szertartást vénusz Gellért atya végzi.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
az önkormányzat és helyi civil szerve-
zetek közremûködésével 2013. novem-
ber 22-én péntek délután 15-20 óráig és 
23-án szombaton 8-19 óráig ismét karácso-
nyi lakossági élelmiszer-adománygyûjtést 
szervez a tahitótfalui Tesco áruházban. 
Az összegyûjtött adományok Tahitótfalu 
rászoruló családjai között kerülnek szét-
osztásra. Kérjük, szerezzenek Önök is 
örömet, és tegyenek kosarukba egy-
egy finomságot, apróságot vagy éppen 
alapvetô élelmiszert, amit az áruházban az 
önkénteseknek átadhatnak. Tavaly a falu 
lakóinak köszönhetôen 600 kg tartós élel-
miszert tudtunk 60 család közt szétoszta-
ni.

Béres Gabriella

Gyertyagyújtás

Tegyük együtt 
szebbé 

a karácsonyt!
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Ezen a helyen általában a rendkívüli esemé-
nyekrôl szoktuk írni, most azonban gyülekeze-
tünk rendszeres alkalmairól szeretnék beszámolni. 
A biblia tanítása szerint Isten úgy teremtette meg 
a világot, hogy az istentiszteletet is beleteremtette: 
ezért rendelte el, hogy a hetedik nap az Ô napja, 
amelyet neki szentelhetünk. 

Ezzel tkp. ritmust, rendet ad az ember életé-
be, amelynek nem elsôsorban az egészségbeli 
következményei az érdekesek, hanem a lelki, hit-
beli értelme. Muszáj megemlíteni azért az egész-
ségre gyakorolt hatást is: aki megtartja a heti egy 
pihenônapot, tapasztalja, hogy ez a többi hat nap 
munkakedvét, eredményességét növeli, nem vesz-
teséget okoz tehát, hanem nyereséget a heti egy 
nap pihenés.

Isten teremtôi akarata azonban nem pusztán 
pihenônappá, hanem az Úr napjává teszi a hete-
dik napot! A különbség mind tartalomban, mind 
következményekben óriási! A pihenônap hasz-
na erre az életre szól: jobban meg lehet élni csa-
ládi kapcsolatainkat, mint az örökös munka mel-
lett, többet bírunk, késôbb leszünk megfáradtak. 
Ennek megfelelô a tartalma is: késôbbi felkelés, 
családi kirándulások, délutáni szunyókálás. Az Úr 
napjának Úr napjaként való megtartása azonban (e 
világi haszna mellett) az örök életre tartogat hasz-
not: Isten beleteremtette a gyülekezeti istentiszte-
let rendjét a világba, hogy istentisztelettôl istentisz-
teletig élhesse az ember az életét, míg feltámadá-
sa után az örökké tartó mennyei istentisztelet bol-
dog résztvevôje lehet. Az Úr napjának tartalma a 
gyülekezeti közösség Istennel, az Igére figyelés, 
majd az arról való beszélgetés, imádkozás – csalá-
dilag. olyan az úrnapi istentisztelet, mint a szívve-
rés: erô, indíttatás a következô hétre. olyan szük-
sége is van rá minden embernek, mint a szívverés-
re: amíg dobog a szív, addig él a test. nélküle min-
den leáll… (A fenti kép a tavalyi szentesti istentisz-
teleten készült.) 

Tudjuk, külön felekezeteket alapítottak amiatt, 
hogy a Tízparancsolatban Isten a szombatot nevez-
te ki az Ô napjának (szombat – sabbath: pihenés, 
az Úr a hetedik napon a teremtést elvégezve meg-
pihent), tehát eme felekezetek szerint azt kell az 
egyháznak is ünnepelnie a vasárnap helyett. Ezzel 
a gondolattal sajnos nem tudunk egyet érteni, és 
erre bibliai a történelmi egyházak válasza: Krisztus 
hívei kezdettôl a szombat mellett a vasárnapot is 
megünnepelték az Apostolok Cselekedeteirôl írott 
könyv tanulsága szerint, azért, mert Krisztus vasár-
nap támadt fel. A Szentlélek megértette az aposto-

lokkal, hogy Krisztus az új teremtés elsô zsengé-
je: Isten benne teremt újjá mindeneket, így terem-
ti újjá e világot a végén. Újat hoz, és ennek az újnak 
a kezdete, hogy Jézus Krisztus személyében egy 
emberi lény – Aki egyben Isten is – feltámasztatott 
a halálból, mennybe vétetett és örökké él. 

Mi, keresztyének már erre az új teremtésre 
szegezzük tekintetünket Krisztus parancsának 
megfelelôen, ezért kezdte el a keresztyén egyház 
elôbb a szombat mellett, azután helyette a vasárna-
pot, mint a Krisztus feltámadásának napját, az Úr 
napját ünnepelni.

A vasárnapi istentisztelet értelme és célja tehát 
az, hogy viszonyítási: elindulási és megérkezési 
pont legyen az ember életében. Isten indít a mun-
kás hétköznapokba, és Ô vár vissza egy hét mun-
kája után. ritmust, egészséges, örök életre szóló 
ritmust akar adni az életünkbe, amit érdemes fel-
venni és tartani: Istentôl indulok, Istennel hala-
dok, Istenhez érkezem. Ha valaki az utcán fut vagy 
kerékpározik, amikor már felvette a ritmust, nem 
szeret megállni a piros lámpánál vagy átkelônél, 
mert akkor kizökken a menetbôl. nehéz aztán újra 
felvenni a tempót. Ez lelkileg is így van: ezért jó, 
ha az életünket úgy állítjuk be, hogy a vasárnap az 
Úr, az istentisztelet napja számunkra, és mindent 
ehhez igazítunk. Mint a szívverés: ha egy kimarad, 
azt bizony nagyon is megérezzük.

Az eddigiek azonban csak a hívô élet egyik 
részérôl szóltak: az Úr napjának megszentelésérôl 
istentisztelet látogatással, Igére figyeléssel, Istent 
dicsôítô énekléssel, adakozással Isten országa épü-
lésére. Két vasárnapot azonban hat másik nap 
köt össze. Ezek nem az Úr napjai? De, természete-
sen életünk minden pillanata az Úré, és csak raj-
tunk múlik, hogy oda is adjuk neki, rendelkezé-
sére bocsátjuk az életünket, vagy csak egy részét. 
Azt nevezik „vasárnapi keresztyénnek”, aki eljön az 
istentiszteletre, ott hívôként viselkedik, de amikor 
kilép a templomból, elfelejti, hogy mit hallott. nem 
gondolkodik Isten dolgain, és nem cselekszi meg, 
amit Isten kér, hit nélkül, Isten nélkül él. Két élete 
van az ilyen embernek – igen rettenetes állapot ez. 
Pedig nemcsak egy órát kér Isten a 168-ból, hanem 
minden az Övé. Ha a rendelkezésére bocsátjuk, 
tkp. csak annyit teszünk, hogy megbecsüljük az 
ajándékát. nem akar tôlünk semmit elvenni, abban 
akar segíteni, hogy jól használjuk fel életünk idejét, 
arra, amire Teremtô Urunk adja.

A hétköznapok is az Úréi, ezért igyekszik a gyü-
lekezet hétköznapi, ún. rétegalkalmakat is szervez-
ni. Jelenleg két bibliaóránk, baba-mama körünk, 
egy imaóránk és egy, 8-9. osztályos fiatalok számá-
ra tartott ifjúsági alkalmunk van. Kedden délelôtt 
9 órától általában a bibliaolvasó Kalauz szerin-
ti napi Ige üzenetérôl beszélgetünk. A kedd esti, 
ún. „dolgozók bibliaóráján” végigbeszélgettük a 
Heidelbergi kátét, jelenleg a Galata levelet olvas-
suk szakaszonként, és annak üzenetét keressük. Ez 
kifejezetten tanító jellegû alkalom, azoknak ajánl-
juk, akik szeretnének a vasárnapi prédikáció, és az 
otthoni bibliaolvasás lehetôségeinél mélyebben 
megvizsgálni, megérteni egy-egy bibliai igazságot.

A baba-mama kör ( ld. a képet) kedden 
délelôttönként 10 órától várja az érdeklôdô kisgyer-
mekes édesanyákat. Itt lehetôség van együtt lenni 
anyukáknak, kisgyerekeknek, megosztani örömö-
ket, megbeszélni kérdéseket. Természetesen mind-
ezt Isten Igéjének fényében lehet megtenni – így 
érdemes –, ill. lehetôség van rövid imádságra is. 
Ezt kiegészítendô tartjuk vasárnap délutánonként 
az „Édesanyák imaóráját”, ahová csak az édesanyá-
kat várjuk, gyermekeik nélkül: így nyugodtabban 
lehet imádkozni értük, a családért. Minden gyer-
meknek szüksége van imádkozó édesanyára! A fia-
talok alkalma a résztvevôkhöz illôen sosem ugyan-
olyan. Célja azonban mindig ugyanaz: Isten szava 
körül együtt lenni, keresni az Ô igazságát. 

nem lehet elég korán kezdeni az Úrra való figye-
lést. Hadd érzékeltessem ezt egy egyszerû képpel: 
akkor könnyebb egy házat a család igényeihez alkal-
mazkodóan kialakítani, ha újonnan, sok beszélge-
tés után épül. Ha már áll egy ház, azt sokkal nehe-
zebb az igényekhez alakítani, mint egy olyan házat, 
amelynek még alapja sincs: bármilyen lehet, csak 
az igényeket – és az anyagi lehetôségeket – kell tisz-
tázni. Ezért jó, ha keresztségtôl, baba-mama körtôl 
elkezdve óvodai, iskolai hittanon át az ifjúsági kör-
ben, majd felnôtt bibliaórákon és persze a vasárna-
pi istentiszteleteken is részt veszünk. Az életünket 
úgy lehet berendezni, alakítani, ahogy Isten vezet. 
biztos lehetsz benne, kedves olvasó, hogy nincs 
ember, aki Istennél jobb életpályát, életcélt, életrit-
must tudna neked adni. Akinek nem adatott meg, 
hogy keresztségétôl fogva mindvégig a gyülekezet-
ben éljen, azokat is szeretettel buzdítjuk: nem késô 
megpróbálni, milyen az élet útját Krisztussal járni, 
és nem nélküle. Ô nemcsak a gyermekeket, hanem 
a felnôtteket is éppen ugyanannyira várja az Ôt 
követôk közösségébe, istentiszteltre, beszélgetôs 
alkalmakra!

Egyházközségünk boldog küldetése és kivált-
sága, hogy ebben az Isten szerint berendezett 
életpályában mindvégig segítsen Istent követni. 
Szeretettel ajánljuk: használd ki ezt a lehetôséget! 
Úgy a vasárnap 10 órakor a templomban kezdôdô 
istentiszteleteinkre, mint a hétközi alkalmaink-
ra minden érdeklôdôt nagy szeretettel várunk! 
(kedd 9.00: bibliaóra; 10.00: baba-mama kör; 18.30 
Dolgozók bibliaórája; péntek este 6.00: Fiatalok 
órája; vasárnap du. 3.00: Édesanyák imaórája)

A mielôbbi személyes találkozás reményében, 
sok örömöt kívánva, szeretettel köszönti Önt:

Árvavölgyi Béla 
református tiszteletes

Református gyülekezeti hírek 
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A napból a Föld felszínére, a világ ener-
giafelhasználásának több, mint 5000-szere-
se érkezik. Ennek egy részét közvetlenül, 
kisebb hányadát a légkörbôl úgynevezett 
szórt sugárzással kapjuk. A napenergia 
korlátlanul rendelkezésünkre áll, ezért is 
nevezzük megújuló energiának. A cikk a 
napenergia közvetlen hasznosításának mód-
jait tartalmazza, a megújuló energiák tágabb 
értelmezése egy következô cikk témája lesz.

A napenergia közvetlen hasznosításának 
lehetséges módjai: 
1. Legegyszerûbb mód, amikor a hasznosí-

tást maguk az épület szerkezetek végzik, 
ezt nevezzük passzív módnak. Az ablakok 
üvegszerkezetei beengedik a napsugara-
kat az épület belsejébe, ahol a padlók, 
falak tárolják azt, majd felmelegítik a 
levegôt, ezáltal csökken fûtési szezonban 
a kazánok által felhasznált energia meny-

nyisége. Ilyenkor nincs szükség külön 
gépészeti elemekre (ventilátorok, szivaty-
tyúk), nincs külsô energia-bevezetés, a 
folyamatok „spontán” módon mennek 
végbe. Fontos tehát az építész munkája, 
mert már a tervezôasztalon eldôl, milyen 
hatékony az épület a napenergia haszno-
sítás szempontjából. nem mindegy, hogy 
milyenek az épületszerkezetek, mekkorák 
az üvegfelületek, milyen az épület tájolá-
sa. A megfelelô mennyiségû és tájolású 
ablakfelületek alkalmazása mellett az épí-
tész tervezhet egyéb energiagyûjtô felü-
leteket, melyek közül ma még a télikert 
a legismertebb, de léteznek úgynevezett 
energiagyûjtô falak is. 

2. A napenergia hasznosításának másik köz-
vetlen módja, amikor gépészeti berende-
zés segítségével használjuk fel, ezt nevez-
zük aktív módnak.
A napkollektorok a háztartási 

melegvíz, vagy ritkább esetben 
a fûtési melegvíz elôállításában 
vesznek részt, csökkentve pél-
dául egy beépített gázkazán 
energiaigényét. Sajnos télen a 
napsugárzás intenzitása kisebb, 
mint nyáron, pedig a fûtési 
szezonban éppen a fordított 
lenne a kedvezôbb. Ezért van, 
hogy a tetôkön látható napkol-
lektorok inkább a háztartási 
melegvíz elôállítását segíthetik 
hatékonyan. A napkollekto-
rok gazdaságossága, hatásfoka 
sok tényezôtôl - többek között 
tájolásuktól, dôlésszögüktôl, 
felületüktôl, fajtájuktól és a 
rendszer felépítésétôl függ -, 

tehát alkalmazásuk mindig gondos terve-
zést igényel.

A napelemek a villamosenergia termelé-
sét szolgálják, melyekben félvezetô anyagok 
(pl. szilícium kristályok) alakítják át a nap-
energiát elektromos energiává. Hatásfokuk 
függ technológiai felépítésüktôl, tájolásuk-
tól, földrajzi helyüktôl. Mûködhetnek a háló-
zati rendszerrel összekapcsolva, vagy attól 
függetlenül úgynevezett sziget üzemmód-
ban. Fontos tudni, hogy a napcellák által ter-
melt egyenáramot használat elôtt váltakozó 
árammá szükséges átalakítani. 

Tartson velem a következô lapszámban is. 
Téma: Kazánt kellene cserélnünk!

Téglássy Györgyi okleveles építész-
mérnök, energetikai szakértô

Takarékoskodjunk az energiával! Kell-e nekünk a Nap energiája?

A passzív és aktív napenergia haszno-
sítás közötti lényeges különbség az, hogy 
a passzív rendszerek a legalacsonyabb 
sugárzási feltételek mellett is csökkentik a 
mesterséges fûtéstôl igényelt teljesítményt, 
és nem igényelnek egyéb energia bevitelt.

Pusztavámi tokány Anna asszony 
módra

Hozzávalók 10 személyre: 1 kg sertés hús 
(jó, ha mangalica), 15 dkg csiperkegomba 
(tehetünk bele pár szem rókagombát, a szá-
rított is megteszi), 5 – 6 db zöldpaprika, 6 -7 
db paradicsom, 2 nagyobb fej vöröshagyma, 2 
gerezd fokhagyma, só, fekete bors, piros pap-
rika, zsír.

A kockára vágott vöröshagymát a zsíron 
üvegesre párolom, majd beleteszem a vékony 
csíkra vágott sertéshúst. Ez lehet karaj vagy 
comb. Ha levet eresztett, ízlés szerint sózom 
és borsozom, ez utóbbit nem sajnálom tôle. 
Ha megpuhult, beleteszem a szeletelt gombát, 
majd a karikára vágott paprikát és megszó-
rom pirospaprikával. végül a paradicsomot 
és az egészet készrefôzöm. Ha a levét elfôné, 
egy kevés vízzel felöntöm. Petrezselymes 
vajasgaluskát adok mellé. Érdemes bogrács-

ban készíteni, a siker garantált. Desszertnek 
bundázott meggyet adok mellé.

A „Pusztavámi tokány” meséje
Az ország egyik legnagyobb családjában 

nôttem fel Pusztavámon. Édesanyánknak (Ô 
Anna asszony) komoly feladatot jelentett a sok 
éhes száj finom falatokkal való „betömése”. 
Egy alkalommal alig öt-hat gyerek volt otthon 
és anya borsos tokányt szándékozott készíte-
ni. Már majdnem elkészült vele, mikor egy 
nagyobb gyerek családostól beállított. Ôket is 
meg kell kínálni, de ez az étel ennyi embernek 
kevés, így került bele a gomba. A sors ismét-
li önmagát, újabb kopogtatás, természete-
sen egy testvér családostól. Ekkor került bele 
a paprika és a paradicsom. Egyik nagylány 
nekiállt galuskát szaggatni, hogy kiadósabb 
legyen. Aki ezután érkezett, annak bizony 
csak az üres lábos maradt. Ezzel az étekkel 
Mogyoródon egy fôzôversenyen a családi 

receptek kategóriájában aranyérmet nyertünk.
Bundázott meggy
Személyenként 4-5 pár meggy a szárá-

val együtt (ahogy fülbevalónak használtuk), 
2-3 dl meggypálinka (esetleg jó minôségû 
konyak), 15-20 dkg liszt, 2 tojás, 2 evôkanál 
méz, 1-1,5 dl tej, sütéshez olaj.

A meggyet óvatosan megmosom, lecse-
pegtetem. Ügyelve, hogy a száráról ne essen 
le, edénybe helyezem és ráöntöm a pálinkát, 
hogy teljesen ellepje. Legalább 8 órát álljon 
a szeszben! Másnap kiveszem a meggyet. A 
lisztbôl, tojásból, tejbôl és mézbôl palacsinta-
tésztát készítek, ha nem elég híg, a pálinká-
val higítom. Felhevítem az olajat, a meggyet 
száruknál fogva belemártom a tésztába, majd 
aranybarnára sütöm.

Gyerekek, gépkocsivezetôk óvatosan egye-
nek belôle, nehogy baj legyen. Jó étvágyat!

Alberti (Varga) Enikô

Mindennapi ajándék a család asztalán
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgálta-
tások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

•	 Ferencsák István, családgondozó	(Családsegítô	Szolgálat)	
	 szerda:	11:30-15:00	óra	között
•	 Szimándl Ádám, családgondozó	(Gyermekjóléti	Szolgálat)	
	 kedden	16:00-17:00	óra	között,	csütörtök	10:00-11:00	óra	

között
•	 Deák Judit, pszichológus	páratlan	hétfôkön	13-17	óra	

között		
•	 Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász	havonta	egyszer	

hétfônként	13-17	óra	között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 

szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges!

06	20/278	3734,	06	20/292	2659,	06	26/312-605,	06	26/400-172

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

RÉGISÉGET
VÁSÁROLOK!
Dr. Rabbné Márta vagyok, 

vásárolok mindennemû 
régiséget – asztalnemût, 
porcelánt, régi játékot stb. 

Készpénzzel fizetek. Kérem 
hívjon, ha eladó régi tárgya 
van. Tel.: 06 70 533 0315.

Szoba vagy két szobás 

lakrész kiadó Tótfaluban.

Bérleti díj 30.000 Ft/szoba 

és 60.000 Ft/lakrész.

A bérleti díj elôre 

fizetendô, a rezsi utólag.

Érdeklôdni lehet: 

06 30 7248078

AKKUMULÁTOR 
DISZKONT                                                     

MOTORKERÉKPÁRTÓL A KAMIONIG
MINÔSÉGI AKKUMULÁTOROK TELJES 

VÁLASZTÉKBAN 
(Varta, Perion, Banner, Akksi, Exide)

24 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT, 
KEDVEZÔ ÁRAK!

2015 SZIGETMONOSTOR, RÉV U 1/A., 20/335-6365

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy az ügyfélszolgálatunk 

elérhetôsége megváltozott:
Személyes ügyfélszolgálat helye és ideje: 

1098 Budapest, Ecseri út 8-12. sz., kedd: 8:00-20:00
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetôsége és ideje: 

tel.: 1/459-6722, 
kedd: 6:00-18:00, szerda: 9:00-13:00, péntek: 9:00-13:00
Levelezési cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. vagy 

1439 Budapest, Pf: 637 e-mail: ahk@fkf.hu 
web: www.ahk.hu

AHK Agglomerációs Hulladékkezelô Kft.

október 5-én újból operalátogatáson vet-
tek részt a jutalmazott gyerekek és a jelentkezô 
szülôk.  Az új rendezésû Háry János fôpróbáját 
néztük meg. Ezúttal is köszönjük, hogy az 
önkormányzat a buszutazás költségeit vállalta.  
Legközelebb bartók béla: A kékszakállú herceg 

vára és vajda János: Márió és a varázsló c darabját 
nézzük meg. Az elsô zeneiskolai koncertet októ-
ber 12-én a római katolikus templomban tartot-
tuk. Gratzl Erika és Gellért Gabriella tanárnôk 
közremûködésével játszottak: Kovács Kamilla 
és Karola vaczó Luca,  Schönberger Dominik, 
Csereklye Lilli, bor Klára Éva, Horváth Emma,  
Szalai nikolett,  Gonda Kristóf,  Szendrei Dóri,  

vaczó Zsuzsa és  Hagymási András. A befolyt 
összeget, 36.300 ft-ot a gyerekek jutalmazá-
sára és programok finanszírozására fordítjuk. 
Legközelebb november 8-án 18 órakor a baptista 
Imaházban lesz zeneiskolai hangverseny, melyre 
ezúton is szeretnénk mindenkit szeretettel meg-
hívni.        Mákó Miklós, 

a Zeneiskolai Munkaközösség vezetôje

Zeneiskolai hírek  

Eredmények: Tárnok- Tahitótfalu 7-0
Több játékos nem tudott eljönni, rá adá-

sul nagy egyéni fegyelmezetlenségek 
miatt nagyon kikaptunk egy erôs ellen-
féltôl.

Tahitótfalu- Üröm 4-1. Gyenge ellenfél 
ellen több góllal is nyerhettünk volna.

Visegrád- Tahitótfalu 0-2. A szezon eddi-
gi legjobb, legfegyelmezettebb játékával 
magabiztosan gyôztünk.

Tahitótfalu- Kisalag 3-1. 1-0 után öngólt 
rúgtunk, amely „megfogta” a csapatot, de 

a meccs végén sikerült két gólt beprésel-
nünk.

Tahitótfalu- Nagykovácsi 0-1. nem sike-
rült folytatnunk a jó sorozatot. Egy újabb 
öngól után több gólhelyzetet is kihagy-
tunk.

Turóczi Csaba, Tahitótfalu S.E.

FOCIHÍREK
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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

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Az elmúlt nyáron immár második alkalommal 
szervezte meg a Tahitótfalui baptista Gyülekezet 
angol ifjúsági táborát a 13-20 éves korosztály szá-
mára. A hét folyamán hat fiatal volt a vendégünk 
Angliá ból. nagyon nagy öröm volt együtt tölteni 
ezt a hetet azzal az 50 fiatallal, akik Tahitótfaluból 
és környékérôl érkeztek, így angol vendégeinkkel 
és a helyi szervezôkkel együtt 65-en voltunk a 
táborban. 

Az öt nap során az angol nyelvi csoportok mel-
lett bibliai tanítások és kiscsoportos beszélgetések 
alkották a délelôtti programot, a délutánok során 
pedig nagyszerû játékokban, sportprogramokban 
„pihenhettük ki” magunkat. A júliusi nagy meleg 
lehetôvé tett olyan kalandokat is, mint a királyi 
táborépítés, a sárkányhajózás a Dunán, vagy a vízi 
csata, amibôl senki nem kerülhetett ki szárazon. 
Az utolsó két napon még az esti órák is sok megle-
petést tartogattak: csütörtökön brit vendégeink 
skót táncházat vezettek, az utolsó estén pedig a 
tábor befejezéseként egy „Ki mit tud?”-on mutat-
hattuk be tehetségünket és a táborban tanultakat. 
A sok egyéni zenés-táncos produkció mellett min-
den angol nyelvi csoport is készült egy-egy rövid 
jelenettel. Ez az este különös élményt jelentett a 
szülôk, nagyszülôk és kistestvérek számára is.

A nyelvi csoportok központi témája a brit király-
ság és a királyi család voltak. Így igazán részletesen 
nyomon követhettük az aktuális híreket, az új 
trónörökös születését, annak elôkészületeit. A 
bibliában is olvashatunk egy királyságról, mely 

Isten igazságai alapján mûködik, Jézust pedig 
ennek királyaként ismerhetjük meg. Gyakran a 
királyság jellemzôi alapján hasonlítottuk össze a 
mennyei és egy földi királyság jellemzôit. A bibliai 
tanítások újszerûsége abban állt, hogy angol taní-
tóink nem egy-egy rövid szakaszt emeltek ki csu-
pán, hanem az öt nap alatt a biblia elsô lapjaitól az 
utolsóig átfogó képet igyekeztek adni, amelynek 
eredményeképpen késôbb valamelyik történetet 
olvasva, kiemelve, jobban megérthetjük az össze-
függéseket. Hisszük, hogy a héten tanultakat 
bôségesen tudjuk majd kamatoztatni mind a nyel-
vi tanulmányainkban, mind az életünk értékrend-
jének kialakításában, mind különbözô gyülekeze-
teinkben, az Istennel való kapcsolatunkban.

Köszönettel tartozunk Tahitótfalu Ön  kor mány-
zatának, hogy helyszínt biztosítottak számunkra a 
népházban. Köszönjük a Tahitótfalui baptista 
Gyülekezet tagjainak és a baptista Szeretetszolgálat-
nak a se gít sé get, akik jóvoltából az egész tábort tel-
jesen ingyenesen tudtuk biztosítani a résztvevôk 
számára. 

reméljük, jövô nyáron újra találkozhatunk sok 
rég i i smerôssel,  és újabb f iata lokka l i s 
lehetôségünk nyílik majd megismerkedni. bár 
még elevenen élnek bennünk az idei emlékek, 
már nagy izgalommal várjuk a következô, 2014-es 
nyári angol ifjúsági tábort! 

A szervezôk

1952. augusztus 
28-án született Szent-
endrén. Meghatá-
rozó jelentôségûek 
voltak számára a 
szentendrei festô 

mesterek barcsay Jenô, Pirk János, Deim Pál, 
balogh László és a Szentendrei Képzômûvész Kör. 
Diplomát Szegeden, a JATE Juhász Gyula 
Tanárképzô Fôiskola rajz – Mûvészettörténet 
Tanszéken szerzett. Kiállításo kon 1974-óta rend-
szeresen részt vett. Számos alkotómûhely 
szervezôje volt. A Cibakházi Képzômûvész Tábor 
mûvészeti vezetôje volt. Tagja volt a Magyar 
Alkotómûvészek országos Egyesületének, a 
Magyar rajztanárok országos Egyesületének, 
Ómoravica 9+1 Mûvészeti Egyesületének, pártoló 
tagja volt a Szegeden mûködô Geriub Gepleki 
mûvészeti egyesületnek és tagja volt a Szentendrei 
Képzômûvész Körnek, amely közel harminc évig 
mûködött. Alapító tagja volt a Szentendrei 
Szépmûvészeti Egyesület „IKon csoport”- jának. 
Mûvészetére jellemzô a konstruktív elemekre 
épülô sajátos lírai színvilág és az emberi kapcsola-
tok megjelenítése. Munkáit számos díjjal, elisme-
réssel jutalmazták, pl.: veszprémben országos 
Képzô-és Iparmûvészeti különdíjat kapott 1998-
ban. A Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti 
Szakközépiskola és Szakiskolában rajztanárként 

grafikát, festészetet és mûvészettörténetet taní-
tott, de emellett a mûvészeti életnek is folyamatos 
résztvevôje volt. (Forrás: Lukács János honlapja- 
ht tp://a r t lu kacs .npage.de/vor s te l lu ng -
bemutatkozo.html)

Lukács Jánost én személyesem 20 éve ismerem, 
amióta Tahitótfaluba költöztek, onnan számítható 
ismeretségünk, barátságunk.  Sokszor éjszakába 
nyúló beszélgetéseink során nem mindig értettünk 

egyet, de egy közös cél vezérelt bennünket, 
szûkebb és tágabb világunk szebbé és jobbá tétele. 
1997-ben a vándor c. szobor avatására került sor a 
Kós Károly és bajcsy Zs. utca keresztezôdé sében, 
ami Lukács János mûvészi pályájának kezdetén szü-
letett. Sokkal korábban, mint ahogy ez a település-
rész megépült. Ezzel csak azt szerettem volna érzé-
keltetni, hogy mindannyian vándorok vagyunk, és 
csak az számít, hogy az úton mit hagyunk magunk 
után. Ez az út nem volt könnyû neki, de nagy lélek-
kel és akarattal hordozta keresztjét.

60+1 címû utolsó kiállításán, Leányfalun még 
teli volt tervekkel. Akkor még reménykedett, hogy 
le tudja gyôzni betegségét és be tudja fejezni azt, 
amit szeretett volna. De szerintem életmûve így is 
teljes. Több kiállítás megnyitóján részt vettünk és 
mindig újat és újat tudott mutatni kifejezésmódjá-
val, fény-árny játékaival, angyalaival. 

Egyik budapesti kiállítás megnyitóján hallottam 
a következô Wass Albert idézetet, mellyel szeret-
nék tôle elbúcsúzni:

„(…) És az ember nem szitkozódott és nem sírt, 
hanem kiment megint az ô udvarára 

és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ô 
Istenének. 

És az oszlopot most sem faragta márványból, sem 
nem építette kôbôl, 

hanem megint sok-sok apró homok-szem csébôl 
és a homokszemcséket köddel kötötte össze.” 
(Wass Albert: Virágtemetés)

Kubanek István, képviselô

A királynô és a sárkányhajós az angol ifjúsági táborban

Lukács János emlékére
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Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt és boldog új  évet kívánunk!
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Társszervezők: Tahitótfalu Község Önkormányzata, Római Katolikus Egyházközség, Református Egyházközség, Baptista 
Gyülekezet, Pollack Mihály Általános és Zeneiskola, a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, Tahitótfalui 
Óvodák, TETA Hagyományőrző Kör, Nyugdíjas Klub, Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület, Vox 

Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület, Almássy és Fiai Bt., VASIS KFT, Jancsó Alapítvány

December 7. szombat 
1700  az „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója 
 Köszöntőt mond Kubanek István és Vénusz Gellért plébános. 
 „ Az utolsó négy hét” Csizmadi Balázs, településünkön élő fiatal 
 amatőr festő bemutatkozó kiállításának megnyitója 
 Helyszín: katolikus hittanterem (Dózsa György u. 17.)         
1745 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál 
 Helyszín: katolikus templomkert        
1800 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
December 8. vasárnap
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom       
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház 
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom 
1115 Kiállítások megnyitója. 
 „Beh régen vérezel, szegény magyar…” címmel a Tahitótfalui
 Református Gyülekezet felvidéki kirándulása képekben,
 „Háromszéki Kúriák” című kiállítás az Erdélyi Művészet és Örökség
 Egyesület és a Jancsó Alapítvány gondozásában, 
 valamint „Négy évszak a kertben” címmel az iskola 10-14 éves
 diákjainak természetfotó kiállítása. Köszöntőt mond Árvavölgyi
 Béla lelkipásztor. A kiállításokat G. Szalai István és Kisné Balázs
 Enikő iskolaigazgató nyitja meg. 
 Helyszín: református gyülekezeti terem (József Attila u. 2.)
1600 Bolyki Balázs: Adventi Gospel koncert 
 Helyszín:Tahi parkoló, konténertemplom
December 9-16.
1600-2000 ”Mennyi szeretet fér egy cipős dobozba?” 
 Cipős doboz adománygyűjtés. Helyszín:Tahi parkoló
December 9. hétfő
1800 Előadás a „Háromszéki kúriákról” Előadó: Péter Alpár,  az Erdélyi 
Művészet és Örökség Egyesület elnöke. Helyszín: református gyülekezeti terem

December 10. kedd
700 Rorate-szentmise. Helyszín: katolikus templom
900 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
1000 „Baba-mama kör” Édesanyák és kisgyermekek bibliaórája 
 Helyszín: református gyülekezeti terem
1300 Idősek napja. Helyszín: Sportcsarnok

1830 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem
December 11. szerda
1500-1800 Hagyományőrző horgolás. Helyszín: református gyülekezeti terem
1800 Bibliaóra. Helyszín: baptista imaház
December 13. péntek
700 Rorate. Helyszín: katolikus templom
1800 Pollack Mihály Általános és Zeneiskola tanárainak és növendékeinek
 adventi koncertje. Helyszín: Népház
December 14. szombat
1100 „Jóval győzd le a rosszat!” Gödöllői Bábszínház előadása gyerekeknek
 Helyszín: Tahi parkoló, konténertemplom
1200-1600 Adventi vendéglátás és Fúvószenekari Koncert a Baptista 
 Gyülekezet szervezésében. Helyszín: Tahi parkoló
1800 Ifjúsági filmklub a Baptista Gyülekezet szervezésében 
 Helyszín: Tahi parkoló, konténertemplom                 
1800 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
December 15. vasárnap
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 és 1700 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház 
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom
1500 Záró rendezvény: Óvodások műsora Vox Insulae Sziget Hangja kórus
 előadása. Helyszín: református templom és kertje, gyülekezeti terem.                                  
1545 Karácsonyi süteménykészítő verseny és díjátadás, vendéglátás 
 Helyszín: református gyülekezeti terem
1800 Adventi Gálaműsor: Veni, veni Emmanuel. Karácsonyváró
 dallamok a Dunabogdányi Muzsikusok előadásában. 
 Belépés ingyenes. A TETA egész éves programjainak támogatására
 adományokat elfogadunk. Helyszín: református templom

Adventi kézműves vásár 2013. december 15. vasárnap 9-15 óráig 
Tahiban, a Termelői piac területén                      

Hagyományos bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc sütemé-
nye” sütőverseny. A pályamunkákat 2013. december 15-én 14 óráig 

várjuk a református templom gyülekezeti terembe névvel ellátva. 
Díjkiosztó 2013. december 15-én 1545-kor a református gyülekezeti 

teremben. 
A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2013. december 

7-15-ig hétköznap 15-18, hétvégenként 10-17 óráig, a református 
gyülekezeti teremben 2013. december 8-15-ig hétköznap 15-18, hét-

végenként 10-17 óráig tart nyitva.

december 7. – december 15.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint a civil 
szervezetek szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére.
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