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Csatorna a hegyen
A tervek szerint végéhez közeledik a Tahi hegyoldalban folyó csatornaépítés. A kivitelezô munkájával kapcsolatban számos lakossági bejelentés, kérdés merült fel, így most szeretnék rövid tájékoztatást adni a projekt mostani állásáról.
A beruházás az elmúlt másfél évben jelentôs késedelmet szenvedett, elsôsorban a folyamatos tervmódosítások miatt.
A végleges tervekre a vízjogi üzemeltetési engedély tavaly decemberben érkezett meg. Bár ez az

engedély lehetôvé tette volna az azonnali munkakezdést, a munka mégis csak ez év nyarán
kezdôdött el. Ennek legfôbb oka az alvállalkozó
kiválasztásának elhúzódása volt.
Ebben a pályázatban Pócsmegyeré lett a központi szerep, az öt település társulásának elnöke Németh Miklós polgármester. Szigetmonostort,
Pó csmeg ye r t, Sz entend r ét, L e á ny f a lut é s
Tahitótfalut képviselve a társulás kezeli a projekt
ügyeit. Tahitótfalu csupán a beruházásban érintett
tagönkormányzatok egyike.
Folytatás a 2. oldalon
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„Muzsikál az erdô”

10.

Színes nyomorúság
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Önkormányzati hírek
Kedves Olvasóink!
Önkormányzati híreket következô lapszámunkban olvashatnak.

Tahitótfalu novemberi, december eleji programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 5-13. „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat. Részletek a
plakátokon.
December 12. 9:00-15:00: Adventi kézmûves vásár a Termelôi Piac
területén
Faluház programja
November 5. csütörtök 18:00: A Pálos Rend története. Fehér Barát ábrázolás
Tormay Cécile Ôsi küldött c. trilógiájában. Elôadó: Újházi Simonné rendtörténész.
November 6. péntek 15:30-19:30: Kosárfonás oktatás Horváth Kata
kosárfonó vezetésével. Csak elôzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni az

alkotó kedvûeket. Az oktatás díja 2500 Ft/fô, ami magában foglalja az anyagköltséget is. Várjuk jelentkezésüket az orsolya@magyarszegelet.hu címen.
November 14. szombat 10:00-12:00: Adventi koszorú készítése Jókainé
Gombosi Beatrix népi iparmûvésszel. Részvételi díj 1000 Ft/koszorú, mely tartalmazza az anyagköltséget, kivéve a gyertyákat. Gyertyát hozzatok vagy utólag
tehetitek a koszorúkra.
November 14. szombat 15:00-17:00 Szövô szakkör elsô alkalma Dániel
Réka, szövô népi iparmûvész és szakoktató vezetésével. Részvételi díj anyagköltséggel együtt 800 Ft/fô/alkalom. Csak elôzetes jelentkezés alapján tudjuk
fogadni a résztvevôket. Jelentkezni a 30/337-55-27 számon lehet.
Folytatás a 11. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Folytatás az 1. oldalról
Polgármesterként minden erômmel azon
vagyok, hogy a folyamatosan felmerülô problémákra, gondokra felhívjam a kivitelezô és a
társulás elnökének figyelmét.
Tahitótfalu Önkormányzatának a helyben
élôk érdekeit kell képviselni, amely a pályázati szempontból betöltött szerepünket tekintve ezúttal sajnos behatárolt.
Az elmúlt öt évben településünkön egy
milliárd forint összértéket is meghaladó,
három európai uniós pályázatot zártunk
sikerrel! Elmondhatom, hogy van gyakorlatunk az ilyen jellegû építési beruházásokban. Az ezekben érintettek tapasztalhatták,
hogy mindig pontos tájékoztatással, feszített
munkatempóval és szigorúan megkövetelt
minôség betartatásával igyekeztünk a beruházások okozta kényelmetlenségeket csökkenteni (Mátyás király utca, Elekfy Jenô utca,
Móricz Zsigmond utca felszín alatti csapadék
vízelvezetô rendszer kiépítése).
Tahiban az A-Híd Zrt. és a Penta Kft. alvállalkozói végezték a gerincvezeték kiépítését és a házi bekötések kialakítását. Az eddigi munka kétséget kizáróan nem az általunk
megszokott minôségben és tempóban haladt.
A minôségi kifogások jelentôs száma miatt
azonban már maga a fôvállalkozó saját kapacitásával vette át a kivitelezés záró szakaszát.
Ennek köszönhetôen már érzékelhetô javulás
állt be, de az eddigi hiányosságokat még javítani kell.
A mindennapos ellenôrzések folyamán
magam is tapasztalom az Önök által joggal
nehezményezett közlekedést akadályozó útviszonyokat.
A Társulási Tanács ülésein többször is kér-
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tem, vegyék jegyzôkönyvbe a hiányosságokat. Javaslatomra pedig a múlt hónapban megszületett a határozat, mely szerint: amennyiben a projekt befejezése a kivitelezô által vállalt 2015. november 20-i véghatáridôre nem
teljesíthetô, valamint a kivitelezés minôsége
nem a megfelelô mûszaki tartalommal történik, akkor a Dunakanyari Csatornázási
Társulás Tanácsának döntését követôen
ellenôrzés megindítását kezdeményezzük
a projektet támogató szervezetnél. A munkaterületet átvenni pedig csak a projektben
meghatározott eredeti állapot helyreállítását
követôen áll módomban.
Több alkalommal a saját eszközeinket is

be kellett állítanunk a helyreállítási munkák
meggyorsítására, mert különben a hegyen
élôk közlekedését nem lehetett volna megoldani.
A Boros Izabella utcában tervezett közvilágítás fejlesztést is át kellett ütemezni, hogy
a hegyi közlekedés az útlezárások ellenére
is biztosított legyen. Az önkormányzat tulajdonában lévô közlekedési táblák átadásával
segítjük a kivitelezôt, hogy megfelelôen tudják tájékoztatni a forgalmi rend változásáról
az arra járókat.
Hivatali idôn túl és a hétvégéken ügyeleti
rendszert fenntartva a megadott telefonszámokra érkezett bejelentések alapján továbbra is a lehetô leggyorsabban próbáljuk a járhatatlanná vált utakat helyreállítani, valamint a
közmûszolgáltatóknál a szolgáltatás mihamarabbi visszaállítását kezdeményezni abban az
esetben, amikor az építés vezetékszakításokkal jár. Az anyagi károkkal kapcsolatos bejelentéseket a kivitelezô felé pedig a keretes felhívásban közzétett módon tehetik meg.
Ahogy arról itt az újságban és a honlapon
is értesülhettek, keddenként 14:00 és 18:00
óra között a falugondnokságon teljes körû
ingyenes hatósági ügyintézéssel (Földhivatal,
DMRV Zrt.), valamint szakmai ügyfélszolgálattal segítjük a lakossági házi bekötések tervezési kötelezettségét.
Ismét felhívom a figyelmet, a kivitelezô az
ingatlantulajdonosoktól sem a telken belüli beállásért (telken belül egy méter), sem a
telken belül kiépítendô nyomott vezetékért,
aknáért, átemelô szivattyúért, annak beépítéséért pénzt nem kérhet! Ezek költsége a
kivitelezôt terheli! A házi bekötéseket (a csatornacsonk, illetve a szivattyú és a ház közötti
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szakasz) pedig csak tervek és pontos geodéziai felmérés birtokában lehet engedélyeztetni,
mivel a DMRV Zrt. csak így veszi át üzemeltetésre a csatornát.
Megértésüket és türelmüket ezúton is
köszönöm.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Lakóházak
megújulása
Mint az a múlt évben, idén is, értékvédô
és szépítô szándékkal, önkormányzati
támogatással három épület utcaképe újulhatott meg, természetesen a tulajdonosok
tevékeny részvételével. Örömmel látni,
hogy a példa „ragadós”, mert egyre több
ház szépül meg.
Talán érdemes tudni, hogy a falu értékvédelmi határán belüli régi épületek felújítása, netán utólagos hôszigetelése, színezése csak településképi vélemény alapján, egyeztetés után kezdôdhet. Ehhez
fôépítészi állásfoglalás szükséges.
Néhány példa az „olyan volt, ilyen lett”
illusztrálásával.
Körmendi Judit fôéítész
Benedetti Tibor f. mûszaki vezetô

A hegyi csatornaépítés során keletkezett, a
kivitelezéssel összefüggô káresetek bejelentése:
Rövid leírás a káresetrôl fotómelléklettel
(összesen, maximum 10 MB méretben)
Mészáros Andrea meszaros.andrea@hid.hu
06-26/889-109; 06-20/579-6219
(8-16 óra között)

Anyakönyvi hírek

2015. 10. hónapban született gyermekek:
Fanczal Bálint
2015. 10. 04.
Szabó Sára
2015. 10. 04.
Cseh Vanda
2015. 10. 05.
Buzogány Virág
2015. 10. 06.
Mislai Liza
2015. 10. 16.
Verebes Zétény
2015. 09. 19.
Elhunytak:
Kovács Lajos, 84 éves, Móricz Zs. út 6.
Mázi Ferencné, 92 éves, Rétföld dûlô 1041
Komjáti Árpádné, 72 éves, Nagy Imre u. 15.
Balázs Józsefné, 90 éves, Semmelweis u. 2.
Kristóf József, 94 éves, Szentendrei út 99.

Képviselôi
fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
14–18 óráig
Kedd
8–12 óráig
Szerda
14–19 óráig
Csütörtök
8–12 óráig
Péntek
14–18 óráig
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának
160. évfordulója tiszteletére

Pollack Mihály, az ember

Than Mór: Pollack Mihály

1773. augusztus 30-án született a bécsi
belváros 22. számú házában, katolikus családban.
A fiatal Pollack, édesapja építészi
mesterségét követve, a Bécs környéki Perchtoldsdorfban tanulja szakmáját és szabadul fel 1792. június 7-én. E
korai tanulóévekrôl keveset tudunk.
Valószínûleg a bécsi Akadémián is tanul,
noha az Akadémia névsorában nem szerepel. Az Akadémián való tanulását atyjának Milánóban élô fiához írt levele tanúsítja, melyben beszámol arról, hogy az ekkor
tizenkilenc éves Pollack Mihály élénk,
nyughatatlan fiú, ami az aggódó apának
gondot okoz, de megnyugtatja ôt fia nagyra becsült tanárának kijelentése, aki sokat
vár tanítványától.
Tanulmányútja Itáliába vezet, ahol
idôsebb féltestvére, Leopold Pollack
jelentôs építészi állásban mûködött. Ott
tartózkodásának kevés nyoma van, levelekben történt említéseken kívül az egyetlen hiteles bizonyíték egy 1794-es évszámmal és aláírással ellátott kis tervvázlat bátyja iratai között.
1798 folyamán már Pesten kellett lennie, 1799-ben kéri felvételét –ekkor még
sikertelenül - a pesti céhbe. Letelepedését
követôen az 1800-as évek elsô éveiben a
vezetô pesti mesterek sorába emelkedik.
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Letelepedése után családot alapított. Elsô felesége a bécsi származású Schöffmann Anna Mária, akitôl 1803.
június 4-én Ferenc nevû fia születik. Elsô
felesége elhunyta után újraházasodik, de
elsôszülött fiáról mindvégig gondoskodik.
Második felesége a jómódú Eger-család
tagja, Eger Magdolna, akivel haláláig a
legnagyobb egyetértésben élt együtt, és
akirôl végrendeletében a legnagyobb tisztelet és szeretet hangján emlékezik meg.
Pest felemelkedése a reformkor idején kezdôdik, ekkor Pollack már ötvenes
éveinek derekán jár, idôsebb majd mindegyik építésztársánál. Felkészültsége,
mûvészi érettsége teljében áll. Sajnálatos
módon a húszas években leveleiben
betegeskedésrôl panaszkodik, ami gyakran érthetetlen gyöngeségben, lázrohamokban jelentkezik. Karlsbadba, a kor
kedvelt gyógyfürdôjébe utazik, hogy
egészségét helyreállítsa. Egészségi állapota fôleg 1831 után rosszabbodik, mert a
kolerajárvány által elragadott két gyermekének halála súlyosan megviseli.
Pollack Mihály soha nem hajszolja a
megbízásokat, nem halmozza a feladatokat. Sem szereplési vágy, sem anyagi érdek nem csábítja, a korai polgárságra jellemzô sajátos puritán, óvatos, anyagilag egyenletes, minden tekintetben
tisztakezû magatartás jellemzi. Jövedelme
a polgári keretek közötti életformát biztosítja, és jóllehet családi háza, szôlôje, nyaralója van, ezek nagyrészt felesége hozományából származnak. Ha pénzhez jut,
elsôsorban telket vesz, amelyet gyorsan
és gyakran cserél el más, jobb telek ellenében: a pénz elhelyezésének ez a módja
ekkoriban építészek között szokásos volt.
Munkáján kívül elsôsorban családjának él,
köztük érzi jól magát.
A harmincas évek derekán mesterünk
mindinkább foglalkozik a teljes vagy legalább részleges visszavonulás gondola-

tával. Ennek egyik jele fiának, Ágostnak
egyre erôteljesebb munkába állása. Fia irodát nyit 1841-ben Ybl Miklóssal, Pollack
egykori tanítványával. Ybl így beszélt
mesterérôl: „szigorú, egyenes jellemû,
nagy tudású ember volt, és én mindig
örömmel emlékszem vissza a nála eltöltött
idôkre”. Sajnos Pollack Ágost képességei
meg sem közelítik atyjáét.
Hetvenedik életéve után lemond a
Szépészeti Bizottmányban viselt építészi
megbízásáról. Egyetlen megbízás érdekli
még ôt: az építendô pesti Országház gondolata. Sajnos a hiányos dokumentumokból nem tudjuk kideríteni, hogy az idôs
mester végül részt vett-e a pályázaton.
Utolsó éveiben, amikor tehette,
Tahiban, nyaralójában tartózkodott. Téli
lakhelyén, az Eger házban halt meg 1855.
január 3-án.
Magyarországhoz, mint választott hazájához való kötôdése erôs, megnyilatkozásaiból minden alkalommal az idetartozás tudata érzôdik ki. Pest épülése nem
csak szakmai, nemzeti kérdés is volt számára. Tudatosan azonosult a reformkor
szellemi lendületével, amikor „küzdött
a kéz, a szellem mûködött.” Élete tanúskodik a kor Magyarországán megélhetést, otthont és hazát találó, elmagyarosodó német polgár sorsáról. Feltehetô, hogy
értett magyarul, noha fennmaradt kéziratai német nyelvûek. Egyéniségérôl levelezése és bôséges iratanyaga alapján alkothatunk hû képet. Mindezekbôl egy rokonszenves, tisztességes mûvész képe bontakozik ki, aki elért eredményeit kizárólag
munkája minôségének, kiszámíthatóságának és megbízhatóságának köszönheti.
(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)
A sorozat utolsó részéhez érve szeretném megköszönni minden Olvasó figyelmét.
Vaczó Zoltán
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Január 1-én végleges felszámolásra kerülnek
a szelektív hulladékgyûjtô szigetek
Tah itót falu Község Ön kor mányzata
Képviselô-testülete a 17/2015. ( VII.21.)
Önkormányzati rendeletével a települési hulladék gyûjtésére és elszállítására
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól rendeletet alkotott, amely 2016. január 01-én lép hatályba. Az új rendelet megalkotását az új hulladéktörvényben meghatározott követelmények, valamint településünkön az elmúlt években tapasztalt,
a hulladékgyûjtéssel összefüggô - gyakran
negatív – tapasztalataink indokolták. Már
hatályos Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testületének 13/2015. (VI.12.)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek megszegésének következményeirôl. E két rendelet együttes alkalmazásával fogunk egy új
korszerû, a törvényi követelményeknek
megfelelô hulladékgyûjtési rendszert kialakítani. Mindkét rendelet teljes terjedelmében
megtekinthetô Tahitótfalu honlapján (www.
tahitotfalu.hu).
A legfontosabb változások a hulladékszállítás rendszerében:
- Mi nden i ngatlantu lajdonos számára
kötelezô a szervezett hulladékgyûjtésben
részt venni. A szüneteltetés speciális eseteit is tartalmazza a rendelet.

- A házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés
igénybevétele kötelezô. A településünknek legnagyobb gondot okozó szelektív
hulladékgyûjtô szigetek végleges felszámolása 2016. január 1-vel megtörténik.
- A szelektív hulladékgyûjtô szigeteken
található konténerekbe, nem szelektíven
gyûjtött hulladék lerakása tilos.
- A szelektív hulladékgyûjtô szigeteken a
konténerek mellé bármilyen összetételû
hulladék lerakása jelenleg és továbbra is
tilos.
- Új üveggyûjtô pontok kerülnek kialakításra az üzletek, boltok közelében.
- Az intézmények és gazdálkodó szervezetek részére is kötelezô a szervezett
hulladékgyûjtésben részt venni.
- Közterületen az utcai hulladékgyûjtôk
kivételével, hulladék elhelyezése tilos.
Településünkön az illegálisan lerakott hulladék összegyûjtésének és elszállításának
éves költsége meghaladja a 10 millió Ft-ot.
Egyrészt a megváltozott jogszabályi háttér, másrészt a település tisztaságáért érzett
felelôsségünk miatt a hulladékgazdálkodás rendjének megsértôivel szemben a jogszabályban leírtak szerint fogunk eljárni. A
kiszabható bírság magánszemélyek esetén
50–150 ezer Ft, jogi személyek (pl. kereske-

delmi tevékenységet folytató, vagy vendéglátó vállalkozások) esetében akár 1,5 millió
forint is lehet.
Kérem, hogy településünk honlapján
(www.tahitotfalu.hu) tájékozódjon a fentebb
említett 2 megváltozott rendelet elôírásairól,
és szíveskedjen azokat betartani.
2015. augusztus

Házi csatorna bekötések ügyintézése
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A Tahi településrészen, a KEOP 1.2.0/B/102010-0061 pályázat keretében megépülô új
csatorna gerinchálózat kiépítését követôen,
minden érintett ingatlantulajdonos kötelezett a szennyvízhálózatra ingatlanát házi
bekötéssel csatlakoztatni.
A házi bekötések kiépítéséhez ingatlanonként a DMRV Zrt. által jóváhagyott bekötési terv szükséges. A telken belüli kivitelezés
csak ennek birtokában kezdhetô meg.
Az érintett ingatlantulajdonosok számára
a rákötéssel kapcsolatos adminisztráció segítése érdekében az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házi bekötésekkel kapcsolatos teljes körû ügyintézést és a szükséges
iratanyagok beszerzését valamint átvállalja a
tervjóváhagyáshoz szükséges szemledíj megfizetését.
Ezért 2015. október 13-tól minden kedden szakmai ügyfélfogadást biztosítunk az
érintett lakosaink részére. Kérjük, mielôbb

( DCSVT által ) csatorna szakaszokon érintett ügyfelekkel,

vegye fel a kapcsolatot ügyintézônkkel a
bekötési terv elkészítése és a rákötés kiépítése érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy a rákötés elmulasztása a késôbbiekben talajterhelési díj (3.600 Ft,
az elfogyasztott vízmennyiség minden m3-e
után) kiszabását vonja maga után. A házi
bekötések kiépítését a 2011. évi CCIX. Tv. a
Víziközmû-szolgáltatásáról, valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013 (II.27) sz. Kormányrendelet
szabályozza.

-

Tájékoztatás a tervezôkrôl, kivitelezôkrôl,

-

Ügyfelek tájékoztatása, segítése a bekötés
pontos menetével, szükséges teendôkkel
kapcsolatban,

-

A nyomtatványok biztosítása, kapcsolattartás a DMRV Zrt. mûszaki csoportjával,

-

Kapcsolattartás és egyeztetés a DCSVTvel, a taglista befizetési igazolás beszerzése,

-

Tu l a j d o n i l a p , t é r k é p m á s o l a t
(Takarnet) biztosítása az önkormányzat
rendszerébôl.

Ügyfélfogadási idô:
KEDD 14:00 – 18:00 óráig
Helyszín: Tahitótfalu Község Önkormányzatának épülete (7. ajtó – Falugondnokság)
(2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
Ügyintézô: Bana Erzsébet (06-20/5493779) (elôzetes idôpont egyeztetés ajánlott)
e-mail: banaerzs@gmail.com
Az ügyintézés magába foglalja:
- Kapcsolattartás az újonnan kiépített

Tahitótfalu Község
Önkormányzata
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Halottak Napjára
Sírkôfeliratok és – felirattöredékek a tahitótfalui
református temetôben (4.rész)
Akiket elveszítettünk, minden bizonnyal
velünk vannak a lelkünkben, gondolatainkban, életünk minden napján. Mert ez a szeretet megtartó, magasztos, megfellebbezhetetlen
rendje. De rájuk emlékezni a Halottak Napján
mindig szorítóbb érzés, és sokkal többször jut
eszünkbe fájdalmas, fizikailag visszafordíthatatlan elmenetelük, az utolsó idôk, semmint
azok, amiket velünk együtt töltöttek . Bennünk
él az irántuk való szeretet, tisztelet, azon sokféle értékért, szépségért, amit mint gyermek,
testvér, barát, rokon kaptunk tôlük, és amiket
ki-ki a maga módján viszonzott. Vagy nem… !
Jól tudjuk róluk, hogy a fentieken túl ki-ki megtette közülük azt, amit tehetett, a családjáért,
hitéért, a templomért, a faluért, szülôföldjéért,
a hazáért. Ezek az emberi élet azon legfontosabb értékei, amiket, akiket védtek, oltalmaztak, s amikért értéket teremtettek, felelôsséget
hordoztak. Amikért igaz emberek voltak. Ezért
tehát azt kell mondanunk, tudnunk, éreznünk,
hogy ôk nem elhagytak minket, hanem inkább
azt, hogy itt hagytak. Akiket elhagytak, azok
sorsa lehet reményvesztett, fájhat nekik az
élet. De jelenthet ez nekik lelkiismeret furdalást, és még sok-sok lelki terhet. Vagy azt sem…
De akiket „csak” itt hagytak, magukra maradásuk csupán átmeneti. Velünk együtt élnek, és
mi velük, ebben az átmenetben is. Egy-egy, az
életünkbôl elmenôvel kiesik abból gyermek-,
és ifjúkori, korábbi életünk egy-egy megszépült emlék-darabkája. Ránk borul az élettáv
rövidülésének egyre terhelôbb érzése, súlya. S
így megy ez a végtelen idôben, amíg gondolkodó, érzô, hittel élô ember van a teremtett
világban. Ezekért, és még sok másért tehát, ott
kell lennünk sírjuk, fejfájuk mellett, amíg csak
tehetjük. Mert aki nem teszi ezt, az nem kötelezettség-szegést, hanem „szeretet-szegést” követ
el! S hogy minél kevesebben legyenek az ilyenek – legalább is az olvasók közül –adnám szeretettel közre az immár negyedik alkalommal
összegyûjtött világi sírkôfelirat-üzeneteket.
Megszívlelendô tanulságként.
( Jens Peter Jacobsen (1847- 85) dán
regényíró:”Gyászában is boldog, aki szeretettje halála után ürességnek, az elhagyatottságnak
és a vágyódásnak szentelheti könnyeit. Sokkal
kínosabbak és keserûbbek a megbánás könynyei, melyeket azért hullatunk, mert a tovatûnt
napok során oly kevés szeretetet ajándékoztunk annak, aki most már halott, és soha jóvá
nem tehetjük, amit ellene vétettünk.”)
- Kontra család földi pihenôje. „Szolgálták az
Istent és hazájukat!”
- Vaczó Sándor. „Midôn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt, S megnézve bátran a halált, Hittel, reménnyel gazdagon,
Indult nem földi utakon. Egy volt közös,
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szent vigaszunk: A lélek él: találkozunk!”
- Itt nyugosznak a víznek hulamai által elhalt
V. Szabó Mihály meghalt 1855 és neje Maroti
Juliana meghalt 1879 évbe Áldást kívánunk
áldot poraikra Leánya férjével Cs. Jánosné
Szabó Juliana és unokája 1914 évben.
- Itt njúgszik e sirnak kebelében A Csizmadi
János élt 52 évett Meghalt 1875 dik évben
november 9 edik napján Béke hamvaira
(Tehát 1823-ban született, mint Petôfi.)
- -Itt nyugszik e sírban Istenben boldogult V.
Bötkös Jánosné sz. Liptai Éva A Jó Édesanya
élt 78 évet meghalt 1885 év március 31 napján Béke poraira
- Kettétört márvány sírkô: Itt nyugszik nemes
Szokolay Rozália asszony kit hûség szerénység jellemzének 1836 ik év Sept 1-én Éltének
33 ik évében A férj s árvák keserve élni fog
örökre áldott az anyák közt boldog emlékezete Béke hamvaira
- Itt nyugszik kedves fiam Csizmadi Lajos
Meghalt a hazáért a harctereken 1914.okt.20
35 éves korában Gyászolják hû neje Szente
Erzsébet…(L.: „Hôseink”, 19.o.)
- Itt nyugszik Losonczi István. Élt 55 évet,
megh.1899.márcz.23-án. (Több családtaggal) Köszöni a család a hû szorgalmát a jó
atyának.
- Losonczi Lajos Élt 60 évet. Megh.1933. A
család szeretetébôl fakad a szülôknek, hû
szorgalmukért.
- Szabó Benjámin Élt 80 évet. Megh.1930.
szept. 28. Életét betölté munka és szorgalom,
most pedig az Úrnál kedves a nyugalom.
- Itt nyugszik Rácz Sándor Meghalt: 1923.
szept.3. és neje Farkas Zsuzsánna Gyászolja
hû neje és öt gyermeke Isten nyugtassa
fáradt testjeiket a föld hantja alatt.
- Katona volt, hazáért halt! Vedd le vándor
süveged. E hamvakat honfi szíved Mély gyászával tisztelt meg! Kihült szíve szülôföldje
Porába ültetett át. Hitves, árva, szülô, testvér
Nem felejtve siratják! B. Csereklye Mihály
szül 1883.. Megh.1915.jan. 16-án. Boldog
házasságban 6 évet nejével Papp Eszterrel
1888-1967 Béke hamvaira! (L. „Hôseink”
19.old.)
Ismét idézek, miként már korábban is Liptai
Lídia 1888-ban jegyzett „Halotti énekek…c.”
gyûjteményébôl:
-„Öreg felet nota LXXXVIII
1 vers Úr isten az én idvességem, Kutfeje
minden kegyelemnek, Hû szabaditoja fejemnek, Én Uram és dicsôsségem, Áldomörökké
szent nevedett, Hirdetem jó téteményidet.
2 vers Te voltál nékem istenem: Az én
anyám méhétöl fogva, Tehordozál kezemnél
fogva, Midön látnád gyengeségem kinyujtot

karodnak hatalma, Volt életemnek kész oltalma.
3.vers Most már meg ôszült fejemnek,
Hógy lenne csendessebb szállása, És lelkemnek meg nyúgovása., Véget vetvén életemnek
Vezérelvén hitem czéljára Juthassak örök
birásra:
4 vers Hát elhagyom a világott Hogy már
valaha meg nyúghassam, És teljes örömmel láthassam a Mennyei boldogságott Jövel
hát Uram fogd kezemett vigyed Órszágodba
lekemett.
16 dik ének Ifju gyermek felet: nota
Hatzádnakrendûlet
1 Nincsen, a gyermek életbentôbbé nem láthatjuk, Nincsen a szûlékkel együt bár miként
síratjuk, E gyász bolt elrejté ôtet sötét kebelébe, Eltûnt eháztol korán és hirtelen
2 Már kóróvá lett a virág a mely binbozani,
Kezdet, és a jo szûléknek örömet nyújtani, Ráfuvalván a tavaszi szellô leszaggatott,
Minden ékességeitôl egészen már meg fosztott,
3 Isten nyugtasd a szûléknek bánatos szíveket, Vígasztald fájdalmainkban enyhicsd
sérelmeket Vanszébbvilág mond nékiek hogy
ott meg láthatják A kinek most elválását ôk
keservessen síratják,
4 szolj a kedves testvéreknek és más rokonoknak Hogy vége szakad egykoron minden síralmoknak Van szebb világ hól nincs
bánat nincsen keserûség Nincs semmi szenvedés hanem minden gyönyörûség
24 ének Joember barát felet: nota. 66 zsoltár
1sô Hóltaknak hazája temetô, Holpihennek
kedveseink Emléked bús minden szeretô,
Szívnél busak érzéseink, Megujult bánatúnk értetetk, kiket szerettûnk valoban, Móst
és mindenkor míg veletek, Nyugszúnk mi is
koporsoban.
2 vers Elmulván teis jobarátunk, a kirôl
most emlékezünk, Óh mi után többé nem
látunk, S Ki eránt hiven éreztünk, Áldásuk
ohajtva porodra, Távolban is érdemedért
Emlékezvén barátságodra Mellyet tettél mindenkiért,
3 Nyúgodjék áldásúnk rajtatok
Egyházunkbol el kôltôzôt Mind mind kik
kedvesik voltatok És már por s hamúvá lettetek, Mi is minyájan utva vagyunk Sietûnk
pályánk kifútni Tudván hogy it nem maradhatunk Tihozzátok fogúnk menni.”
Akiket érdekel, feledhették, a helyi lap alábbi, novemberi számaiban megtalálhatják a
korábbi sírkôfeliratokat: 2006/39, 2012/17,
2014/31 2015/12 felírat. Így tehát eddig összesen 99-et sikerült átmenteni az utókornak.
G. Szalai István, 2015. november
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„Más alapot senki sem vethet a meglévôn kívül,
amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)
Októberi események a református gyülekezetben
Októberben több különleges programnak is örvendezhettünk. Nagy örömünkre szolgált a 3-i dunakanyari ökumenikus
kórustalálkozó. Az idei évben gyülekezeti kórusunknak immár a második, a gyülekezeten kívüli bemutatkozó szolgálatára kerülhetett sor e szombat délutánon.
Szolgálatunk felemelô volt a kórus lelkes tagjai számára, és a visszajelzések szerint sikerült megteremteni azt a hangulatot, amelyet szerettünk volna: az Istenre
figyelés hálás békességének hangulatát.
Gyülekezeti kórusunk létrejöttekor nem
CD-felvételek készítését vagy a Nemzeti
Múzeum lépcsôjén való éneklést, vagy
rangos verseny gyôzelmeket tûzött ki
célul maga elé, hanem az Istennel való
személyes kapcsolat hirdetését és segítését a szolgálók, ill. a szolgálatot hallgatók számára egyaránt. Ez a célunk megvalósulhatott október 3-án, miközben a
többi kórus szolgálata és az összkari mû
közös elôadása által további csodás élményeket élhettünk át. Köszönet a Vox
Insulae Sziget Hangja kórus és Egyesület
vezetôinek, Körösmezei-Varga Zsuzsanna
karnagynak és Horváthné Csörgô Andrea
elnöknek a szervezésért!
Október 10-én, a következô szombaton eljött az az alkalom, amelyet már 2013
tavasza óta vártunk: a sok változás, nehézség után végre elkészült gyülekezeti termünk hivatalos átadó ünnepsége. Az alkalom fényét emelte, hogy több magas rangú
vendég is elfogadta a meghívást, és megtisztelte jelenlétével alkalmunkat. Közülük
fôtiszteletû dr. Szabó Istvánt, a Zsinat lelkészi elnökét, egyházkerületünk püspökét, nagytiszteletû Nyilas Zoltán esperesünket, dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei
gondnokot, dr. Tarnai Richárd Pest megyei
kormánymegbízottat és Hadházy Sándor
parlamenti képviselôt szeretnénk kiemelni. Nagy örömünkre szolgált, hogy megtisztelte közösségünket és az ünnepünket jelenlétével Erdôs Attila plébániai kormányzó úr is.
Az ünnepi Istentiszteleten dr. Szabó
István püspök úr Igehirdetésében arra
buzdított, hogy keressük és kövessük a
hitéletben Istentôl kapott elhívásunkat, és
így legyen hasznos szolgálati eszközzé az
elkészült gyülekezeti terem, ahol beszélgetésre, gyakorlati kérdések megvitatására, egymás iránti szeretetünk, keresztyéni közösségünk kötetlen megélésére nyílik lehetôség. Manapság a közösségépítés szolgálata is szinte egészen az egyházra marad, másutt az emberek alig talál-

koznak. Ennek szolgálatában kiváló
eszköz lehet a megújult gyülekezeti terem! Esperes úr imádsága, valamint dr. Tarnai Richárd és dr. Sajtos
Sándor polgármester úr köszöntô
szavai mellett jelen sorok írója mondott köszönetet azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik az elmúlt három
év alatt munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a mintegy 28
millió forintos beruházás elkészültéhez. Áldozatkészségük nélkül a
bekerülési összeg bizonyára jó pár
millióval magasabb lett volna.
A nemzeti színû szalag átvágása után a népes gyülekezet megtekinthette az ünnepre felkészített
épületet, majd a tornacsarnokban
szeretetvendégséget tartottunk. A
délután csodálatosan emelkedett
hangulatáért, a remek és nagyon
bôséges vendéglátásért nem lehet
elégszer köszönetet mondani gyülekezetünk tagjainak, akik, mint már annyiszor, most is az elsô szóra vállalták felajánlásból, Istenünk dicsôségére a vendéglátást. Lássuk be, ez 2-300 ember megkínálásánál nem kis feladat! A közösségépítés
tehát már megvalósult az ünnepre való
készülésben is.
A harmadik jeles esemény október 25-én
volt az immár felavatott és használatba
vett gyülekezeti termünkben, mely teljesen megtelt a helybeli és máshonnan érkezett érdeklôdôkkel. Dr. Róna Tamás rabbi
részvétele mellett keresztyén-zsidó párbeszédre hívtuk azokat, akik erre nyitottak. Róna Tamás nagyon világos és lényegre törô beszámolójából megismerhették a jelenlévôk a zsidó hívôk imádkozási, ill. bibliaolvasási szokásait, az ôsatyák,
Ábrahám, Izsák és Jákób élettörténetének
megértéséhez pedig hasznos szempontokat kaptunk. Megtapasztalhattuk és megélhettük, hogy a nyilvánvaló és lényegi különbségek ellenére, amelyek vallási
tanításunk és gyakorlatunk tekintetében
fennállnak, mégis van sok olyan dolog,
amelyben teljesen egyformán gondolkodunk és élünk, és tekinthetünk testvérként egymásra. Nagyon felemelô érzés
volt erre személyesen rácsodálkozni,
az alkalom résztvevôire ez tette a legnagyobb benyomást: végre egy beszélgetés,
amelyben a véleménykülönbségek nem
kiabáláshoz, ajtócsapkodáshoz vezettek.
Tanulnunk kell ezt a fajta eszmecserét, és
ki lehetne ennek elkötelezettebb szorgalmazója, mint annak a Jézus Krisztusnak

a közössége, Aki arra tanított, hogy még
az ellenségeinkért is imádkozzunk, és az
üldözôinkre áldást, és ne átkot kérjünk?
Mennyivel kisebb dolog akkor ezeknél
szeretetben, érdeklôdve megkérdezni
a más vallású, de a Biblia Istenét követô
testvéreinket hitgyakorlatukról – mégis,
milyen elvétve kerül ilyen beszélgetésekre sor. Köszönet azért, hogy a rabbi úr felvállalta ezt a nem mindennapi kezdeményezést és eljött a gyülekezeti termünkbe beszélgetni. Köszönet Kósa Klára keramikus mûvésznek, aki a kapcsolatfelvételben és a szervezésben oszlopos részt vállalt, és gyönyörû kerámiákkal emelte a délután fényét, ill. Simon Ilona könyvtervezô
mûvésznek csodálatos imakönyveinek
megismertetéséért. Az alkalom olyan jól
sikerült, hogy folytatása a jövôben szinte
biztosra vehetô.
Október a reformáció hónapja, ezért a
négy vasárnapon az Istentiszteleteken az
igaz egyház négy ismertetôjelérôl szóltak
az Igehirdetések. Ezek: 1. az Ige tiszta hirdetése, 2. a szentségek (sákramentumok)
helyes kiszolgáltatása, 3. az egyházfegyelmezés, 4. a szeretetszolgálat (diakónia).
Amennyiben valaki e sorok Olvasói közül
érdeklôdik e témák iránt, de nem volt
jelen, és nem hallhatta az Igehirdetéseket,
azokat utólag írásban is megismerheti az
Istentiszteletek után, ha kérését jelzi a
Lelkészi hivatalban.
A kedves Olvasókra Isten áldását kéri:
Árvavölgyi Béla lelki1pásztor
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A falu karácsonyfája
kerestetik!
Kérjük Önöket, ha van olyan fenyôfájuk,
amit szeretnének kivágatni és felajánlják
falunk adventi díszítéséhez, jelentkezzenek
2015. november 16-ig az alábbi telefonszámokon: 06/309211013 vagy Rainer Gabriellánál.

Karácsonyi
sütemény verseny felhívása
Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos és kiemelkedô eseménye a
karácsonyi sütemények versenye.
2015. december 13-án 14.00 óráig várjuk mindazok jelentkezését jeligével vagy
fantázia névvel ellátott pályamunkáikkal
a református templom gyülekezeti termében, akik indulnak:
- Bejgli
- Mézeskalács
- Családom kedvenc süteménye kategóriában.
A verseny díjátadása és vendéglátás
2015. december 13-án 15.45-kor a református templom gyülekezeti termében.

A fák kivágásáról és elszállításáról gondoskodunk.
Felajánlásukat köszönjük és továbbra
is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Karácsonyi
fények
Kérünk minden kedves tahitótfalui
lakost, hogy az adventi idôszakban, akinek
lehetôsége van, lássa el kertjét, házát díszkivilágítással, hangulatosabbá, szebbé téve
ezzel környezetünket. Köszönjük.

Adventi
gyertyagyújtás
Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos gyertyagyújtásra falunk adventi koszorújánál 2015. november 28-án 17 órakor a Tahi
hídfônél, majd 17.30 órakor a szigeti településrészen a Laki Cukrászdánál.
A szertartást Erdôs Attila plébános úr végzi.

Adventi vásár
Tahitótfaluban

h

Míves portékát helybéli
mesterektôl,
Izes falatokat környékbéli
gazdáktól!

h

2015. december 12-én
szombat 9-15 óráig
helyszín: Tahi, Termelôi Piac
területe
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Készítsük el együtt az
adventi koszorúnkat!
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a család adventi koszorújának elkészítésére a Faluházba, 2015.november 14-én szombaton 10 órára! Alkossuk
meg közösen, hagyományos módon örökzöldekkel, dióval, mogyoróval és
csipkebogyóval díszítve az ünnep fényét hordozó koszorút! Részvételi díj:
1000-Ft/koszorú, amely minden anyagköltséget tartalmaz, kivéve a négy
gyertyát, amelyet mindenki hozzon magával vagy hazatérve is felhelyezhet.
A foglalkozást vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész.

Eg y ház, közössé g

2015. NOVEMBER

A hit és a gyakorlat feszültsége a családszinóduson
A tavalyi, családról szóló rendkívüli püspöki szinódus után idén rendes szinódus volt a
családról, ez 25-én, vasárnap ért véget. Most
több püspök vett részt, Magyarországról
három is (Erdô Péter ismét fôrelátorként). A
tavalyi szinóduson igencsak éles viták alakultak ki a házasság felfogásáról, bizonyos felvetések az Egyház tanítását is érintették. A
második házasság, a melegek életközösségének valamilyen elismerése, az újraházasodottak áldozása, a házasságon kívüli szexuális élet dominálta a szinódust, ahelyett,
hogy a család eszményét írta volna le határozottan és reményt adott volna a házasságot
fontolgató ifjúságnak vagy a hûséget nehezen megélô már házasoknak. Pedig csak egy
szûk kisebbség (elsôsorban a német püspökök) szerette volna, ha az Egyház kapitulál
a világnak. A liberális sajtó nagy bánatára
nem lett ebbôl semmi. Ferenc pápa Iudex
Mitis kezdetû motu propriója (l. cikkünket
az elôzô számban) viszont sok polgárilag
elvált embernek segíthet kimondani házassága érvénytelenségét (ha valóban érvénytelen volt).
Az idei rendes szinóduson a Szentatya megnyitóbeszédében azt kérte, hogy az atyák
legyenek nyitottak a Szentlélekre, egymással pedig nyílt és ôszinte párbeszédet folytassanak. Azt is mondta, hogy a szinódus nem
parlament, ahol egyezséget kötnek az emberek. Ugyanakkor a hitletétemény nem múzeum, hanem élô forrás, ami megvilágítja az „élet
letéteményét”. Erdô Péter, aki a rendkívüli szinódus idején kellemetlen kérdéseket kapott
a homoszexuális kapcsolatról a félidôs jelentésbe bekerült fejtegetés miatt, egyértelmû
beszédben állt ki a házasság hagyományos
tanítása mellett. A két szinódus között minket,
papokat is biztosított, hogy az Egyház tanítása
változhatatlan és ezt megkérdôjelezô gyakorlatváltozás sem lesz.

A tanácskozás mégis aggasztóan indult,
mivel a szinódus fôtitkára, Baldisseri bíboros
(aki a rendkívüli szinóduson a liberális szárny
törekvéseket minden eszközzel támogatta) új
munkarendet vezetett be. Eszerint nem volt
nyilvános vita és a záródokumentumot is csak
egy tízfôs (javarészt a Vatikán által kinevezett
tagokból álló) testület szövegezte, amelyhez
nem lehetett javaslatokat fûzni, csak egyben
szavazni. Nem adtak ki napi összefoglalókat,
ami a szinódus nyitottságát is korlátozta. A szinódus elején 13 bíboros egy levelet adott át a
pápának, amelyben a munkarenddel és a szellemiséggel kapcsolatos aggályaikat fogalmazták meg. Nagy botrány lett belôle, hogy a levél
kiszivárgott, de az aláírók úgy nyilatkoztak,
hogy a pápa meghallgatta a kéréseiket.
De mi is a probléma a liberális szárny felvetéseivel? Hiszen az egész világ és a protestánsok nagy része (legalábbis nyugaton) így gondolkodik! Az, hogy ez a gondolkodás se nem
katolikus, se nem biblikus, de még csak nem is
értelmes. Nem lehet egyetlen mondatban kiállni a házasság értéke mellett és ugyanabban
megcáfolni azt a házasságon kívüli együttélések értékként való bemutatásával. Nem lehet
hangsúlyozni a házasság felbonthatatlanságát,
miközben azon agyalunk, hogy hogyan lehetne elismerni a második házasságot. Nem lehet
fenntartani, hogy a házasságtörés súlyos bûn,
miközben mindenkinek a lelkiismeretére akarják bízni, hogy áldozik-e ilyen kapcsolatban.
(Persze ezt csak a szexuális bûnökkel kapcsolatban gondolták, más bûnök esetében nem).
Azt is javasolták, hogy a püspöki karok kezébe adják a döntési lehetôséget, mondván, hogy
mások a viszonyok a különféle kultúrákban.
Így pl. Németországban nem számítana szentségtörésnek a házasságtörôk és aktív homoszexuálisok szentáldozása, míg Magyarországon,
vagy Kenyában igen. Az afrikai püspökök
kikérték maguknak, hogy a bûnben fetrengô
nyugat rákényszerítse életerôs
egyházaikra ezt a dekadens gondolkodást. A legijesztôbb az,

hogy mindezt a (Ferenc pápa által gyakran
hangoztatott) irgalmasság nevében tennék,
miközben megfeledkeznek arról, hogy az irgalmasság megköveteli a bûnbánatot.
A szinódus záródokumentuma e sorok írásakor még nem nyilvános (nem is biztos, hogy
nyilvánosságra hozzák, ez elsôsorban a pápának készül), Ferenc pápa záróbeszédébôl sejthetünk bármit is az eredményrôl. A szentatya
kiállt a házasság felbonthatatlansága mellett,
de józanul elismeri, hogy a család ma tapasztalt válságát nem tudta a szinódus megoldani.
Jó, hogy a püspökök megismerték a különféle vidékek problémáit és felfogásait, mondta,
és buzdított a további nyitottságra egymás felé.
Kijelentette, hogy az Egyház tanítása nevében nem szabad senkit sem démonizálni, az
Egyház feladata nem mások elítélése és kiközösítése.
Személy szerint úgy gondolom, hogy nem az
a keresztényi gondolkodás, ha az irgalom nevében relativizáljuk a bûnt, hanem ha ragaszkodunk az Evangéliumhoz. Aki azt látja, hogy a
környezete házasságtörô életmódját mindenki normálisnak tartja, abban kétség ébred
a saját hûsége értelmével kapcsolatban és
meghasonlik az Egyház tanításában. A maga
korában Krisztus is felháborította a közvéleményt, mégis az talált boldogságra, aki hitt
Krisztusnak és ôt követte. De miközben világosan állást foglalunk az igazság mellett, egyetlen embert sem szabad elítélni, mert „egyedül
Isten a szívek és vesék vizsgálója”. (Jer 17,10)
Elôzô havi cikkemben többen félreértették a jó hírt az elváltak számára. A jó hír
nem az, hogy az Egyház bevezette a válást,
hanem az, hogy ha valaki érvénytelenül
kötött házasságot, annak felbontását
az egyházi bíróság egyszerûbb eljárással
fogja kimondani.
A házasság tehát továbbra is felbonthatatlan marad, ahogy ezt Jézus az
Evangéliumban többször is kifejezte
Attila atya

Novemberi idôjóslás
November - Enyészet hava, Szent
András hava, Disznótor hava
„Tél elejét szabja Szent Erzsébet
napja”
November 1. Marianna
Mindenszentek
Ha esôs Mindenszentek, sok hó
lesz rá, figyeljetek!
November 11. Márton
Márton-napkor ha a lúd jégen áll,
Karácsonykor térdig sárban jár.
Ha Márton napja ködös,
zûrzavaros tél lesz; ha pedig

hideg, száraz tél.
A Márton-lúd melle csontja ha
világos, hó lesz; ha fekete, esô.
November 19. Erzsébet
Ha Erzsébet megrázza pendelyét,
leesik az elsô hó.
November 25. Katalin
Ha Katalin kopog, akkor a karácsony locsog,
Viszont ha Katalin locsog, akkor a
karácsony kopog.
November 30. András
András-napi hó, a vetésnek nem jó.
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DO UT DES
Latin közmondással köszöntöm a kedves
olvasókat, amely továbbra is meghatározza
iskolánk életét. Október 1. napján, a ”Zene
világnapján” a római katolikus templomban muzsikáltak zeneiskolásaink. A hagyományoknak megfelelôen közremûködtünk
Tahitótfalu október 6-án tartott ünnepségén, és 8. osztályosaink elôadásában láthatta mind intézményünk, mind településünk közössége az október 23-i megemlékezést, „Van egy seb, mely sosem gyógyul” címmel.
Mindennapi munkánkat egyre magasabb követelmények szerint és egyre
nehezebb körülmények között végezzük.

Focihírek
Az ôszi szezonra csapatunk jelentôsen
átalakult, többen abbahagyták az aktív
játékot, mások eligazoltak.
A Szentendre VSE-vel való együttmûködésünk alapján viszont több, mint 10 fiatal játékost kaptunk, közöttük 6 helyi fiatalt,

Ebben a tanévben már minden évfolyamunk részt vesz a mindennapos testnevelésben, a 4. és 8. évfolyam kivételével mindenki az új kerettantervek szerint tanul.
Október folyamán két pedagógusunk
minôsítô eljárása zajlott, többen továbbképzéseken vettünk részt, továbbá folytattuk belsô ellenôrzési rendszerünk átalakítását, önértékelési csoportunk munkáját. A minôségi munkához szükséges tárgyi feltételek azonban korlátozottan állnak rendelkezésünkre. Ezért is örültünk
az iskolai Alapítványunk által már második alkalommal megrendezett, október
16-án zajlott szülôi bálnak, amely a közös
vidámság mellett alkalmat teremtett arra
is, hogy a báli bevételt a hiányzó eszközök
beszerzésére szánjuk.

Október a különféle megmérettetések
kezdete is, így tanulóink már számos versenyen indultak, elsô alkalommal rendeztünk idegen nyelvi szépolvasó versenyt,
október 2-án részt vettünk „A világ legnagyobb tanóráján”, október 19-én továbbtanulási tájékoztató elôadást tartottam, egyszóval: tanulunk, tanítunk, tesszük a dolgunkat. Churchill idézetével:
„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már
tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk,
hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ôk is éppen olyan
jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.”

akik mindkét csapatban játszhatnak.
Az eddigi eredmények:
Tahitótfalu – Budajenô 2-3; Pilisszentiván
II. – Tahitótfalu 5-4; Tahitótfalu – Visegrád
4-3; Solymár – Tahitótfalu 5-2; Tahitótfalu
– Pi l isszentlá sz ló 5 -1; Ta h itót fa lu –
Pilisszántó 5-6; Tahitótfalu – Páty 0-6;
Tahitótfalu – Göd II. 9-0.
A legutóbbi mérkôzés érdekessége volt,

hogy egyazon csapatban egyszerre játszott
apa és fia, sôt, mindketten gólt szereztek.
Szijj Lászlóról és talán a legtehetségesebb
helyi játékosról, Szijj Krisztiánról van szó.
Mindkettejüknek külön gratulálunk!
Csapatunk a 15 csapat között a középmezônyben áll, 3 gyôzelemmel és 5 vereséggel, 31-29-es gólaránnyal.
Turóczi CsabaTahitótfalu S.E.

Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

„Muzsikál az erdô”
Ta h i t ó t f a l u i
si ker a M át r a i
Mûvészeti napokon, amely 2015.
június 27. - július
5. között került
megrendezésre
a bátonyterenyei
Gyürki-Solymosi
Kastélyban a
képzômûvészeti
pályázat nyertes
alkotásaiból.
A Mátrai napok elsô napján
Bátony terenyén a g yönyör û Gy ürk ySolymosi kastélyban mutatták be a meghirdetett képzômûvészeti pályázat nyertes alkotásaiból rendezett tárlatot.
A „ Mu z si k á l a z e r dô” A l apít v á ny
képzômûvészeti pályázatára sok olyan
magyarországi és határon túli magyar
festômûvész alkotása érkezett, amelyeknek tematikája összhangban van a rendezvény sorozat szellemiségével.
„Nagy öröm volt látni, hogy ebben a
nagyon zaklatott, felgyorsult és rohanó,
modern világban a természet világa még
mindig és újra és újra az a tiszta forrás,
amelybôl évszázadok óta olyan csodálatosan meríthet egy-egy alkotómûvész. A
kiállított festményekben visszatükrözôdik
a „Muzsikál az erdô” jövôképe, a termé-
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szettel békében, összhangban élô ember.
Mert jól tudjuk, hogy az erdô nemcsak
megújuló nyersanyag és energiaforrás,
hanem csodálatos életközösség, amely testi-lelki feltöltôdésünk igaz forrása.”
Végezetül csak egy fa üzenetét közvetítem:
„Legyen egyenes a gerincünk és ragaszkodjunk a gyökereinkhez. Hazánk,
szülôföldünk, a magyar föld és ezzel
együtt magyar örökségünk, anyanyelvünk, történelmünk, hagyományaink,

kultúránk és erényeink ismerete és szeretete nélkül olyanok vagyunk, mint egy fa
gyökerek nélkül!”
(Részlet Józsa Judit mûvészettörténész,
a Magyar Kultúra Lovagja, a zsûri elnöke megnyitó beszédébôl)
Szántó Sándor tahitótfalui festômûvész
„Muzsikál a királyhágói erdô” címû alkotásával elnyerte a zsûri tetszését, aki alkotását II. díjjal jutalmazta. Sikeréhez ezúton
gratulálunk!
„Muzsikál a királyhágói erdô”

K ö zb i zton sá g

2015. NOVEMBER

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrörs rovata
Figyeljünk az idôsekre!
Idôskorú hozzátartozóink sokszor tôlünk
kissé elszeparáltan élnek. Jóindulatuk,
jóhiszemûségük vagy pusztán figyelmetlenségük miatt fokozott odafigyelést igényelnek, hiszen egyre gyakrabban szemelik ki
ôket a bûnelkövetôk.
A bûnelkövetôk körében nem vesztett

népszerûségébôl a csalás, melynek forgatókönyve alapjaiban megegyezik ezzel a történettel:
„Az idôs Zsuzsa néninek csörög a telefonja, melyre válaszol. Zsuzsa néni gyanútlanul felveszi a készüléket, az alábbihoz hasonló párbeszéd folyik le:
Idegen: Szia nagyi, én vagyok az!
Zsuzsa néni: Kicsoda? Nem értettem!
Idegen: Hát én vagyok az, nagyi!
Zsuzsa néni: Te vagy az, Pisti?
Idegen: Igen anyu, én vagyok az, Pisti!
Balesetet szenvedtem, itt állok az út szélén, a semmi közepén. Az autóm teljesen
összetört, meg engem is kórházba kell
szállítani, mert vérzik a fejem. El kéne
szállíttatni a kocsit, nehogy ellopják, de
nálam csak kártya van. Az autómentônél
viszont készpénzben kell fizetni. Azt
mondják, olyan 100.000 forint lesz.
Tudnál kölcsönadni? A barátom épp errefele dolgozik, úgyhogy ha odaadod neki,
elhozza nekem a pénzt.
Zsuzsa néni: Jaj, persze, kicsikém! De
ne menjek inkább én érted?
Idegen: Nem kell, a barátom, Sanyi,

már úton van feléd, ô erre jön! Ne költs
feleslegesen utazásra! Ha valamit tudok,
szólok! Mi a pontos címed, hogy oda tudjam irányítani hozzád?
Zsuzsa néni: ….
Rövid idô múlva csöngetnek az ajtóban, addigra Zsuzsa néni összeszedte a
kért összeget, ismerve a kórházi ellátás
menetét, talán egy kicsivel többet is összekészít a szeretett unokának. Az ajtóban
már vár az ismeretlen férfi, akinek a lelkére bízza az aggódó nagyszülô, hogy
vigyázzon a pici unokájára és a pénzre, és meghagyja neki, hogy Pisti hívja ôt
azonnal, ahogy tudni valamit!
Néhány óra vagy nap múlva Zsuzsa
néni felhívja Pistit, hogy jobban érzi-e
magát? Ekkor derül ki, hogy se Pistinek,
se az autójának nincs semmi baja, élnek
és virulnak. Ekkor ébrednek rá, hogy
az egész telefonbeszélgetés átverés volt.
Esetleg megkísérlik visszakeresni, visszahívni a telefonszámot, melyrôl a csalók
telefonáltak, de addigra ôk már minden
nyomot eltüntettek.”
Egyre gyakrabban fordul elô, hogy
hasonló módszerrel csalnak ki akár többszázezres összeget idôskorútól. Nem lehet
elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált csalók fejlett módszereire. Az ilyen,
vagy ehhez hasonló bûncselekmények
megelôzése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
- tartsák rendszeresen a kapcsolatot
idôskorú hozzátartozójukkal!
- tájékoztassák ôket arról, ha elutaznak,
hogy ne lehessen mondvacsinált indokokkal megtéveszteni ôket!
- nyomatékosan, többször figyelmeztessék ôket a fenti esethez hasonló elkövetési módra. Tanítsák meg nekik, hogy
ha ismeretlen számról keresik ôket hozzátartozóra hivatkozással, akkor elôször
ellenôrizzék le a történetet a hozzátarto-

zónál az általuk ismert számon!
- tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak
szóba jó szándékúnak tûnô idegenekkel,
hiszen a szándék lehet rosszhiszemû a
mézes-mázos felszín alatt!
Gyakran kísérelnek meg az ismeretlenek bejutni az ingatlanba, illetve pénzt
kicsalni valamely nem otthon tartózkodó
hozzátartozóra hivatkozva. Ezt az elkövetési módszert leginkább a kevés hozzátartozóval rendelkezô, elszigetelt idôseknél
alkalmazzák. A „barátok” általában a rokon
megbízásából vagy annak megsegítésére kérnek kölcsön egy kitalált történetet
elôadva. Sokszor néhány részletet is ismernek a hivatkozott személy magánéletébôl,
így a meséjüket még hihetôbb köntösbe
tudják bujtatni. Ellenôrzésként hívjuk fel
saját telefonkészülékünkön a hivatkozott
személyt!
A fentieken kívül a téli idôszakban az
ismeretlen faárusok, a húsvéti idôszakban
a becsöngetô locsolkodók okozhatnak
komoly anyagi károkat. Amennyiben
nem viszik magukkal elsô „látogatásuk”
alkalmával az értékeket, a látogatás egy
késôbbi, komolyabb bûncselek mény
elôkészítése is lehet! Ne beszéljenek idegeneknek nyugdíjukról, annak átvételi
részleteirôl, napi rutinokról, hiszen ezen
információk birtokában az ártó szándékú
személyek pontosan fel tudják térképezni
mikor és kikkel lesznek otthon, mikor tudnak zavartalanul betörni, a legkisebb kockázattal kárt okozni!
Ha ismeretlen, gyanús személyeket,
autót lát többször elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy típusát, ismertetôjelét, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefonszámainkat (107, 112)!
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály
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Szülô Bál, avagy „retro-buli”
beszámoló
Az idei évben 2015. október 16-án rendeztük meg II. Szülôi Bálunkat, ami ismét
egy fergeteges retro-buli volt. A megnyitót követôen iskolánk zenetanárai adtak
meglepetés mûsort, ezt követte a BellEvey
Orientális és Show Tánccsoport több tánca
is, majd a Pollack PomPom, Szentendrérôl
pedig a Bailar Tánciskola tartott vidám salsa
bemutatót. A mûsor nagyon színvonalas volt,
és óriási sikert arattak fellépôink.
Vacsoráról az Útonálló Vendéglô gondoskodott, a helyszíni büfében pedig a szülôk
által készített finom süteményekbôl is válogathattak a résztvevôk.
A zenét idén is Szecsei László, HSPC.hu
szolgáltatta.
Bálunkat ismét nagy támogatottság, soksok résztvevô, szuper zene, jó hangulat, az
elejétôl a végéig emberekkel teli tánctér jellemezte. Nagyon sokan várták már az idei
rendezvényünket is, és nem is csalódtak,
végig családias, nagyon jó hangulat uralkodott. Bízunk benne, hogy mindenkit sikerül meggyôzni arról, hogy igény van ilyen
programokra, melyek egy jó célt támogatnak, ugyanakkor remek szórakozást is kínálnak. Idei évben a bál teljes bevételét iskolánk számítástechnikai fejlesztésére fordítjuk, valószínû, hogy tanáraink kérésére
projektort fogunk vásárolni. Bálunkhoz az
Önkormányzat díjmentesen biztosította a
termet, és ígéretet kaptunk a további támogatásra is.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a segítôkész szülôknek, tanároknak, aktív
önkénteseknek, az Alapítvány munkáját
segítô korábbi diákjainknak és a helyi vállalkozóknak is.
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Támogatóink:
Öregfûrész Kft. (Stihl bolt- Visegrádi út),
Patak Park Hotel Visegrád, Keszler Szabolcs
( Húsár u-Hôsök tere), P uppán né R ácz
Julianna (West Butik-Béke út), Angelmayer
Éva (Dierta Kft. Hôsök tere), Szabó Anikó
(Ez+Az vegyesbolt-Béke út), Laki Cukrászda,
Olg i A BC ( Told i M. u.), Eper mester
Pincészet, Baumit Kft. - Csereklye József,
Kelemen Kft. (Szabadság út), Cserker -Top
Kft. , Tahi-Faker Kft., dr. Sajtos Sándor és családja, Éjjel-Nappali (Tahi, volt Szöszi ABC),
Orosz Tibor, Kundl Judit, Dancs Adrienn,
Szülôk és résztvevôk- támogatói jegyekkel
Büfé: Ifj. Ferenczi Attila (Italdiszkont),
Csereklye József és családja
Nyomtatás: PC System Bt, Kovács Zsolt
Köszönet illeti a Szülôi Munkaközösség
lelkes tagjait, Csereklyéné Szente Ildikót és
Orosz Laurát a bálon való segítségnyújtásért,
a süteményekért, a jegyek eladásában való
aktív részvételért és persze nem utolsósorban mondunk köszönetet Mindenkinek, aki
jelenlétével és/vagy támogatói jegyek vásárlásával segítette az iskolánkba járó gyermekeket!
Várjuk továbbra is a jelentkezôket, akik
szívesen részt vesznek Alapítványunk munkájában és számítunk a helyi közösség további támogatására is!
Köszönettel:
Csizmadi Andrea
Tahitótfalu Ált. Isk. Gyermekeiért
Alapítvány Elnöke
Tóth Evelyn Annamária
Tahitótfalui Pollack M. Ált. Isk. és
Alapfokú Mûvészeti Iskola SZMK Elnöke

Az október 6.
megemlékezés
képekben

2015. NOVEMBER

Ö n ko r m án y zat , p r o gra mok

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

bemutatja

Télapó Eszkimó Országban
című mesét.

Jön a Mikulás!
2 015.. n o vember 2 8-- á n , s zombaton 10
ó rakor

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 500 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.
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Keres/kínál a Szentendrei-szigeten? www.szigetikisokos.hu
Kedves Szomszédaink a Szentendreisziget településein!
Tovább bôvült a Szigeti Kisokos oldal
szolgáltatása az Eseménynaptár létrejöttével.
Mostantól a szigeten elérhetô programok,események, egy helyen megtalálhatóak.
Ingyenes hirdetési lehetôség, helyieknek!
Hirdetését egyszerûen, könnyen felteheti, de ha mégis elakadna, írjon egy emailt a
részünkre, és szívesen segítünk!
Email: szigetikisokos@gmail.com

Amennyiben hirdetést szeretne feladni,
a fô oldal tetején nyomja meg a „Belépés”
gombot,majd görgesse lejjebb az oldalt.
Nyomja meg az” Új Regisztráció” gombot.
Itt választhat felhasználónevet és jelszót, illetve írja be az e-mail címét.
Miután elolvasta, bejelöli a kis négyzetet
„Elfogadom a felhasználási feltételeket.” ,
majd nyomja meg a „Regisztráció elküldése” gombot.
Ezzel fiókja el is készül.
A fô oldal tetején megjelenik a „Felhasználók” menüpont. Arra ráklikkel és már
választhatja is a kategóriát amiben hirdet-

ni szeretne.
Ez az oldal több ember karitatív munkájaként jön létre, a helyi gazdasági és
közösségi életet szolgáló és támogató céllal! Hálás köszönet érte minden
résztvevônek, segítônek!
A jövôbeni információkért, iratkozzon
fel hírlevelünkre egy email küldésével:
szigetikisokos@gmail.com
Üdvözlettel:
Baditz Erika
ROSD-SZIGET Szociális Szövetkezet

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy
apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a
program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést
beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Októberi számunkban a
Faluház udvarán álló falu kemencéjének egy
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés
nyertesünknek, Bágyi Alexandrának.

Munkalehetôség
Tahiban
Elôreláthatólag decembertôl 6 hónap
idôtartamra irodai nemdohányzó munkatársat keresünk délelôtti adminisztrációs
munkára 8-12 óráig. Jelentkezés személyesen 8-9 óra között. Barta Sütöde Kft.
26/386 026, Tahi, Mátyás király u. 9.

   

    

Márton-napi Libanapok

az Urak Asztala Vendéglôben
Nov. 10-16-ig
Étel ajánlataink:
Libaleves maceszgombóccal 640.Hideg libamáj zsírjában lilahagymával 1740.Sült libacomb hagymás tört burgonyával,
párolt lilakáposztával 2390.Libamell vörösboros aszalt szilvamártással
baconba tekert rozmaringos burgonyával 2490.Grillezett libamáj sült almával, burgonyapürével 2690.Érdeklôdni és bejelentkezni a 0626385456 illetve
a 06204814838 telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel kedves Vendégeinket!
2022 Tahi, Pataksor u. 1.
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Tahitótfalu novemberi, december eleji
programjai
Folytatás az 1. oldalról
November 19. csütörtök 19:00-22:00: Filmpiknik a
Faluházban. Szirtes András filmtörténeti elôadása: Federico Fellini: Országúton c. filmjének elemzése. Hozd
magaddal a bögrédet és egy kis enni-innivalót! Belépés
ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához hozzájárulást elfogadunk. Érdeklôdni a 06203494099 számon Alajtner
Annánál.
November 21. szombat 15:00: Scrapbook Klub. Elôzetes
bejelentkezés: Pappné Marcsi 30/900 1975
December 3. csütörtök 18:00 A Pálos Rend története.
Mátyás király pálosai. Elôadó: Újházi Simonné rendtörténész. A belépés ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához
támogatást elfogadunk.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: Néhlich Edit,
20/569 7507
Népház programja
November 20. 18:00-20:00 Családi Magyar Táncház.
November 27. péntek 14:00-18:00: Véradás.
November 28. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Jön
a Mikulás! Télapó Eszkimó országban. Helyszín: Népház.

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.
Készpénzzel ﬁzetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit szeretne
eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta
vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
November 28. szombat 19:00: Erzsébet-Katalin Bál.
Helyszín: Népház. Támogatói jegy 1000 Ft, kizárólag
elôvételben. Érd.: Béres Gabriella 30/337 5527, Liptai
Szilvia 20/932 0657.
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: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
A 4M Dance Company Akrobatikus rock and roll és
Fashion Dance modern tánc edzéseket tart gyerekeknek,
és aerobik órát felnôtteknek a Népházban. Hétfô 16:0017:00 alsós, 17.00-18.00 felsô évfolyamos tánc edzés,
szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-18.30 felsô évfolyamos
tánc edzés, 18.30-19.30 nôi aerobik Folyamatos csatlakozási lehetôség! További információ: Nagy Réka: 20/274 16
40, Leiner Orsolya: 30/598 31 68. Megjegyzés: Az alábbi
idôpontokban az edzés helyszíne az aerobik terem: 2015.
november 2., 4., 9., 11., 16., 18.
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja

Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo, kung-fu
edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 0630/2742880
Kedd-csütörtök 19:00-20:00: Viki-aerobik. Alakformáló
torna lányoknak, asszonyoknak. Érd.: 30/249-39-87,
facebook: ‚Viki-aerobik’ csoport
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális
elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.
Apróhirdetés
Tahiban központi helyen lévô szépségszalonba keresek fodrászt, természetgyógyászt, asztrológust vagy egyéb szolgáltatót,
termék forgalmazót. Érd.: 0620/349 4099.
Tótfaluban (Gyöpök) szántó eladó. Érd.:
20/595 0234.
Tótfaluban Jóság dûlôben építési telek
eladó. Érd.: 20/364 5219, 20/941 2970.

SZÁRAZ
TÜZIFA
ELADÓ!
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
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Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Számítógép
szerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Színes nyomorúság
Steiner József lelkipásztor beszámolója
indiai misszió útjáról

Amikor visszagondolok az október eleji indiai missziói utamra, összegzem azt, akkor az
egyik legfontosabb kifejezés, ami az eszembe
ötlik ez: színes nyomorúság.
A Baptista Szeretetszolgálat országos és
nemzetközi missziói igazgatójaként egy nyolc
fôs kis csapatot vezethettem Dél-Ázsia hatalmas országába, Indiába, a Szeretetszolgálat
által mûködtetett óbudai Kôrösi Csoma Sándor
Két Tanítási Nyelvû Baptista Gimnázium diákjait és tanárát.
Az elsô célpontunk a Himalája kisebb hegycsúcsain (kb. 2.500-2.600 méter) elhelyezkedô
Darjeeling volt. Kôrösi Csoma Sándor sírját
látogattuk meg, hogy egy kis ünnepséget tartsunk ott, elhelyezzünk egy magyar és egy székely zászlót.
Szállásunk egy teaföld közepén volt egy
régi angol kúriában. A helyi lakosok bevezettek bennünket a teaültetvények és a teagyártás világába, ami számomra, mint a különle-

ges teák rajongója számára nagyon élvezetes volt.
Ami elsôre szembetûnô
volt számunkra, az annak
ténye, hogy a nagyon
n e h é z kö r ü l m é n y e k
között élô helyi lakosok
milyen sokat mosolyognak, nevetnek, milyen
barátságosak, életszeretôek. Ezt vibráló színekkel is igyekeznek kifejezni - a házaikon, a ruházatukon, ékszereiken.
Munkahelyeikre 1-1,5
órát g yalogolnak reggelente (majd 8-10 óra
munka után vissza), dolgoznak a tûzô napon
30-40 fokban, erôs páratartalomban és a ritkább levegô miatt felfokozott UV-sugárzásban,
majd hazatérnek otthonaikba, ahol nem csak
meleg víz, de folyóvíz sincsen az esetek többségében…
Találkoztunk keresztyén testvéreinkkel mind Darjeelingben, mind a fôvárosban
Delhiben. Megtudtuk, hogy a legtöbb hitrejutó, Jézus követésébe beálló ember az iskolák
által zajló misszió hatására indul el az egy igaz
Isten útján. Az iskolák nagy részét keresztyén
egyházak és helyi gyülekezetek mûködtetik.
India polgárainak 80,5%-a hindu vallású. Ez
egy 1.263.000.000 lakosú országnál hatalmas
tömeget jelent. Mellettük találunk 13,4%-nyi,
néha nagyon militáns muzulmánt (fôleg délen
támadnak a hindukra és a keresztyénekre). A
keresztyének abszolút kisebbségben a lakosság
mindössze 2,2%-át adják - bár ez nem kevés,
mintegy 27 millió fôt jelent. Fontos megérte-

ni, hogy ez nem egy névleges keresztyénséget jelentô vallási hovatartozást jelez, nem is
“vasárnapi keresztyéneket”, hanem leginkább
olyan hívôket, akik bátran felvállalják és aktívan élik meg hitüket.
A hinduk kiemelkedô fontosságú istene
Siva, a pusztító. Úton-útfélen láttuk a levágott
fejekkel táncoló Siva-szobrokat, a neki szentelt oltárokat, amelyeket levágott állatok vérével borítottak híveik… A végére zúgott tôlük a
fejem, sajgott a szívem… Hálát adtam: “köszönöm Istenem, hogy Jézus Krisztusban szelíden és kegyelemmel jöttél hozzám. Köszönöm,
hogy nem véráldozatot akarsz…”
Hálás vagyok Istennek azért, hogy sok-sok
ország után Indiába el eljuthattam, de még
inkább azért, hogy Magyarországra születtem, itt élhetek, és legfôképpen azért, mert
szeretô Mennyei Atyám lehajolt hozzám, értem
Krisztusban, és az Ô szeretetében létezhetek.
Képek és szöveg: Steiner József
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Az elsô
A
ô könyv
ö
szerzôje
sz ô a kolozsvári
á születésû író, publicista,
I
orvos, dr. Szász István
Tas, kinek tanulmánykötete Erdélyrôl és összmagyar
sorskérdéseinkrôl szól.
Második könyvünk, amelyet Jancsó András szerkesztett, a híres székely történész,
Jancsó Benedek születésének 160. évfordulóján a Székely Nemzeti Múzeumban
elhangzott elôadásokat tartalmazza. A szerzôvel és a szerkesztôvel Raffay Ernô
v. honvédelmi államtitkár, történész beszélget.
A bemutató Tahitótfalu Község Önkormányzatának
támogatásával jött létre. A belépés ingyenes!
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Az október 23. ünnepi megemlékezés képekben
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2015. december 5. - december 13.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint a civil
szervezetek szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!

December 5. szombat
1600 az „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt
mond Kubanek István képviselő és Erdős Attila plébániai kormányzó.
Kiállítás: Osvald Olivér természetfotói. Megnyitja Bécsy László
zoológus. Helyszín: katolikus hittanterem (Dózsa György út 17.)
1645 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál.

Helyszín: katolikus templomkert
1700 Nagy Katarin és dr. Magyar Gábor Rachmanyinov dalestje.
Zongorán kísér: Oravecz György zongoraművész. Helyszín: katolikus templom
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás. Helyszín: katolikus templom

December 6. vasárnap
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom
1115 ”HOPE-REMÉNY” Kiállítás: Kollinger Szabolcs festményei Megnyitja: Lengyel Rita grafikusművész. Köszöntőt mond
nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor.

Helyszín: református gyülekezeti terem (József Attila u. 2.)
December 7-11.
1600-2000 ”Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” CIPŐSDOBOZ
ADOMÁNYGYŰJTÉS. Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

December 7. hétfő
1800 „Mézeskalács” koncert. A Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola kicsinyeinek előadása.

Helyszín: Népház
December 8. kedd
700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom
1900 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem

December 9. szerda
900 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
1500-1800 Hagyományőrző horgolás. Helyszín: református gyülekezeti terem
1900 Rorate szentmise. Szív Lelkiségi Központ.

December 11. péntek
700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom
1800 Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola növendékeinek és tanárainak adventi hangversenye. Helyszín: Népház

December 12. szombat
Adventi kézműves vásár 9-15 óráig Tahiban a Termelői Piac területén.
900-1300 „Kitty-Kotty”-Luca napi vidámságok a Pollack Iskola tanáraival
a Népházban (kézműves és táncos délelőtt)
900-1500 Adventi vendéglátás a Baptista Gyülekezet szervezésében
“Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipősdoboz
adománygyűjtés. Helyszín: Tahi, Termelői piac területén
1100 Baptista fúvószenekari koncert. Helyszín: Tahi parkoló
1800 ADVENT GÁLA: Várakozás. Fellépők: Nagy Katarin, Magyar Réka,
dr. Magyar Gábor és vendégeik. Helyszín: Népház Bajcsy-Zsilinszky u.2.
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás. Helyszín: katolikus templom

December 13. vasárnap
Szentmise. Helyszín: katolikus templom
Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház
Istentisztelet. Helyszín: református templom

900
1000
1000
1500

1545

Záró rendezvény. Óvodások műsora, Sziget Hangja Kórus előadása.
Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Kubanek István
képviselő. Helyszín: református templom és kertje, gyülekezeti terem.
Karácsonyi süteménykészítő verseny és díjátadás, vendéglátás.

Helyszín: református gyülekezeti terem
Hagyományos bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc süteménye”
sütőverseny. A pályamunkákat 2015. december 13-án 14 óráig
várjuk a református templom gyülekezeti termébe névvel ellátva.
Díjkiosztó 2015. december 13-án 15.45-kor

a református gyülekezeti teremben.
1800 Könyvbemutató: a „Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel”
és a „Jancsó Benedek 160” című könyvek szerzőivel, dr. Szász István
Tassal és Jancsó Andrással Raffay Ernő v. honvédelmi államtitkár,
történész beszélget. Helyszín: Faluház

Helyszín: Tahi, Villasor 7-9
December 10. csütörtök
1300 Idősek Napja. Helyszín: Sportcsarnok
1700 “Karácsonyra hangolva”- kézműves foglalkozás kicsiknek, nagyoknak.

Helyszín: baptista imaház

A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2015. december 5-13-ig hétköznap
15-18, hétvégenként 9-12 és 15-18 óráig, a református gyülekezeti teremben 2015.
december 6-13-ig hétköznap 15-18, hétvégenként 9-12 és 15-18 óráig tart nyitva.
Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánunk!
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!
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