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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Megújul az Egészségház
2015. június 17-én a Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági Fôosztály irányába
pályázatot nyújtottunk be az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. Ennek tartalma az egészségügyi alapellátást
biztosító intézmény felújítása. Pályázatunkban
a gyermekorvosi, a háziorvosi, és a fogorvosi
rendelôt magába foglaló épület felújítását határoztuk meg. Az összeállított tervdokumentáció
tartalmazza az épület tetôszerkezetének felújítását, az épület hôszigetelésének megvalósítá-

sát, a nyílászáró cseréket, belsô terek felújítását, továbbá a fûtési rendszer rekonstrukcióját.
Benyújtott pályázatunkat 2016. október 26-án a
Belügyminiszter Úr támogathatónak ítélte meg,
így településünk 24 M Ft-os támogatáshoz jutott.
A kért támogatási összeg 100%-át kapta meg
önkormányzatunk. Az épület felújítását közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen 2017 tavaszán kezdjük meg. A vállalt önerô összege 5 M
Ft, így a beruházás teljes összköltsége 29 M Ft. A
vállalt önerô tartalmazza a nem támogatott épületrész külsô felújítását is.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu novemberi-decemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 3-11. „Advent Tahitótfalun” programsorozat. Részletek a plakátokon.
December 10. 9:00-15:00: Adventi kézmûves vásár a Termelôi Piac területén

Faluház programjai
november 19. szombat 9:00-13:00 Jótékonysági ruhavásár az EEDE
szervezésében. Részletek a plakátokon.
november 20. vasárnap 15.00-17.00-ig Adventi koszorú készítés Jókainé
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Elkészült a sírhelynyilvántartás

9.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület az elmúlt
idôszakban október 6-án rendkívüli ülést, majd október 26-án rendes,
soron következô ülést tartott.
Az október 6-i ülésen Karácsony
Ádám, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné és Vaczó Zoltán nem vettek
részt, melynek oka a Polgármesteri
Hivatal levelezési szerverének átállítása volt.
Folytatás az 5. oldalon

Gombosi Beatrix népi iparmûvész vezetésével. Anyagköltség 600 Ft, gyertyákat a
résztvevôk hozzák magukkal.
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika,
0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A foglalkozásokat Kökényné
Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, 20/569 7507
Folytatás a 11. oldalon

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

Folytatás az 1. oldalról
A várótermek bútorzatainak felújítását,
cseréjét más pályázati forrásból kívánjuk
megvalósítani. A beruházás lehetôséget
teremt arra, hog y az önkormányzati
kötelezô feladatok ellátása során az egészségügyi alapellátás komfortosabb, esztétikusabb és nem utolsó sorban energiahatékonyabb legyen.
Elkészült a Kossuth utca és Béke utca
sarkán lévô gyalogátkelôhely
2009-ben településünkön még csak egy
zebra volt, mára már 6 gyalogátkelôhellyel
rendelkezik a falu. Mint korábban beszámoltam, a megépített gyalogátkelôhely
alapvetô célja a biztonságosabb gyalogos
közlekedés biztosítása. A gyalogátkelôhely

Cinke utca közötti mély útszakasz új közvilágítást kapott, csatlakozva az elmúlt évben

tunk költségvetésébôl finanszírozta a településfejlesztési keret terhére.
A közvilágítási fejlesztési koncepciónk
alapján elkészült a Málna utcai közvilágítás megvalósítását célzó tervdokumentáció, és a közvilágítás biztosítását célzó
mérôpont létesítésére az Elmû felé benyújtottuk kérelmünket. E korszerûsítés megvalósítását a 2017. évi fejlesztési programunkba építjük be.
Köszönetnyilvánítás
Tahitótfalu Önkormányzata nevében szeretném köszönetemet kifejezni Németh
József fafaragónak, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának
tiszteletére a községi 56’-os emlékmû fából
készült dombormûvét felújította.

közvetlen környezetében 130 négyzetméteren az aszfalt kopóréteg cseréjére is sor
került. Az érintett járdaszakaszt kiszélesítettük, felújítottuk, és a szükséges közvilágítás fejlesztése is megtörtént. Ezzel
egy idôben befejezôdött a Kossuth utcai
járda felújítása, amely fedezetét 12 M Ft-os
pályázati forrás biztosította. Az akadálymentesítésnek is megfelelô járda olyan
fontos közintézmények megközelítését
teszi lehetôvé, mint a védônôi szolgálat,
általános iskola, önkormányzat épülete és
a járási kirendeltség. Még ebben az évben
tervezzük a járdához csatlakozó parkolók
megépítését és további zöldfelületek kialakítását.
Közvilágítás fejlesztése
Az elmúlt évben elkészített és a szakhatóságok által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a Hermann Ottó utca és a
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kivitelezett közvilágításhoz a Boros Izabella
utca irányában. A beruházást önkormányza-

Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Október 23. megemlékezés

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Szakál Ákos Milán, 2016. 10. 11.
Wágner Nimród, 2016. 10. 16.
Szabados Pál, 2016. 09. 30.
Csizmadi Zorka Szilvia, 2016. 10. 10.
Horváth Panka, 2016. 10. 23.
Elhunytak:
Rédai Istvánné, élt 78 évet, Petôfi u. 3.
Varga Jenô, élt 86 évet, Villasor 36.
Nagy Erzsébet, élt 65 évet, Kossuth L. u. 31.
Nagy Ernô, élt 92 évet, Villasor 1.
Házasságkötés nem volt.

Képviselôi
fogadóóra
Tahitótfalu község 1393/3 helyrajzi számú területére vonatkozó településrendezési eszközeinek módosítása,
véleményezési dokumentáció ismertetése
Tahitótfalu község önkormányzata
39/2013.(02.14.) számú határozatában foglalt partnerségi egyeztetési szabályok szerint közzé teszi Tahitótfalu község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációját.
A véleményezési dokumentáció meg
tekinthetô a honlapon (www.tahitotfalu.
hu) „Társadalmi egyeztetés” banner alatt

vagy félfogadási idôben a Polgármesteri
Hivatalban.
Kérjük, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeiket 2016. november 15-ig
a foepitesz@tahitotfalu.hu e-mail címre
küldjék meg, vagy személyesen adják le a
polgármesteri hivatal titkárságán.
Tahitótfalu, 2016. október 28.

Karácsonyi fények

Kérünk minden kedves tahitótfalui la
kost és üzlettulajdonost, hogy az adventi
idôszakban, akinek lehetôsége van, lássa

el kertjét, házát díszkivilágítással, hangulatosabbá, szebbé téve ezzel környezetünket. Köszönjük.

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.

Községi
könyvtár
nyitvatartása
Hétfô:
zárva
Kedd:
12.00-15.00
Szerda:
15.00-19.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
8.00-14.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu,
Béke út 14., telefon: 06-26-385716.
Szeretettel várok továbbra is minden
kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Közösség

Megújult falusi házaink

Már harmadik éve – pályázati úton
nyert – önkormányzati támogatással újulhatott meg a falu értékvédelmi határán
belül lévô épületek külsô megjelenése,
homlokzata, kerítése. Az önrészt vállaló
pályázók között – testületi döntés alapján
– a helyi fôépítész javaslatára is a növelt
keretösszegbôl gazdálkodva került megállapításra a támogatás mértéke.
Lényeges szempontok a megvalósításban a hagyománytisztelô, természetes
anyaghasználat, a színválasztás és a faluképi megjelenítés igényessége.
Az eddig megvalósult vagy folyamatban
lévô felújítások már rég esedékesek voltak,
ezért a támogatás ösztönzô hatása érvényesült, a tulajdonosok önerôbôl is sokat
vállaltak. Néhány példát ismét megmutathatunk. Azt kell mondanom, sikeres és
dicséretes munkát végeztek a résztvevôk,
elfogadva azokat az instrukciókat, amik a
pályázatban elôírásra kerültek.
A kivitelezés során Körmendi Judit
fôépítészünk aktív és hatékony tanácsadással, rendszeres szemlével igazított helyre olyan, esetleg nem kívánatos megoldásokat, melyek az alapkoncepciótól, az
értékmegôrzés lényegétôl eltérhettek volna.
Több esetben tudomásul kellett venni, hogy
a 60-as évek divatja szerint a polgári házak
ablakait kicserélték, úgymond modernizálták. Ezen már késô bánkódni, a tipikus, szépen faragott, de kis méretû nyílászárók javarésze eltûnt. Ahol még lehetett, - nem kis
költség! – megújultak ezek is.
Reméljük folytatása következik!...
Benedetti Tibor

Gratulálunk Langhoffer Klárának!

H á r o m a r a n yé r e m m e l t é r t h a z a a
Tahitótfaluban élô Langhoffer Klára olimpiai bronzérmes sportoló a Masters Evezôs
Világbajnokságról. Idén Koppenhága adott
otthont a legrangosabb korosztályos regatta
világversenynek, melyen 46 országból 2700
szenior evezôs vett részt.
Magyarországot 11 versenyzô képviselte, köztük Langhoffer Klára és egykori
társa Kosztolányi Kamilla, akik 1000 méteres távon két nyolcas számban és kettesben
is aranyérmet szereztek. Langhoffer Klára
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elmondta, ez utóbbi azért is nagyon értékes számára, mert ugyanabban a korosztályban már ötödik éve ôk nyerik ezt a számot,
miközben az idô múlásával ôk sem fiatalodnak. A verseny érdekessége, hogy míg a legfiatalabb versenyzô 27, a legidôsebb 85 évesen állt rajthoz. Langhoffer Klára kiemelte,
hogy bár féltek az idôjárástól, az ôszi verseny idején Dániában szokatlan meleg, napsütéses idôt sikerült kifogniuk. Elmondta,
hogy bár sajnos saját hajóikat nem tudták
magukkal vinni a távolság miatt, egy neves
hajóépítô cégnek köszönhetôen vízre tudtak
szállni. Kiemelte, olyan hajókkal versenyezhettek, amelyekkel elôtte a Riói olimpián
indultak a sportolók. Ezeket aztán, aki akarta
jutányos áron meg is vásárolhatta. Az összeg
még így is horribilisnek tûnik egy magyar
számára – ugyanis például az egypárevezôs
hajó 8-10 millió forintba került – hangsúlyozta Langhoffer Klára.
forrás: Danubia TV
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az ülésen a napirend elfogadását követôen
a „Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdôgazdálkodási
munkák” elnevezésû közbeszerzési eljárás
során benyújtott ajánlatok értékelését végezte el a Képviselô-testület, majd tulajdonosi és
közútkezelôi hozzájárulást adott a 1604, valamint a 1610 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátására vonatkozóan. Következô döntésével támogatta Sebôk Béla r. fôtörzsôrmester
körzeti megbízotti kinevezését, ezután pedig
a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány részére térítésmentesen bocsátotta használatra az Alapítvány által szervezett
Szülôi Bál lebonyolítására a Népház épületét.
Ezt követôen Balogh Zoltán egyéni vállalkozót bízta meg az Ereszvény út közvilágításának
kivitelezôi munkáival a megismert árajánlat
alapján. Nyilatkozott a 1654 hrsz-ú, az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô
Zrt. közös tulajdonában lévô ingatlan vonatkozásában, majd Körmendi Judit fôépítész
elôterjesztése alapján támogatta a településrendezési eszközök módosításához szükséges tárgyalásos eljárás megkezdését és elôkészítését.
Jóváhagyta a Tahitótfalu Visegrádi u. 769/2
hrsz-ú ingatlanon egy új építésû Egészségház
létesítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítését, és a megismert ajánlatok alapján felkérte Dr. Sajtos Sándor polgármestert a szakági tervezôkkel történô szerzôdés aláírására.
Támogatta továbbá a Kemping utca 1393/3

hrsz-ú ingatlanon Csónakház létesítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítését, mellyel
kapcsolatban szintén felhatalmazta Dr. Sajtos
Sándor polgármestert a szakági tervezôkkel
történô szerzôdéskötésre.
Az október 26-án tartott soron következô
ülésen Gaál Sándorné és Kubanek István
képviselôk nem vettek részt.
A napirend elfogadását követôen az elsô
napirendi pontban a Képviselô-testület a
„Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdôgazdálkodási munkák” elnevezésû közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének
a Pilisi Parkerdô Zrt. ajánlattevôt hirdette ki.
Ezt követôen elfogadta a Szentendrei Hivatásos
Tûzoltóparancsnokság 2015. évi tûzvédelmi
tevékenységérôl szóló beszámolót, majd a fogorvosi ellátással kapcsolatos tájékoztatást hagyta jóvá. A jegyzôi, polgármesteri beszámolók
után a bizottságok tájékoztatása napirend során
a Településfejlesztési Bizottság elôterjesztése
alapján értékelte a Képviselô-testület a „Tiszta
udvar, rendes ház” pályázatait, majd következô
határozatában támogatta a gát mentén lévô
075/87 hrsz-ú, valamint a 087/86 hrsz-ú úttól
északra a gát ívéig terjedô földterületek megvásárlását. A Kulturális Bizottság javaslatára a
könyvtár mûködéséhez szükséges Szikla 24
Könyvtári Program frissítésének díját 70.000
Ft. értékben biztosította a tartalék keret terhére, majd hozzájárult az emlékház felújításához
szükséges faanyag megvásárlásához melynek

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

Ajánlások a téli közlekedéshez
A közlekedésben a téli idôszak igényli a legtudatosabb felkészülést az autósoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Egyre ros�szabbá és kiszámíthatatlanabbá válnak az
út- és látási viszonyok, amelyekhez minden
közlekedônek alkalmazkodni kell.
Esôben jobban megcsúsznak a kerekek,
megnô a féktávolság, esetenként a nagyobb
vízfelületen a vízen csúszás veszélye fenyeget. Ha a hômérséklet 0 fok és mínusz tartományba süllyed, akkor számítani kell arra,
hogy a vizes-nedves útfelület lefagy, ami
tovább növeli ezt a veszélyt. A jeges-havas
úton már a menetstabilitás, valamint a látási
viszonyok is tovább romlanak.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer
ellenôrzése. A téli közlekedés fontos kelléke
a jól mûködô ablaktörlô, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelô ablakmosó folyadék
vagy a páramentesítô. Az ablaktörlô gumikat már a tél beállta elôtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl,

hanem „maszatol”.
A téli idôszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig
kell használni a gépjármû világítóberendezéseit, ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelôen mûködjenek. A fényszórókat
és a többi lámpát ilyenkor rendszeresen
kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási
viszonyok miatt nagyobb követési távolságot
tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a
balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz
manôverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatók.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen

költsége a megismert ajánlat alapján 268.507
Ft + ÁFA. Következô döntésével a Szociális
Bizottság javaslatával megegyezôen jóváhagyta,
hogy a 70 éven felüli tahitófalui állandó lakosok részére az Idôsek Napja ünnepség alkalmából 10.000,-Ft/fô támogatás kerüljön átutalásra.
A Tulajdoni ügyek napirend során döntött a
075/110 és 075/111 hrsz alatt felvett ingatlanok
megvásárlásáról, majd egyetértett a Börzsönygáz
Kft. Közgyûlése 1/2016. (1) sz. határozatával,
és támogatta a végelszámolás megindítását. A
Normavel Kft. szerzôdésmódosítását a megismert elôterjesztés alapján elfogadta, és felhatalmazta Dr. Sajtos Sándor polgármestert annak
aláírására. E döntést a megjelent képviselôk
közül Dr. Pálvölgyi Tamás nem támogatta. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom Tahitótfalui
Tagszervezete idei évben is közterület-foglalási engedélyt kért a Képviselô-testülettôl,
annak érdekében, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanon fakeresztet állíthasson fel, melyet a jelenlévô képviselôk közül
Dr. Pálvölgyi Tamás és Vaczó Zoltán nem
támogatott. Következô döntésével támogatta a Képviselô-testület az Útvonal Mérnöki
és Szolgáltató Kft. ajánlatának elfogadását a
„Tahitótfalu belterületén az Egészségház kialakításához kapcsolódó úthálózat és csapadékvíz-elvezetés tervezése” tárgyában.
Az Egyebek napirend során döntés nem
született, majd a Képviselô-testület zárt ülést
tartott, ahol döntött az Idôsek Napja ünnepségen fellépôk tekintetében.
Eôryné dr. Mezei Orsolya
jegyzô
általában hosszabb. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékrôl,
hozzuk egyenesbe az autót és csak akkor
fékezzünk, amikor a jármû már újra a kívánt
irányban áll.
Ezen évszakban a biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség, még akkor
is, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már
+7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli
hômérsékleten megmerevedik, nagyon kis
tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hômérsékleten
megnô a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva és rendkívül alacsony hômérséklet esetén is rugalmasak maradnak, ezekkel a fékút is rövidebb.
A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 bárral
legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét.
Balesetmentes közlekedést kívánunk és
ne feledjék, mindenkit hazavárnak!
Hegedûs Gábor r. zls.
Tahitótfalu körzeti megbízott
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Halottak Napjára, avagy sírkôfeliratok-, töredékek a református temetôben ( 5. befejezô rész)
Az eddigi négy részben falunk paraszt
költôje, Szente János, Liptai Lídia 1888ban jegyzett halottbúcsúztató versei, az
eddig általam fellelt, s itt megjelent 99 régi
sírkôfelirat-, töredéken túl szerettem volna
felhívni a Tisztelt Olvasók figyelmét eltávozott kedveseikre, s az élô utódoknak szóló
üzeneteik felemlítésével emlékeztetni mindenkit a temetôben nyugvó szeretteik iránti
szeretetteljes kötelezettségeikre. Lezárván,
befejezvén a sírkôfeliratok felkutatását, közzétételét, elköszönôben az alant nyugvók
iránti tiszteletbôl is, megidézem azokat, akik
nálamnál bölcsebben emlékeztetnek a fentiekre: „A halál (Szente János) A halál velünk
jár, Mi a halállal járunk. Születésünkkor
kezdôdik A találkozásunk. Az életúton
végig elkísér Vele mindennap találkozunk.
– „Sose halunk meg”- kiáltják a részeg korhelyek. „Bár meghalhatnék” sóhajt a nagy
beteg. Az Élet velünk jár, S mi az élettel
járunk, S megtérésünkkel kezdôdik A találkozásunk. Jézus az úton végig elkísér Vele
mindennap találkozunk. „Sose halunk meg”
mondják a hívô emberek, A haldokló boldogan sóhajt: Uram, vedd magadhoz lelkemet.”
Gyóni Géza (1917) (Szibériai fogolytáborban halt el.)
Az Élet titka: ôszinteség. S kerülik egymást a testvérek. Csak akkor ismernek egymásra, Mikor szállóban a lélek. Ó, bús tengere vérnek, szennynek, Mikor, mikor
apad már, Ha egymásra sosem ismertek,
Testvérek – csak a ravatalnál.”
-Vaczó Sándor, Marton Sándor. „A jó
szülôket feledni nem lehet, Míg élünk, ide
hív a szeretet.”
„- Itt nyugszik Ferencz Mihály Élt 57 évet
Maghalt 1905 évben Neje Bán Julianna Élt
64 évet Meghalt 1917 évben „A síremléket
állíttatta unokája Julianna”
-.” Itt nyugszik az Úrban Ö. Bötkös Sándor
Élt 62 évet Meghalt 1905. márcz. 31. Édes
Atyja Bötkös János élt 82 évet Édes anyja
K ristóf Zsuzsanna Élt 72 évet Kurdi
Borbála fia és menye Emelik az emléket számára Kedves unokája is áldást mond reája.”
- „E sír kebelében nyugosznak K. Szente
Józsefné született Baranyai Erzsébet Élt 55
évet Meghalt 1905 junius 5 –én és gyermekei K. Szente András Élt 19 évet Meghalt
1907.február 17-én ugyszintén Sándor,
József és Zsuzsanna Áldás és béke poraikra”
- „E gyász sírban nyugszik Bene József
teste kit sok szerénysége után e sírbolt
befette Élt 60 évet Meghalt Aug.1 (?) Béke
poraira”
- „Itt nyugszik Csörgô Istvánné sz. Pap
Klára Élt 32 évet Meghalt 1880.deczember
31. Korán elhunytát 4 árva siratja István
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Julia Klára Erzsébet A jó férjnek igen nagy
a bánatja….
- „Itt nyugszanak id Maroti József élt 85
évet megh. 1906 márcz 5 és neje Fabi Mária
élt 66 évet megh. 1898 okt 25. Szeretett jó
atyának Vele együtt jó anyának Emlékteket
szívünkbe tartjuk Kivánjuk legyen áldott
poraitok Béke hamvaikra!”
- E sirban nyugosznak Istenben boldogultak Maroti Benjáminné szül. H. Pintér
Erzsébet meghalt életének 65-ik Boldog
házasságának 42 évében 1908 junius 27-ikén
és férje Maroti Banjamin élt 82 évet”
- A B F T R A /A boldog feltámadás remé
nyében Ámen/ ”E gyász sirban nyugosznak
öreg Sz ab ó S á ndor é s neje B öt kös
Zsuzsanna….
-„E sir kebel fedi öreg Mora János élt 81
évet…
-„E gyász sirhalom alatt nyugszik Varga
Mihály egy hiv hitvestárs s igaz keresztyén kivel Juhász Mária 28 legboldogabb
házas éveket töltött Az özvegy elfelejthetetlen gyász jeléül álita ezen néma siremléket
Elhunyt élete 47 évében április honap
30-dikán 184…
-„Itt nyugosznak ifj.Rebe János élt 34
évet Meghalt 1902 január 4 Páros életben
Kecskés Zsuzsannával töltött 11 évet és fia
Rebe István élt 11 hónapot…
- Az alábbi feliratot éveken át nem tudtam
elolvasni. Szept.23.-án a lenyugvó nap olyan
élesen világította meg a sírkövet, hogy olvasható lett: „ E gyász sir fedi egy kedves gyermek poráválandó hideg tetemit kinek neve
volt K. Szente András kit az erôs halál szülei karjai közül elragadot. Pihenycsendesen
sirodba kedves jó fiu míg mink is hozád
sietünk hogy te veled érkezünk atyádnak
országába. Élt 6 évet Meghalt 1876 február
16 ka. Béke poraira.”
- Hasonlóképpen, okt.14.-én tudtam megfejteni az alábbit, a 113.-at:” Itt nyugszanak
F.Fejes Lidia kedves leány hideg tetemei. Élt
6 évet. Meghalt 1880 márczius 18-án. Ha rád
emlékezünk Mi szüleid rolad El nem felejtkezünk. Ez emléket emelte szeretet nagy
Anya kinek neve Fejes Istvánné Barta Éva.
Nekem is ha eljö az utolsó orám Itt akarok
veled nyugodni jó unokám.”
Érdekesség okán : temetônkben nyugszik
Graber Sándor, volt magyar királyi alezredes /1861-/ és neje, Adlitzer Antónia /18681929/. Hogy ki lehetett az alezredes, rejtély
fedi, mert neve sem a budapesti, sem a bécsi
katonai nyilvántartásokban nem szerepel. Itt nyugszik Somogyi Edit misszionáriusnô
is, /1879-1934/ akinek gróf Esterházy Ilona
állított emlékkövet, „Szeretetem jeléül.”
(A grófnô férje után –mint Vöröskeresztes

ápolónô – kiment a galíciai, s az olasz
frontra. Sem neki, sem férjének nem kellett volna. gr. Esterházy Pál a világháborúban az oroszok ellen küzdve, Galíciában halt
hôsi halált huszártisztként. Ilona grófnô, ô,
aki a szegények bôkezû oltalmazója volt, a
Rákosi-rendszerben egyszobás falusi lakásban nyomorgott második férjével, s két fiával, majd Kanadába emigrált, ahol 1967ben hunyt el. Harmadik fia a 2. világháborúban az oroszok elleni küzdelemben halt
hôsi halált.)
„Amikor már nem lesz…(Szente János)
Amikor már nem lesz több hajnal, se reggel, Jön értem Jézusom, nagy angyal sereggel. Felteszik a lelkem Illyés szekerére, Úgy
repülünk együtt az Isten elébe. Testem földben nyugszik, míg eljön az óra, És ott vár
csendesen a trombitaszóra. Felkelnek a holtak, jönnek nagy sereggel, Azután már nem
lesz se éjjel, se reggel. Örökélet napja jön
majd az égre fel, A megváltott sereg háladalt
énekel. A menny fénye árad mindenütt szerteszét, Egész világ zengi a Bárány énekét.”
Idézzük meg ismét Liptai Lídia 1888as halotti énekei gyûjteményének egy
„emlékeztetôjét”:
„Ének Jo édes anya felet 61 dicseret
notájára
1 vers Testem végsô háza hát készen vár
A megnyugvásra magába zár Úgy lész pája
fútásomnak vége, Meg szûnt testem utolso
insége.
2. A men nyei fô or vosi kezek Meg
szûntettek hatalmasok ezek, Jézusomnak
kiontot vére, Irr lett lelkem és testem sebére,
3. Legyen áldot a zért annak neve, a ki
kegyelmes orvosom leve, Zengjen mind
mennyen fôldôn ének Az élet és halál istenének
4. Térj már rosvadt testemhajlékodba, a
rég óhajtót nyugalmadba, Isten minden testnek alkotoja legyél poraimnak nyugtatoja.
5 halandó Ötvennég y esztendôt ér t
Szépidôt ér t k í hajlékába tér t Lád ez
jutal ma a keg yességnek a tiszta okos
gyônyôrûségnek,
6 vers Kedves hív férjével szivvel éle, vele
jeles gyermeket szemléle ôrômmel fútotta
szép pályjáját Azért birja méltó kóronáját,
7 Ny úgodj még a béhú za ndó si rba
Zárjával a menyangyali birnak, felpattanván
általa fedele, Élveled a jézus élsz tevele.
Összesen 113 sírkôfeliratot örökítettem
meg az utókornak. Aki ez után hasonlóképen akar valaha cselekedni, neki is le- és
meg kell hajolnia a sírkövek, és az azok által
hordozott nevek, elmúlt, és sok-sok elfeledett élet emléke elôtt.
G. Szalai István 2016. október
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Református gyülekezeti hírek

Testvér gyülekezeti reménység
Gyülekezetünk tagjainak egy része már régóta szeretett volna testvér gyülekezeti kapcsolatra lépni egy erdélyi református közösséggel. Testvér gyülekezetivé nem akkor lesz egy kapcsolat, ha egyszer-kétszer meglátogatják
egymást a közösségek bizonyos tagjai, hanem akkor, ha ezt kölcsönösen írásba is foglalják, és mindkét közösség Presbitériuma elfogadja. Ilyen kapcsolattal a mi gyülekezetünk nem rendelkezik, de a Presbitérium többsége támogatásáról biztosította az ügyben munkálkodó presbiteri jegyzôt, a gondnokokat és a lelkipásztort. A messzeségben könnyû egymást félreismerni, és ha
nincsenek közös jellemzôk, akkor nem lesz a kapcsolatból semmi. Ha hasonlatot szeretnék mondani, testvérgyülekezetre találni olyan nehéz és olyan
kitartó, bölcs keresést jelent, mint amikor az ember barátot keres magának
egy új munkahelyen.
Október 7-én a kora reggeli órákban egy olyan székelyföldi gyülekezet
felé indultunk el, amelynek még eddig szintén nem volt az anyaországban testvérkapcsolata, de szerettek volna. Az idei esztendôben egyébként a Magyar Református Egyház közösségében ft. Kató Béla erdélyi
püspök felhívására minél több élô erdélyi és kis-magyarországi testvérkapcsolat megteremtésére történik kísérlet.
Nyárádmagyarós a Nyárád völgyében, Marosvásárhelytôl mintegy 35
kilométerre keletre fekvô színmagyar, és nagyon jelentôs többségben
református falu. Az elsô pillanattól fogva szeretettel és érdeklôdéssel
vettek részt az ottani testvérek az elsô találkozás megszervezésében.
A mintegy 600 km-es utat este 6-ra tettük meg, ekkor láttuk elôször a
levelekbôl már ismerôs testvéreket. Meleg vacsorával vártak, és hos�szan beszélgettek velünk a presbiteri házaspárok. Gyülekezetünket a mi
Presbitériumunk határozata alapján Budai András fôgondok, G. Szalai
István presbiteri jegyzô, Baltringer János presbiter és jómagam képviseltük. Mivel a hölgyek szeme sokszor élesebb, mint a miénk, a presbiter testvérek feleségükkel együtt utaztak. A vendégszeretet további szép
megjelenése volt, hogy a közös vacsora után ki-ki helyi családnál kapott
éjszakai szállást.
8-án, szombaton vendéglátóink egy nagyon tartalmas kirándulós
napot szerveztek, amelyen ôk maguk vittek bennünket, hogy a 600
km-es utat mi, sofôrök is kicsit kipihenhessük. Nehéz volt az úti célokat kiválasztani, ugyanis Magyarós 30-40 km-es körzetében számtalan
nevezetesség található. Végül a parajdi sóbányát látogattuk meg, majd
Szováta és a Medve-tó szépségében gyönyörködhettünk. Vendéglátóink
egy nagyon patinás, magyar vendéglôben ebédre is meghívtak, majd
folytatódott a kirándulás: a falu környékén lévô Bekecs-tetôre mentünk.
Ez a fennsík a maga 1080 méterével elég magas ahhoz, hogy róla az egész
Székelyföld hegyeit át lehet tekinteni. Csodálatos élmény, a nap megkoronázása volt a hatalmas hegyek által borított táj látványa! Hosszú percekig senki sem tudott szóhoz jutni.
A Bekecs-tetô arról is nevezetes, hogy amikor a román csapatok
Erdélyt hadüzenet nélkül megtámadták, a többi támadási helyszínnel
ellentétben itt sikerült ôket visszaverni. 1916. október 5-én zajlott ez a
csata, száz évvel és három nappal ott jártunk elôtt. Csodával határos
módon máig is áll a csata emlékére 1941-ben felállított emlékkô az elesett
honvédek sírján. Így itt mi is leróhattuk kegyeletünket. Máig megtalálha-

tó, bejárható a magyar védelmi vonal lövészárokrendszere is. Könnyekig
megható élmény volt a hôseink által ásott és eredményesen használt,
immáron száz esztendôs árkokban pár lépést megtenni!
Másnap, az Úr napján Istentiszteletre hívogattak a harangok. A
nyárádmagyarósi gyülekezet éppen az elmúlt három évben újította fel
az 1846-52 közt épített templomát, így mi már csak a csodálatosan megújult, fûtéssel is ellátott épületet ismerhettük meg. A székely kék padok,
a kôszószék, a Kolonich-orgona mind nagyon megérintették lelkünket: íme, a református székelyeken nem fogott az idô, a kommunista és
román elnyomás: áll és használatban van, sôt megújult a templomuk!
Nt. Lázár Balázs lelkipásztor vezetésével a Presbitérium és a gyülekezet
hatalmas összefogással látott hozzá a lelki és fizikai építkezés fárasztó,
de gyümölcsözô munkájához. Mindössze három év alatt ennek az összefogásnak ilyen csodás eredményei látszanak, mint a megújult templom,
és a növekvô Istentisztelet-látogatói létszám.
Az Igehirdetés szolgálatára jelen sorok íróját kérte fel a helyi lelkipásztor. Az Ige a Római levél 8. fejezetébôl, és a mustármag példázatából (Máté 13,31-32) arra emlékeztetett, hogy a kicsi kezdetet is megáldja a mi Urunk, ezért sem a múlandóságnak, sem a pillanatnyi kilátásoknak nem szabad egészen a hatása alá kerülnünk. Irgalmas és mindenható Istenünk van, Aki a magyar népet mindeddig megtartotta, és ezután
is számíthatunk Rá. A kérdés csak az, hogy számítanak-e Rá a magyar
emberek egyáltalán?

Az Istentisztelet végén Lázár Balázs tiszteletes úr nagyon szívhez szólóan megköszönte a látogatást, a mi küldöttségünk pedig tolmácsolta
a jövô tavaszra szóló viszont meghívást, és egy címeres nemzeti zászlót adományozott a magyarósi gyülekezeti terembe. A templomkertben lehetôség volt a mintegy száz fôs vasárnapi közösséggel szót váltani. Nagyon megható volt, hogy az öltönyös, szikár székely férfiak egytôl
egyig határozott, erôs kézfogással köszöntöttek. Itthon sokszor nem ez a
tapasztalat. Van mit tanulnunk kitartásból, erôbôl!
A remek közös ebéd után nagyon nehéz volt hazaindulni, frázisként
hangzik, de nagyon igaz mégis, hogy a szívünk egy darabja ott maradt
a magyarósi testvéreknél, és nehezen várjuk a viszontlátást. Ha erre sor
kerül, az lehet az alkalma a testvér gyülekezeti megállapodás aláírásának
is, és akkor végre lesz székely testvérgyülekezete a mi közösségünknek!
Isten áldását kéri a Kedves olvasóra szeretettel:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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Iskola

Iskolai hírek – Bolyai beszámoló
„ Az igazat érteni,
a szépet érezni,
a jót gyakorolni kell.”
Bolyai János
A diákok nagy többsége éppen beleszokott a
hosszú nyári szünet utáni
tanulásba, amikor mi már
a Bolyai matematika csapatversenyre készültünk.
A két negyedik, egy ötödik, két hatodik és egy
hetedik osztályos csapat tagjai a korábbi évek
feladatlapjain gyakoroltak „nulladik” órákban, tanítás után és otthon is. A megyei/körzeti forduló október 14-én, péntek délután
a Szentendrei Református Gimnáziumban
került megrendezésre. Ezt az aktív és lelkiismeretes felkészülést szép eredmények követték. Büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk nekik
és szüleiknek, tanáraiknak. Felkészítô tanáraik: Csereklyéné Szente Ildikó és Takács Gyula
Józsefné Végh Éva Mária.
Lássuk az induló csapatok tagjait és helyezésüket:
4. b osztály „Négy kicsi ceruza” 10. hely
Csapattagok: Berencz Lili Borost yán,
Perényi Hanna, Szolnoki Máté, Takács Marcell
4. b osztály „Platina csapat” 60. hely
Csapattagok: Bötkös Patrik, Fábián Nikolett,
Horváth Ádám, Szimilkó Kolos
5. osztály „A nyerô négyes” 140. hely
Csapattagok: Gyugos Liliána Kiara, Mészáros
Jázon, Rizmicsenkó Léna, Szalai Tamás
6. osztály „Mind-egy” 61. hely
Csapattagok: Bánáti Lilla, Nébl Bálint,
Szolnoki Bence
6. osztály „Retek-répák” 107. hely
Csapattakok: Tóth Gergely, Jenei Ákos,
Földes Tibor
7. osztály „Másnaposok” 55. hely
Csapattagok: Vaczó Luca, Ráczkevi Bence,
Repárszki Roland
Lássuk, a gyerekek hogyan élték meg ezeket a napokat:
A Bolyai verseny
Már tavaly is voltunk ezen a versenyen, és
úgy gondoltuk, hogy idén is indulunk.
Nagyon szorgalmasan készültünk, és
megérte. A verseny napján ebéd után autó-

ba szálltunk, és elrobogtunk a Szentendrei
Református Gimnáziumba. Ott körbenéztünk, mert korán értünk oda, majd beültünk
a számunkra kijelölt terembe. Fél háromkor
odaadták a feladatokat, majd elénekeltük a
Himnuszt. Tizennégy feladatot kellett megoldanunk közösen. Ezeket felosztottuk egymás között. A végén megbeszéltük, ki hogyan
oldotta meg a feladatát. A verseny végeztével
hazamentünk.
Otthon már nagyon vártuk az eredményeket. Amikor megkaptuk a hírt, nagyon örültünk, hogy tizedik helyen végeztünk a több
mint száz csapatból.
Azóta is, ha eszünkbe jut sikerünk, boldogabbak vagyunk.
(Berencz Lili Borostyán, Perényi Hanna,
Szolnoki Máté, Takács Marcell)
A Bolyai verseny
Elôször nagyon izgultunk, hogy nehezen
fog menni. De amikor megkaptuk a feladatokat, nem is látszott nehéznek. Felosztottuk
egymás között, hogy idôben végezhessünk. Ha
valaki nem értette a saját példáját, akkor, aki
tudott, segített neki. Az utolsó feladatot együtt
próbáltuk megoldani, mert az volt a legnehezebb. A végén egy gongszó jelezte, hogy lejárt
az idô. Amikor lementünk az emeletrôl, odaadtuk a rózsát annak a szülônek, aki fuvarozott minket. Nagyon vártuk az eredményt.
A középmezônyben végeztünk. Elégedettek
vagyunk ezzel a helyezéssel.
A verseny jó hangulatban zajlott, de elég fárasztó volt. Ezért történhetett, hogy egy feladatot ott
nem, de itthon sikerült megoldani. Azzal sokkal
elôrébb végezhettünk volna. Sajnos így alakult, de
ennek az eredménynek is nagyon örülünk.
(Patrik, Fábián Nikolett, Horváth Ádám,
Szimilkó Kolos)

Papírgyûtés eredménye
A Tahitótfalui Általános Iskola és Alapfo
kú Mûvészeti Iskola a papírgyûjtésen
75.000 Ft-ot tudott gyûjteni a község lakóinak segítségével! Köszönjük segítségüket!
A befolyt összegbôl informatikai eszközt vásárolunk.
Iskola vezetôsége
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Idegennyelvi
Szépolvasó
verseny

Évek óta megrendezzük iskolánkban német
és angol nyelvbôl a szépen olvasó versenyt.
Az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése
kiemelt cél iskolánkban, ezért fontos minden
módon lelkesíteni a gyerekeket.
Az ilyen megmérettetések is jó alkalmat
kínálnak az idegen nyelv alaposabb megismerésére, megszerettetésére.
Köszönjük Kerekes Klári, Sziváné Bergmann
Henrietta, Lintner Andrea és Vaczó Zoltán
tanárok felkészítô munkáját és a verseny megszervezését!
A képeket Kerekes Klárinak, az ajándékokat
a DÖK-nek és Vaczó Zoltánnak köszönjük!
Zakar Ágnes igazgató

Focihírek
A Tahitótfalu S.E. felnôtt labdarúgó csapata eddigi ôszi mérkôzéseinek eredményei:
Csobánka - Tahitótfalu 5-3
Szigetmonostor - Tahitótfalu 3-2
Budajenô - Tahitótfalu 3-2
Visegrád - Tahitótfalu 3-0
Pilisszentkereszt - Tahitótfalu 5-1
Tahitótfalu - Dunabogdány 2-2
Tahitótfalu - Páty 4-2
A csapat nagy része 20-24 éves fiatalokból áll, akiknek még rutint kell szerezniük, ugyanakkor a sportpálya és a klubépület felújítása miatt három alkalommal is
elcseréltük a pályaválasztói jogot, amely
miatt sok mérkôzést idegenben játszottunk.
Bízunk az eredményesebb folytatásban.
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E

2016. NOVEMBER

Eg yhá z

Elkészült a sírhelynyilvántartás
Huszonöt éve áldozatos önkéntesek temetôtérkép-vázlatot rajzoltak
és összeírták egy regiszteres füzetbe a katolikus temetôben nyugvókat.
Ebbe a füzetbe írták be a sírhelymegváltásokat és az eltemetett elhunytakat is. Azonban a törvény által elôírt rengeteg adat nem került be, valamint komoly nehézséget okozott a füzetben és a térképvázlaton jelölni az
új sírokat. Némelyik sír fel se került, sok sírhely következetlen és követhetetlen számozást kapott, úgyhogy a törvényi elôírások teljesítése nélkül is kaotikus volt az egész. Muszáj volt új alapokra helyezni az egészet,
ez készült el most.
Geodéta felmérte az összes sírt és új térképet készített. Az összes
sírjelet lefényképezték, a sírokat újraszámoztuk és a sírhelynyilvántartást számítógépre vittük kiegészítve a fellelhetô adatokkal. Így most
meglehetôsen sok adat rögzítésre került, rá lehet keresni. A sírjelekre
kiragasztottuk egy matricán az új sírhelyszámot, a ravatalozó falán pedig
megtekinthetô nagy méretben az egész térkép. A késôbbiekben a térkép
a nyilvántartás legfontosabb adataival (elhunytak neve, születési, halálozási évszáma) felkerül honlapunkra is.
Számítógépre került az is, hogy a sírhelyek meg vannak-e váltva. Így
tudtunk készíteni egy listát is a meg nem váltott sírokról, amelyet az
alábbiakban meg is hirdetünk, kérve, hogy a hozzátartozók szíveskedjenek megváltani!
A-3, A-5, A-7, A-37, A-38, A-42, A-47, A-50, A-51
B-2, B-5, B-7, B-8, B-10, B-11, B-14, B-15, B-16, B-19, B-24, B-30, B-33,
B-35, B-37, B-40, B-41, B-43, B-44, B-45, B-46, B-50, B-51, B-54, B-57, B-58,
B-67, B-68
C-1, C-3, C-6, C-7, C-9, C-10, C-11, C-18, C-33, C-34, C-45, C-46
D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-9, D-10, D-12, D-17, D-19, D-20, D-21, D-22,
D-27, D-32, D-37, D-40, D-41, D-42, D-43, D-44, D-45, D-48
E-4, E-5, E-6, E-10, E-12, E-13, E-17, E-19, E-21, E-22, E-23, E-24, E-27,
E-28, E-29, E-34, E-35, E-40, E-42, E-43, E-44
F-2, F-3, F-5, F-7, F-9, F-12, F-22, F-25, F-34, F-35, F-39, F-41, F-42, F-43,
F-47, F-51, F-52, F-54
G-1, G-3, G-5, G-13, G-16, G-17, G-19, G-20, G-25, G-26, G-27, G-29,
G-30, G-35, G-36, G-38, G-40, G-41, G-42, G-43, G-47, G-51, G-54, G-55,
G-58, G-59, G-60, G-69, G-70, G-72
H-5, H-6, H-9, H-10, H-11, H-12, H-15, H-17, H-18, H-19, H-21, H-23, H-27,
H-31, H-32, H-33, H-34, H-36, H-37, H-38, H-40, H-42, H-44, H-45, H-49,
H-51, H-55, H-57, H-58
I-1, I-2, I-3, I-4, I-13, I-16, I-20, I-21, I-23, I-25, I-27, I-28, I-30, I-37, I-38
J-11, J-12, J-14, J-16, J-17, J-19, J-20, J-21
R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-7, R-8, R-9, R-10, R-12, R-15, R-16, R-17, R-18,
R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31,
R-32
A fenti listában elképzelhetô, hogy vannak hibák. Kérjük, amennyiben nyilvántartásunk szerint a sírhely nincs megváltva, de Önök tudják,
hogy igen, szintén jelentkezzenek a plébánián! A temetôfenntartás nem
olcsó, szükségünk van ezekre a bevételekre. Természetesen, aki az egyházi hozzájárulását fizeti, tehát az egyházközség költségeihez amúgy is
hozzájárul, annak ez nem kerül külön pénzbe (egészen pontosan az utolsó öt évben befizetett egyházi adót a megváltási díjból levonjuk). Viszont
1 éves türelmi idô után a meg nem váltott sírokat felszámoljuk és újra
kiadjuk. Ki fogunk alakítani egy méltó gyûjtôhelyet a felszámolt sírokban
(esetleg) talált maradványok számára, és azokat ott helyezzük el.
Mivel nagyon sok sírhelynél nincs rögzítve a rendelkezô neve és címe,
kérjük, hogy amely sírba 2015 januárja elôtt temettek, a hozzátartozók
szíveskedjenek jelentkezni a plébánián!
Az adminisztratív fejlesztések mellett a temetô gondozását is új alapokra helyeztük. Már tavasszal végeztünk egy közös nagytakarítást, amikor kb. 3 m3 szemetet gyûjtöttünk össze és szállíttattunk el az önkormányzat segítségével, amit ezúton is köszönünk. A számtalan önkényesen kialakított szemétdombot felszámoltuk és két helyet jelöltünk ki a
zöldhulladéknak. Szándék szerint már korábban is szelektíve gyûjtöttük

a mûanyag és fémhulladékot (mécseseket, mûvirágot, virágtartót, stb.).
Sajnos a temetôlátogatók egyáltalán nem törôdtek azzal, hogy a kétféle
szemétnek külön kuka volt. Mostantól nyomatékosan kérjük, hogy nézzék meg, melyik edénybe milyen szemetet kérünk tenni! Az önkormányzattól kaptunk komposztáló ládákat, ebbe csak lebomló növényi hulladékot tegyenek! A koszorúkat kérjük, tegyék mellé, mert ezekrôl még a drótokat el kell távolítanunk! Kérjük, senki se gyújtson önkényesen tüzet a
temetô területén, fôleg ne égessen mûanyagot!
Mindenszentek ünnepén 9.00-kor szentmisét mondunk Tahitótfalu
összes elhunytjáért, délután pedig mindenkit szeretettel várunk a
temetôbe elhunytjainkért imádkozni. Halottak napján este 6-kor a falu
elhunyt lelkipásztoraiért mondunk misét. Aki Mindenszentek ünnepe
nyolcadában temetôt látogat, ott imádkozik az elhunytakért, minden nap
teljes búcsút nyerhet a tisztítótûzben szenvedô lelkekért. Aki egészségi
állapota miatt nem tud ezeken a közös alkalmakon részt venni, legalább
otthon gyújtson gyertyát szeretteiért és imádkozzon értük! Erdôs Attila

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Németh Ádám, családsegítô
szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô
kedd: 10-13 óra között
csütörtök: 11-16 óra között
– dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként, november 21. és december 12.
13-17 óra között
Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/ 312- 605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Adventi Gála 2016 Tégy a kosarad-

Peter Srámekkel, valamint Szécskay
Szomszéd Ildikóval és
Nagy Attilával

2016. december 10-én szombaton 18 órakor a
tahitótfalui Népházban az „Advent Tahitótfalun”
rendezvénysorozat keretében Peter Srámek
elôadómûvész valamint Szécskay Szomszéd
Ildikó és Nagy Attila operett énekesek adventi
mûsorukkal köszöntik Tahitótfalu lakóit.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk.
Támogatói jegy ára 1000 Ft, mellyel a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 2017. évi programjait támogatja. Köszönjük!
Cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, BajcsyZsilinszky u. 2.

Készítsük el együtt az
adventi koszorúnkat!
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a
család adventi koszorújának elkészítésére a
Faluházba, 2016. november 20-án vasárnap 15
órára! Alkossuk meg közösen, hagyományos
módon örökzöldekkel, dióval, mogyoróval és
csipkebogyóval díszítve az ünnep fényét hordozó koszorút! Részvételi díj: 600-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.

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 festett parasztbútorzatának részletei voltak láthatóak, melyet Török András adományozott
a Hagyományôrzô Körnek. Gratulálunk
szerencsés nyertesünknek, Gergely
Dávidnak.

ba másoknak is!

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
az önkormányzat és helyi civil szervezetek közremûködésével 2016. november
25-én pénteken 15-20 óráig, 26-án szombaton 8-19 óráig, 27-én vasárnap 8-18 óráig
ismét karácsonyi lakossági élelmiszeradománygyûjtést szervez a tahitótfalui
Tesco áruházban. Az összegyûjtött adományok Tahitótfalu rászoruló családjai és
egyedülállói között kerülnek szétosztásra.
Kérjük, szerezzenek Önök is örömet, és
tegyenek kosarukba egy-egy finomságot,
apróságot, konzervet vagy éppen alapvetô
élelmiszert, amit az áruházban az önkénteseknek átadhatnak. Tavaly a falu lakóinak
köszönhetôen 650 kg tartós élelmiszert
tudtunk 65 család közt szétosztani.
Béres Gabriella

Adventi vásár
Tahitótfaluban

h

Míves portékát helybéli mesterektôl,
Izes falatokat környékbéli gazdáktól!

h

2016. december 10-én szombat 9-15 óráig
helyszín: Tahi, Termelôi Piac területe

h

A jó hangulatról gondoskodik
ifj. Csoóri Sándorné és zenekara
valamint a baptista fúvószenekar.
A baptista egyház egy tál meleg étellel
vendégeli meg a látogatókat.

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos gyertyagyújtásra falunk adventi koszorújánál 2016. november 26-án 17
órakor a Tahi hídfônél, majd 17.30 órakor a

szigeti településrészen a Laki Cukrászdánál
lévô adventi koszorúnál.
A szertartást Erdôs Attila plébániai kormányzó úr végzi.

Új szolgáltatások a Aphrodite fodrászatban
Tahitótfaluban!

DÓRI NAILS

Amit vállalok:
- manikûr,
- japán manikûr,
-gél lakk,
-épített zselés mûköröm.
Minôségi alapanyagokkal, kedvezô áron!

Meglepetés!!! Minden kedves novemberben érkezô vendégemet
egy 50%-os kedvezménykuponnal ajándékozok meg, mely a
következô alkalommal váltható be.
Elérhetôség: Petrof Dóra
Tel.: +36-30-637-02-07, Facebook oldal: Dóri Nails
Email: petrofdora@gmail.com
Ugyanitt:

Ványi Szilvia fodrász
Nôi-, férfi-, gyermekfodrászat!
Alap szolgáltatásokon kívül:
- tartós hajkiegyenesítés,
- hajhosszabbítás.
Elérhetôség: Ványi Szilvia
Tel.: +36-70-428-90-08
Üzlet cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 49.
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Tahitótfalu novemberi-decemberi programjai

Favágó tûzoltók!

Folytatás az 1. oldalról
Népház programja
November 26. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A tarkabarka hóember. Helyszín:
Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
November 26. szombat 19:00: ErzsébetKatalin Batyusbál. Jegyek kizárólag
elôjegyzésben a 30/337 5527-es számon Béres
Gabriella mûvelôdésszervezônél.
December 9. péntek 18:00: Pollack Mihály
Általános Iskola és AMI adventi koncertje
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô
Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség

megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitót
falui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô:
Rácz Gábor.
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos
István 0630/2742880
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.

Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

Bélteki Sándor
tûzoltó alezredes
70-334-8427
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

Tölgy kugli 2.250,- Ft/q + fuvar
Tölgy hasítva 2.350,- Ft/q + fuvar

TŰZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 12.750,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén
az ár tartalmazza Tahitótfalu
10 km-es körzetében a házhoz
szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán

06 20 9331 945

RÉGISÉGET
VESZEK

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

Várom szíves hívását!
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Konténer rendelés

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

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

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

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Meghívó
A Jancsó Alapítvány szeretettel meghívja Önöket

a Volt egyszer egy Kolozsvár…
c. könyv bemutatójára

Szerzô: dr. Jancsó Miklós
Helyszín: Tahitótfalu, Faluház
Idôpont: 2016.december 10. 15.30 óra

„Kedves Olvasó, lapozz hát
bele a könyvbe! Várnak Téged
a régi kolozsvári színmûvészek,
egy nagy színésznemzedék
néhány neves képviselôje,
színházi emberek, a sütôvasát
gondterhelten forgató
nôi fodrászunk, szolgálatkész öltöztetôk és szigorú
ügyelôk, statiszták, színházi
kapusok, mi mind; akik a vakító reflektorfények vonzásában éltünk, akik valamilyen
formában részei voltunk
Kolozsvár színházi és polgári
életének valamikor az 1960as és 70-es években, no meg az
utána következô évtizedekben.”

www.jancsoalapitvany.hu, info@jancsoalapitvany.hu

A könyv egy vidám-szomorú útikalauz elmúlt idôk színészeirôl,
polgárairól, kocsmáiról és sok más érdekességrôl.

A kötetet bemutatja a könyv szövegének gondozója:
Jancsó András
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P r og r a m o k , h i r d e té s

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

bemutatja

A tarkabarka hóember
című mesét.

JÖN A MIKULÁS!
2016. november 26-án, szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatói jegy ára 500 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.
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2016. NOVEMBER

2016. NOVEMBER

T er m és zet , p r o gra mok

Velünk élnek, védjük ôket!

A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek
védett lakói
Énekes hattyú
Az énekes hattyú, más néven sárgaorrú hattyú
sokáig azon madárfajok közé tartozott, amelyek
mint költôfaj, eltûntek hazánkból. Ez a gyönyörû
vízimadár 2005-ben szerencsére újra megtelepedett az Ipoly mentén. Igaz egyelôre még csak
egy pár választja költôhelyül évrôl évre hazánkat, de a faj európai állományának növekedése
bizalomra ad okot a faj jövôjét illetôen. A nálunk
megjelenô példányok védelme és nyugalma
kiemelt fontosságú. Elsôsorban november és
február között számíthatunk felbukkanására. A
Dunán a Tiszán és a Dunántúl nagyobb
tavainál fordul elô rendszeresen egyesével,
vagy kisebb csapatokban, sokszor bütykös hattyúk között. Fôleg vízinövényeket
fogyaszt, de emellett a szárazon is legel,
valamint kis mennyiségû állati eredetû táplálékot is magához vesz. Valamivel kisebb
a bütykös hattyúnál. Csôrének oldala sárga,
hegye és háta fekete. Nem terpeszti szét
úszás közben úgy a szárnyait, mint a bütykös hattyú. Fôleg repülés közben szeret
kiáltozni. Kapcsolattartó hangja hangos, és
a távolból trombitaszerû „hüöö”-nek hangzik. Csak a vízrôl és zajos nekifutás után

tud felszállni, de azután könnyedén és kitartóan
repül. Repülés közben ferde vonalakba vagy ék
alakba rendezôdik. Mint a hattyúk mindegyike,
ez a faj is monogám, hosszú távú párkapcsolatban él. A nász már a téli szállásterületen
elkezdôdik, eközben hangos trombitálást hallat.
A tojó minden rendelkezésére álló anyagból kis
szigetekre, közvetlenül a sekély vízbe vagy a
mocsárba építi a nagy fészekhalmot. A fiókáknak elôször szürke pehelytolluk van, késôbb
fiatalkori ruhájuk is szürke, de már az elsô télen
növesztenek néhány fehér tollat. A második

télen kihullanak az utolsó szürke tollak is, és
ezzel láthatóvá válik, hogy az ifjú hattyú elérte
az ivarérettséget.
Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

Felhívás a
karácsonyi
sütemény
versenyre
Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos és kiemelkedô eseménye a
karácsonyi sütemények versenye.
2016. december 11-én 9-14 óráig várjuk
mindazok jelentkezését, akik
– Bejgli
– Mézeskalács
– Családom kedvenc süteménye kategóriában beneveznek a versenyre. Kérjük,
pályamunkáikat jeligével vagy fantázianévvel lássák el.
Díjátadás és vendéglátás 2016. december 11-én 15.45-kor a református gyülekezeti teremben.

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Zeneiskola adventi programjai
2016. november 27. vasárnap 10:00
Advent első vasárnapja – szereplés a református templomban
2016. december 3. szombat 16.00
„Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója a katolikus
hittanteremben. Közreműködnek a zeneiskolai diákok
2016. december 3. szombat 17:00
Gellért Gabriella és Kökényné Krafcsik Ibolya koncertje
Helyszín: katolikus templom
2016. december 9. péntek 18:00
Adventi hangverseny a Népházban
2016. december 13. kedd 17:00
a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI gitár szakos
növendékeinek koncertje a református hittan teremben
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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ADVENT

Tahitótfalun

2016. december 3. - december 11.

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 3. szombat

December 9. péntek

1600 „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt mond
Kubanek István képviselő és Erdős Attila plébániai kormányzó.
Kiállítás: Ragyogj, ragyogj, kiscsillag, majd megtudjuk, hogy ki vagy!
Tahitótfalu ifjú tehetségeinek alkotásai. A kiállítást megnyitja: Brassai
Gabriella festőművész. Helyszín: katolikus hittanterem (Dózsa György út 17.)
1645 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál.

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

1700

900–1400 Adventi vendéglátás a Baptista Gyülekezet szervezésében
„Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipősdoboz adománygyűjtés.

Helyszín: katolikus templomkert

Pollack Mihály Általános Iskola és AMI zenetanárainak koncertje.
Fellépnek: Gellért Gabriella és Kökényné Krafcsik Ibolya zenetanárok.

Helyszín: katolikus templom

1800 Szentmise. Gyertyagyújtás. Helyszín: katolikus templom

December 4. vasárnap
700 Rorate. Helyszín: Szív Lelkiségi Központ, Tahi, Villasor 7-9.
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom
1115 Kiállítás: Adventi hintaló forgatag. Ladó Mária és Tóth Ferenc
gyűjteménye. A kiállítást megnyitják a gyűjtők. Köszöntőt mond
nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor.

Helyszín: református gyülekezeti terem (József Attila u. 2.)
December 5–9.

1600–2000 „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” CIPŐSDOBOZ
ADOMÁNYGYŰJTÉS. Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

December 6. kedd
700 Rorate. Helyszín: Szív Lelkiségi Központ
1900 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem

december 7. szerda
700 Rorate. Helyszín: Szív Lelkiségi Központ
900 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
1500–1800 Hagyományőrző horgolás. Helyszín: református gyülekezeti terem

December 8. csütörtök
1300 Idősek Napja. Helyszín: Sportcsarnok (Szabadság út 1.)
1800 Adventi kézműves foglalkozás – minden korosztály számára –
baptista imaház (Ifjúság u. 13.)
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Helyszín: Népház

December 10. szombat
Adventi kézműves vásár 9–15 óráig Tahiban a Termelői Piac területén.

Helyszín: Tahi, Termelői piac területén

1100 Baptista fúvószenekari koncert. Helyszín: Tahi parkoló
1530 Könyvbemutató: „Volt egyszer egy Kolozsvár…” A könyvet
Jancsó András szerkesztő mutatja be. Helyszín: Faluház (Szabadság út 1./a.)
1800 ADVENTI GÁLA: Várakozás. Fellépők: Peter Srámek

valamint Szécskay Szomszéd Ildikó és Nagy Attila.
Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.2.)

1800 Szentmise. Gyertyagyújtás. Helyszín: katolikus templom

December 11. vasárnap
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom
1500 Záró rendezvény. Óvodások műsora, Sziget Hangja Kórus szolgálata.
Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Dr. Sajtos Sándor
polgármester. Helyszín: református templom, gyülekezeti terem.
1545 Karácsonyi bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc süteménye”
sütőverseny. Díjátadás, vendéglátás.Helyszín: református gyülekezeti terem
A sütőverseny pályamunkáit névvel ellátva 2016. december 11-én
9–14 óráig várjuk a református gyülekezeti terembe.
Díjkiosztó 15.45-kor a református gyülekezeti teremben.
1700 Gyermekek karácsonya. Helyszín: baptista imaház.
A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2016. december 3–11-ig hétköznap 5–18, hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig, a református gyülekezeti
teremben 2016. december 4–11-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!

Társszervezők: Tahitótfalu Község Önkormányzata, Szent István Király Plébánia, Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet,
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány,
Tahitótfalui Óvodák, TETA Hagyományőrző Kör, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Tahitótfalu Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport
Egyesület, Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület, Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület, Almássy és Fiai Bt., VASIS KFT, Jancsó
Alapítvány.

