
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Január 11. péntek 17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia magyar 
katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben. Szolgálatot tart 
nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond G. Szalai István. 18:00 „A 
magyar 2. hadsereg emlékezete” Babucs Zoltán hadtörténész könyvbemu-
tatóval egybekötött elôadása a Faluházban. Belépés ingyenes.

Január 26. szombat 10:00 Habakuk Bábszínház: Brémai 
muzsikusok. Szervezô: TETA. Helyszín: Népház. 

Részletek a plakátokon.

Január 30. Véradás a Népházban.
Február 14. csütörtök 18:00 Biztonságpolitikai fórum. „Új Brüsszel, új 
Európa? Mit hozhat nekünk a májusi választás?” Georg Spöttle biztonságpoliti-
kai szakértô elôadása a Sportcsarnokban. Belépés ingyenes.
Február 16. szombat 19:00 Farsangi Batyusbál a Népházban. Részletek a 
plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak.           Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu januári, február eleji programjai

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 1.

Karácsonyfa begyûjtés 3.

Visszatekintés a 17. Advent 

Tahitótfalun rendezvény-

sorozatra 5.

Emlékezés az 1943. január 12-i 

doni tragédiánkra 7.

Lelkipásztorunk tudományos 

doktorátust szerzett 8.

Szigeti Sárkányok – Sárkány 

Vágta 8.

Görgei verseny 13.

Határtalanul idehaza 13.

Adventi hangszeravató 

koncert 14.

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

Sikeres wifi pályázat

A 2018. júniusi faluújságban tájékoztatást 
adtam arról, hogy az Európai Bizottság kez-
deményezésére az uniós települések részére 
ingyenes wifi hozzáférési pontok létrehozására 
lehet pályázni. A pályázati eredményeket az 
Európai Bizottság december közepén kihirdette, 
amelynek köszönhetôen mintegy 2800 európai 
közösség létesíthet ingyenes wifi hozzáférési 
pontokat. Magyarországon 91 település kapott 

lehetôséget ingyenes wifi pontok létrehozá-
sára. Pest megyében 6 település élhet ezzel a 
lehetôséggel, ezek között van településünk, 
Tahitótfalu is. A rendszer telepítése az önkor-
mányzattól anyagi ráfordítást nem vár el. A 
kötelezô 3 éves fenntartási idôszakban a wifi 
kapcsolat biztosítása érdekében az önkormány-
zatnak karbantartási és elektromos energiafo-
gyasztási díjjal kell csak számolnia. A következô 
feladat az lesz, hogy a támogatói okirat megérke-

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
zését követôen az akkreditált cégek közül 
kiválasszuk a számunkra legmegfelelôbbet, 
amely majd felméri a településszerkezeti 
és infrastrukturális szempontból legopti-
málisabb wifi lefedettségi pontokat. Ezek 
során figyelembe kell venni, a közintéz-
mények piacok, parkok és egyéb közössé-
gi terek elhelyezkedését, hogy minél több 
lakos juthasson hozzá az ingyenes wifi 
hálózathoz. 

Befejezôdött két utca felújítása

2018. december közepére megvaló-
sult a Villám és a Villasor utca mintegy 
420 méteres szakaszának felújítása. A 
Villám utca belügyminiszteri pályázatból 
15 millió forintos támogatásban része-
sült. A pályázati anyagban 320 folyómé-
ter hosszban 3-5 méter szélességben, 5 
cm-es AC-11 kopóréteggel, és egyoldali 
útszegéllyel való kiépítés szerepelt. Ez 
a beruházás kapcsolódott ahhoz a vis 
maior pályázat során megvalósított támfal 
építéséhez, amely a Villám utca érintett 
szakaszát biztonságosabbá, közlekedési 
szempontból komfortosabbá tette. E két 

projektelemhez 80 folyó-
méter hosszban kande-
láberes közvilágítás is 
kiépítésre került. Az épít-
kezés során ideiglenesen 
megépített, Tavasz utca 
(Leányfalu) és az Ôzike 
utca közötti köves út vég-
leges fennmaradásához a 
Földhivataltól megkér-
tük a termôföld végleges 
más célú hasznosítására 
az engedélyt, amelyhez 
a szükséges tervdoku-
mentációt elkészítettük. 
Az út fennmaradásához 
a két érintett ingatlan-
tulajdonos hozzájárulá-
sa is szükséges, mivel 
az ô együttmûködésük 
csak a Villám utca épí-
téséig volt érvényes. 
Ezzel együtt Leányfalu 
Ö n k o r m á n y z a t á n a k 
támogatását is meg kell 
nyernünk az út fenn-
maradása érdekében, 
tekintettel arra, hogy 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Újszülöttek: 

Dobos Emilia 2018.11.29
Nyíri Panna 2018.11.30
Rácz Gergô 2018.12.03
Bohurád Lilián Mirjana 2018.12.06

Elhunytak: 

Vad Elek Zsolt – Vadrózsa utca, élt 75 évet
Petô Jenô – Tahitótfalu, élet 60 évet
Hankó János – Málna u, élt 76 évet
Baranyai Lászlóné – Petôfi u, élt 89 évet
Szente Jánosné – Ifjúság út, élt 94 évet

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

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô 9.00-12.00
Csütörtök:  17.00-18.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu településen a karácsonyi 
ünnepeket követôen az FKF Nonprofit 
Zrt. szervezetten gyûjti össze és szállítja el 
a fenyôfákat. 

Kérjük a lakosságot, hogy a karácsonyfá-
kat az ingatlanuk elé úgy tegyék ki, hogy 
ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem 
a gépkocsik forgalmát. A begyûjtés 2019. 
január 10-én és 2019. január 24-én csütör-
töki napokon kerül megszervezésre.

A kiszolgált tûlevelûeket elôször 
aprítják, majd ezt követôen a Fôvárosi 

Hulladékhasznosító Mû kazánjaiba kerül-
nek. A fenyôfa a magas gyantatartalom 
miatt kitûnô tüzelôanyag, melybôl az 
elégetéssel több tízezer háztartás számára 
biztosítanak fûtési hôt, és villamos áramot.

Esetleges a témában felmerülô kérdé-
seikkel szíveskedjenek ügyfélszolgálati 
elérhetôségeik egyikén keresni kollégái-
kat, akik készséggel válaszolnak. Internet: 
www.fkf.hu, Tel: 061 459 6722, E-mail: 
ahk@fkf.hu

A kiállítás, amely december máso-
dik felében volt látható településün-
kön, a Pest Megyei Értéktár több éves 
gyûjtômunkájának keresztmetszetét 
mutatta be több száz fénykép és írott 
anyag formájában. A kiállítást Szabó István, 
a Pest Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta 
meg Kisfaludi Aranka értéktári referens 
kíséretében. Megyénk bôvelkedik nem-
zeti értékekben, melyek megismerését és 
megismertetését tûzte ki célul az értéktár 
e színvonalas, tartalmas kiállítás orszá-
gos körútjával. Településünk Újlengyeltôl 
vette át a kiállítási anyagot, mi pedig 
Erdôkertesnek adjuk tovább a stafétát.

Béres Gabriella

Leányfalu közigazgatási területén helyez-
kedik el. 

A Villasor utcában 420 folyóméter 
hosszban került felújításra az útpálya, 
melyhez az önkormányzat 7 millió forint 
értékben járult hozzá. Az útszelvényhez 
kapcsolódó magán ingatlanok bejáróihoz 
való csatlakozást a tulajdonosok finanszí-
rozták. Annak érdekében, hogy a meg-
épített útpálya minél kisebb környezeti 
terhelést kapjon, felkérem az ingatlantu-
lajdonosokat, hogy a csapadékvíz elve-
zetését, szikkasztását az ingatlanokon 

belül oldják meg, a csapadékvizet ne 
vezessék ki az útpályára. Ezzel megakadá-
lyozhatóvá válik, hogy a téli idôszakban 
lefagyások keletkezzenek, illetve enyhe 
idôjárási körülmények között az útszéli 
padkasúvadást, agyagos sár felhordást is el 
lehetne kerülni. 

Itt szeretném megköszönni az érintett 
ingatlantulajdonosok kezdeményezô és 
segítô együttmûködését. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Karácsonyfa begyûjtés

Pest megye értékeit 
bemutató kiállítás a Pollack 

Emlékszobában
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Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozata  2018. december 8-16. 
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Ebben az évben is megrendezésre került 
az Advent Tahitótfalun rendez vénysorozat 
a Tegyünk Együtt Tahitót faluért Alapítvány, 
Tahitótfalu Község Önkormányzata, az egyhá-
zak valamint a civil szervezetek szervezésében.

December 8-án már délelôtt elkez dôdött 
falunk karácsonyfájának díszítése, és ami 
már régi vágyunk, a falu központjába is felál-
lítottunk egy betlehemi jászolt. Köszönet érte 
Gaál Sándornénak, Gaál Sándornak és Papp 
Lászlónak.

Délután került sor a katolikus hittanterem-
ben az ünnepélyes megnyitóra, amelynek 
keretén belül a kézimunka kör  „Fonalvarázs” 
címû kiállítását Kelemen Emma nyitotta meg. 
Az adventi gyertyagyújtás után Nagy Katarin 
énekmûvész és barátai koncertjét hallgattuk 
meg a katolikus templomban.

December 9-én a református istentisztelet 
után Fábián János festômûvész kiállítását Gaál 
József Munkácsy-díjas festômûvész nyitotta 
meg.

A hét bôvelkedett programokban. Volt bib-
liaóra, adománygyûjtés, kézmûves foglalkozás, 
könyvbemutató, csütörtökön este pedig Tóth 
Viola kántor orgona koncertjét hallgathattuk 
meg.

December 14-én pénteken 17 órától a 
Faluházban könyvbemutató volt a Jancsó-
alapítvány szervezésében. ,,Jancsó Benedek 
írásai a Budapesti Hírlapban”  Jancsó András 
szerkesztésében valamint Vastag Andrea   
,,Megérdemelve vagy ártatlanul”- Szendrei 
Júlia összes költeményei elemzô tanulmányok-
kal” címû kötetekrôl. A szerzôkkel Raffay Ernô 
beszélgetett.

December 15-én sor került az adventi 
kézmûves vásárra a Termelôi Piac területén, 
vendéglátásra, baptista fúvószenekari koncert-
re.

Este eljött az Adventi Gálamûsor ideje, ahol 
,,Taníts meg minket, Jézus!”, Sasvári Sándor 
Jászai Mari-díjas színmûvész, énekes nagy 
sikerû ünnepi mûsorát hallgathatta a közönség.

December 16-án szokásos módon az óvodá-
sok ünnepi mûsora zárta a hetet.

Mindig meg szoktuk köszönni mindazoknak, 
akik segítettek az Advent Tahitót falun rendez-
vénysorozatunk létrehozásában. Annak a lel-
kes csapatnak, akikkel 17 évvel ezelôtt elkezd-
tük ezt a programsorozatot és akiknek áldoza-
tos munkája nélkül nem jöhetett volna létre. 
Köszönjük szépen!

Ma már tudjuk, hogy ez a kezdeménye-
zés nem volt hiábavaló, hála Istennek sikerült 
hagyománnyá nemesíteni ezt a hetet. Bízom 
abban, hogy az idei Adventi hét is segítséget 
adott ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk a 
karácsonyi békességhez, hogy szeretettel tud-
juk megtölteni szívünket, úgy, hogy abból 

másoknak is tudjunk adni.
Megfelelô, elsôsorban lelki készület híján 

elsikkad a lényeg, olcsó eszem-iszommá ala-
csonyodik az ünnep. Pedig az adventnek, az 
Úr-jövet idônek éppen az lenne a feladata, hogy 
testileg-lelkileg felkészítsen bennünket kará-
csony misztériumára. Milyen örvendetes lenne, 
ha Urunk születésére készülve az adventi idô is 
visszanyerné eredeti rendeltetését. Miközben 
erre gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha szere-
tet és béke venne bennünket körül, akadtam rá 

Kovács András: Szívünk templomában címû 
írására, melybôl szeretnék néhány gondolatot 
megosztani Önökkel: 

„Vajon hol s mikor kezdôdik a béke, és med-
dig ér? Vajon hol rejtôzik a szeretet és mennyit 
ér? 

Talán sokakban idézôdik fel a hajdan volt 
gyermekkorok karácsonya. S ha tehetnék, 
bizony inkább azt a régit, bár sokkal szerényeb-
bet (szegényebbet) választanák. Igaz, nem volt 
akkora fény, mint most, az is megesett, hogy 
selyempapírba csomagolt kockacukor, néhány 
szem dió, alma függött a fán szaloncukor és 
üvegdíszek helyett, s igazi ,,luxusajándéknak” 
számított egy pár új cipô, harisnya, zokni,... 
Mégis mennyivel meghittebb volt a karácsony.  

 Igazi felbecsülhetetlen értékûvé nemesítet-
te az ajándékot a mögötte húzódó sok-sok sze-
retet és áldozat. ,,Az idén a csokoládé mellé 
csak a szeretetünket tudjuk adni.”-mondta az 
ünnepek elôtt egy nagymama. Azt hiszem, jó 
páran örülnének ennek a ,,csak”-nak, sokan 
csillogó-villogó ajándékaikat is képesek lenné-
nek érte cserébe adni...

Hogy hol kezdôdik a béke? - betlehemi 
önmagunkban, s addig tart, míg össze nem tör-
jük meggondolatlan cselekedeteinkkel, szava-
inkkal.

Hol rejtôzik a szeretet? - jászolszívünk temp-
lomában. Értéke felbecsülhetetlen, s minél töb-
bet adunk belôle másoknak, annál gazdagab-
bak leszünk.  

Nyüzsgô világban élünk. Harsányan, néha 
talán giccses morajlással zajlanak körülöttünk 
a mindennapok.

Ma, már több száz kilométeres távolság sem 
jelent akadályt – hisz könnyen és kényelmesen 
leküzdhetô-, és a fénysebesség gyorsaságával 
jöhet létre a kapcsolat: mégis soha nem voltunk 
egymástól annyira messze, mint éppen korunk-
ban.

Vajon mekkora a távolság, s vajon meddig 
tart az út a hitvestôl hitvesig, szülôtôl gyer-
mekig, gyermektôl szülôig, lélektôl lélekig, s 
lélektôl Istenig?

A huszadik század végére eljutottunk oda, 
hogy ,,szuper-jövôt” idézô, ,,hiper-szuper-
modern”  díszletek között ugyan, de mégis szi-
kes pusztaságban élünk, hol láthatatlan, ám 

legfontosabb (lelki) útjainkat száraz, sivatagi 
homok fedi.

Bár az emberért van minden egyes újabb 
technikai bravúr – hirdeti a reklámpropagan-
da-, de csak a testi emberre gondol, azzal ter-
vez. S a lélek? A lélek ,,parlagon”, kifosztottan, 
megtaposva hever, lassacskán teljesen elsivata-
gosodik...

Ha ünnepi készületünk során sikerül szí-
vünket kitárni készen a befogadásra, jöhet a 
következô – cseppet sem könnyû – feladat: 
modern ,,pusztaságunkba” építsünk ösvényt 
egymás felé, minden csúcstechnikai segéd-
let nélkül, csupán ,,kétkezi” munkával. Olyan 
utat, mely lélektôl lélekig ér, ugyanis a szere-
tet, miként a kegyelem, sohasem személytelen. 
Isten általunk épített utakon közeledik felénk.”

Bár adventnek már vége, ezekkel a gondola-
tokkal szeretnék boldog új évet kívánni a falu 
minden lakójának. 

Kubanek István képviselô

* * *
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 

ezúton is köszöni mindazok munkáját, segítsé-
gét, akik hozzájárultak az Adventi Hét rendez-
vénysorozat sikeréhez.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik az alapítvány

munkájában részt vesznek, akik szabadide-
jükkel, tárgyi és anyagi felajánlásukkal segítik, 
hogy falunk közösségi életét fejleszthessük 

A jövô évben is számítunk megtisztelô támo-
gatásukra, továbbra is: 

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Visszatekintés a 17. Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozatra  2018. december 8-16. 
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Nem régen értesültem arról, hogy Haness 
Lászlóné, Kicsi iskolánk korábbi igazgató-
ja október végén az angyalokhoz költözött. 
Szeretnék megemlékezni Róla úgy, ahogy én 
láttam. 

Amikor friss diplomásként azt gondolván, 
hogy minden tudással felvértezve jöttem, 
emlékeimben hamiskás mosolya jelenik meg 
elôttem. Még akkor nem tudtam, amit ma 
már tudok: a tudás semmit nem ér tapaszta-
lat híján. Ezt soha nem éreztette velem. Neki 
és az akkori tantestületnek köszönhetem, 
hogy igazi tanítóvá váltam.

Nagyon szigorú, de igazságos volt. Soha 
nem utasított, szinte nem is kért, de min-
dig tudtam, enyém a feladat. A számonkérés 

következetes, kizárólag szakmai szempon-
tok szerint történt. Az elismerés az elvégzett 
munkához igazodva, mindig pont annyi volt, 
amennyi a munkáért járt. Egy kicsivel sem 
több, sem nem kevesebb.

Életvidám természetét nem lehet elfelejte-
ni. Pontosan tudta, hogyan válunk közösség-
gé, s ô ennek a szíve, lelke volt. Az is az ô 
öröksége, hogy erô, kitartás és hit maradt és 
van ebben a közösségben, aminek a megma-
radásunkat köszönhettük.

Egy képzeletbeli gyertya meggyújtásá-
val szeretném megadni a végsô tisztessé-
get Neki. Remélem közbenjárását, hogy a 
„Szûzanya kötényében” maradhatunk, aho-
gyan ô nevezte mindig ezt a helyet.

Kicsi, Isten veled!

Viplak Katalin és egykori kollégáid

Kicsi

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a 2018. 
december 20-án kihirdetett 2018. évi CXXI 
törvény egyes belügyi tárgyú és más kapcso-
lódó törvények módosításáról 28. §-a alapján: 
„…Mentesül a  vízgazdálkodási bírság meg-
fizetése alól az  a  létesítô vagy üzemeltetô, 

aki az  egyes belügyi tárgyú és más kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2018.  
évi CXXI.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.
mód2.) hatálybalépését megelôzôen enge-
dély nélkül vagy engedélytôl eltérôen léte-
sített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivé-

telt biztosító vízilétesítményt, ha a  vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. 
december 31-ig kérelmezi.”

Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal

A kutak bejelentésének új határideje: 2020. december 31.

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI (2019)

JANUÁR 20. VASÁRNAP, 18.00 
HELYSZÍN: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

IGEHIRDETÔ: VÁRADI ANTAL BAPTISTA LELKIPÁSZTOR 
 

JANUÁR 21. HÉTFÔ, 18.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

IGEHIRDETÔ: DR. STEINER JÓZSEF BAPTISTA LELKIPÁSZTOR 
 

JANUÁR 22. KEDD, 18.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

IGEHIRDETÔ: ERDÔS ATTILA PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ
 

JANUÁR 23. SZERDA, 18.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

IGEHIRDETÔ: VENDÉG LELKIPÁSZTOR 

JANUÁR 24. CSÜTÖRTÖK, 18.00 
HELYSZÍN: BAPTISTA IMAHÁZ

IGEHIRDETÔ: ÁRVAVÖLGYI BÉLA REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR
 

JANUÁR 25. PÉNTEK, 18.00 
HELYSZÍN: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

IGEHIRDETÔ: ÁRVAVÖLGYI BÉLA REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR
 

JANUÁR 26. SZOMBAT, 18.00 
HELYSZÍN: BAPTISTA IMAHÁZ

IGEHIRDETÔ: ERDÔS ATTILA PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

JANUÁR 27. VASÁRNAP, 17.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS TEMPLOM 

IGEHIRDETÔ: DR. STEINER JÓZSEF BAPTISTA LELKIPÁSZTOR 

A HÉT SZERETETVENDÉGSÉGGEL ZÁRUL A TORNACSARNOKBAN. MINDEN 
ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Az érzô ember természeténél fogva 
olyan, hogy igazán sohasem gyógyul ki 
elvesztett szerettei iránt érzett fájdalmá-
ból. Hogyan tehetné meg akkor egy nem-
zet, a magyar haza, és honpolgárai, hogy 
feledjék az ezer év alatt bekövetkezett sok-
sok tragédiánk, fájdalmas vereségeink 
sorában az egyik legnagyobbat, a magyar 
királyi 2. hadsereg 1943.január 12.-i tra-
gikus pusztulását?!  Megemlékezésünk 
természeténél fogva csak azt engedi 
meg, hogy röviden áttekintsük az e tra-
gédiához vezetô fôbb eseményeket, s 
azok következményeinek elengedhe-
tetlen summázását: 1942. január 22.-én 
született egy döntés, melynek értelmé-
ben a magyar hadvezetésnek 9 gyalog-, 1 
páncélosdandárt, és egy repülôköteléket 
kel l kiál l ítani a keleti frontra, több 
mint 200 ezer fôvel. A magyar társada-
lom legjobbjai közül is sokan úgy érez-
ték, hogy nekik is meg kell hozniok a 
maguk áldozatát a hazáért. Így ismert 
államférfiak, tábornokok, sportolók, írók 
is, ill. gyermekeik vállalták a szolgála-
tot. Pl. Horthy István repülôfôhadnagy, 
kormányzóhelyettes, aki maga is hôsi 
halált halt, Gömbös Gyula miniszterelnök 
fia, aki huszárszázadosként esett el 1943.
január 15.-én, a Kállay családból Kállay 
András huszárfôhadnagy, két tábornok 
fia, Faraghó István tüzérhadnagy, Suhay 
Imre páncéloshadnagy.  A doni áttö-
rés napján esett el egy kétszeres olimpi-
ai kardvívóbajnokunk is. Nem felejtendô, 
hogy minden elkötelezettség mellett, a 
trianoni korlátozások eredményeként is, 
a hadsereg nem juthatott a korszak leg-
modernebb fegyvereihez. Tudvalévô az 
is, hogy a nemzet a trianoni trauma, a 
kelet-nyugat európai érdekellentétek, az 
elveszített ezer éves haza részeinek visz-

szavétele miatti fizikai és lelki terheinek 
csapdájában került hadviselô kényszer-
be. A 2. hadsereg keleti frontra történô 
kiszállítása 1942.április közepe, és júli-
us vége között történt. Kállay Miklós 
miniszterelnök azzal búcsúztatta ôket, 
hogy „az ország szeretetét, ölelését, cso-
dálatát, elismerését és háláját” hozta el 
honvédeinknek.  A Protestáns Tábori 
Püspökség  1943-ban immár negyedszer 
adta ki a Bíró Sándor református lelkész, 
és Asbóth Gyula alesperes, „ Imádságok 
honvédeink számára” „Fegyverben” c. 
könyvecskéjét,  melybôl a  „Honvédeskü” 
egyes részleteit idézem:” ...esküszünk, 
hogy szent hazánkért minden belsô és 
külsô ellenség ellen… ha kell, életünk 
feláldozásával is, vitézül és férfiasan har-
colunk… jó hazafiakhoz  illô módon 
viselkedünk és így becsülettel élünk, és 
halunk. Isten minket úgy segéljen!”  Az 
elsô komolyabb, egyben súlyos véres 
áldozatra a Don térségében 1942 júni-
us vége és július elsô harmada között 
került sor, amikor is  118 tiszt és közel 
2400 honvéd halt hôsi halált. Áldozzunk 
egy fôhajtással reájuk és arra, aki az ezt 
követô harcokban sebesült meg dum-
dum golyótól és halt el 27 évesen, Ezékiel 
Jánosra, a falu legelsô hôsi halottjára. A 
hadsereg minden nehézség, az 1943 elejé-
ig ismétlôdô nagyerejû orosz támadások, 
a 35-40 fokos, hónapokig tartó zord tél 
ellenére is  becsülettel helyt állt. Nem a 
magyar katona hibája volt az, hogy tízez-
rével estek el, kerültek fogságba, láge-
rekbe, hogy majd hazavergôdve hosszú 
évek után a haza, a megváltozott politika 
rendszer megalázottként, bûnösökként 
fogadja ôket, s hogy míg éltek, némaság-
ra legyenek ítélve. (Nagy öröm számom-
ra, hogy az utolsó percekben sikerült rést 

ütni a hallgatás falán, megírván úgy a 
helyiek, mint a monostori túlélôk évtize-
deken át titkolt, elhallgatott fájdalmait.)  A 
végsô idôszakban, a váci születésû Stomm 
Marcel, a III. hadtest parancsnoka meg-
rázó búcsúparancsában mégis, imígyen 
ismerte el a maga részérôl a magyar kato-
na hôsiességét: „A Magyar haza minden-
kor hálás szeretettel fog visszaemlékez-
ni a hôs fiaira….”  Hozzá hasonlókép-
pen, nekünk, mai magyaroknak is, a leg-
nagyobb tisztelettel kell ôriznünk a vérü-
ket ontó, hihetetlen fájdalmakat elviselô, 
testet-lelket próbára tevô eleink emlé-
két, átörökítve eme felelôsség terhét az 
utánunk következôknek.  Visszatérve a 
„Fegyverben” megfogalmazottakhoz: „…
önfeláldozó hôsiességük védte az orszá-
got, megtartotta a nemzetet magyar-
nak. Legyen áldott emlékük és példá-
juk indítson követésre… példájuk gyújt-
sa hûségünk lángra… hôn szeressük szép 
hazánkat, mely reánk is áldást áraszt.” 
Tisztelettel megköszönöm azt, hogy aki 
eddig is tehette, most is, és eddig minden 
alkalommal részt vett, vesz ezen a meg-
emlékezésen. Számomra megtiszteltetés, 
hogy ez úttal is, Isten kegyelmébôl ismét, 
immár a 75. évfordulón, 22. alkalommal 
emlékezhettem Önökkel a magyar kato-
na, s nemzetünk eme nagy tragédiájára. 
Ha Önök nem lettek volna itt állhatato-
san, kitartóan velem, mint a magyar hon-
véd a vártán, lelkileg mindnyájan veszte-
sek lennénk. S ha a lelkünk erôs, erôsebb 
lehet az élni akarásunk, reményünk a 
megmaradásra. is. S ma mindegyikre 
szüksége van a hazának! 

Elhangzott 2018. január 12-én 
a református temetôben

G. Szalai István

Emlékezés az 1943. január 12-i doni tragédiánkra, 
annak 76. évfordulóján…
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Örömteli eseményre került sor vezetô lelki-
pásztorunk életében - így egész közösségünk-
ben is.

Steiner testvér 18 éve tanul teológiát. 5 év 
Budapesten, 5 év Bécsben (angol nyelven), 
majd 8 év doktori szintû tanulmány és kuta-
tás az Egyesült Államokban (Wheaton College) 
és a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen.

Testvérünk témája a gyülekezetépítés és 

a misszió bibliai alapjainak vizsgálata volt. 
Disszertációjában mind a Magyarországi 
Baptista Egyház, mind a Magyar Református 
Egyház hivatalos hitvallásai, dogmatikai 
mûvei és jelenkori gyakorlata alapján vizsgál-
ta meg a gyülekezetépítés modelljeit, A misz-
sziói elmélettôl a gyakorlatig címû 350 oldalas 
mûvében. 

December 4-én gyülekezetünk több tagja 
volt jelen a 120 fônyi hallgatóságban, amint 

kihirdették: “Gratulálunk Dr. Steiner Józsefnek, 
aki dicsérettel tudományos doktori fokozatot 
(Ph.D.) szerzett egyetemünkön!”

A doktori szigorlat és a disszertáció nyilvá-
nos védése után református és baptista egyhá-
zi- és egyetemi vezetôk, lelkipásztorok és gyü-
lekezeti tagok együtt örvendeztünk a friss dok-
torunk által rendezett szeretetvendégségen.

Lelkipásztorunkkal együtt - aki az eredmény-
hirdetéskor meghatódva az ég felé mutatott - 
együtt mondjuk:

Soli Deo Gloria - egyedül Istené legyen a 
dicsôség!

Tahitótfalui Baptista Gyülekezet (-h -a)

Baptista gyülekezeti hírek
Gyülekezetünk öröme: lelkipásztorunk 

tudományos doktorátust szerzett

Kellemes, családias hangulatban telt a Fitt 
Tahitótfalu rendezvénysorozat második és egy-
ben évadzáró futóversenye, melyen két távon 
(2019 m és 6000 m) és összesen 7 kategóriában 
lehetett indulni. A versenyre 10 órától ingye-
nesen lehetett nevezni, de köszönettel fogad-
tuk a támogatói jegyek vásárlását, mellyel segí-
tettétek munkánkat, hogy hamarosan újabb Fitt 
Tahitótfalu programra invitálhassunk benne-
teket. A rajt elôtt közös bemelegítéssel hango-
lódtunk rá a versenyre, majd 11 órakor kezde-
tét vette a második Sárkány Vágta. A beérkezô 
versenyzôket és szurkolóikat finom sütikkel, 
forró teával, fôtt virslivel és sok-sok szeretettel 
várták a sátrak alatt a Sárkány Lányok. Az ered-
ményhirdetés során a versenyen dobogós helye-
zést elért versenyzôket értékes nyeremények-

kel díjaztuk, de a versenyen negyedik helyezést 
elért indulókat és a különdíjasokat se engedtük 

haza üres kézzel. A második Sárkány Vágtát tom-
bolasorsolással és közös pezsgôs koccintással 
zártuk, így búcsúztunk el együtt az idei verseny-
szezontól.

Akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett 
volna létre… Köszönjük a segítséget dr. Sajtos 
Sándor polgármesternek és Tahitótfalu Község 
Önkormányzatának a rendezvény lebonyolítá-
sában, valamint szeretnénk köszönetet nyilvání-
tani a rendezvény támogatóinak: a Nektária Kft-
nek és a Fétis Kft-nek az értékes nyereménye-
kért, a Visegrádi Termál Hotelnek, a tahitótfalui 
Fitt-térnek, Dombai Mihály masszôrnek, vala-
mint köszönjük Szecsei Lacinak a jó hangu-
lat biztosítását és Almássy Csabának az egyedi 
érméket. 

Végezetül szeretnénk megköszönni minden-
kinek, hogy eljöttetek, velünk mozogtatok, szur-
koltatok. Reméljük, mindenki olyan jól érezte 

Szigeti Sárkányok – Sárkány Vágta
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December 1-én adventi korcsolyázásra indultunk 
3 bérelt kisbusszal, kényelmesen utazva. Visegrádon 
a gokart melletti új koripályát 2 hete nyitották meg. 
A szervezéskor 20 fôvel számoltunk, a hír hallatán a 
létszám folyamatosan bôvült, míg a végén 40 gyerek 
jött velünk korcsolyázni. 

Miután mindenki felvette a védôsisakot, 
azonnal birtokba vettük a jégpályát. A pálya 
külön elzárt részén az 5. osztályosok gondosan 

felépített, szakszerû oktatásban részesültek. A 
bizonytalanabb korcsolyázók kis pingvinekre 
támaszkodva egyensúlyra találtak. Mindegyik 
kis kezdô, lelkes korizó a délután végére önálló-
an csúszkált a jégen, bójákat is kerülgetve. 

A „száguldó” csapat, (hatodikos fiúk és 
lányok) felszabadult örömmel hívták ki egy-
mást gyorsasági pingvinversenyre is. A gye-
rekek pihenés után a forró teától és pogácsá-

tól friss erôre kapva, önfeledten játszadoztak, 
élvezték a száguldást. 

A hetedikes lányok már a városligeti közös 
korcsolyázáson megtanultak korizni, most is 
élvezettel suhantak a jégen. Elfáradva, de moso-
lyogva, szárnyaló hangon kérték: „Jöjjünk újra 
korizni!”

Králikné Matkovics Marianna 
és Papp Judit tanárnô

I. Fehérék III. Szentendre
II. Szentendre Kinizsi IV. Beagle Boys
Legjobb játékos: Dr. Angeli László (Szentendre)
Legjobb kapus: Balajcza Szabolcs (Fehérék)
Gólkirály: Petricsko Márton (Kinizsi)
Legjobb fiatal: Szijj Krisztián (Beagle Boys)

Ezúton szeretném megköszönni a támoga-
tást azoknak, akik nélkül nem jött volna létre 
25 éve ez a torna.

Tahitótfalu Önkormányzata
Kósa Klára Reneszánsz Stúdió
Balta Kft (Jani)
Kék Duna Borozó (Erzsike-András)
100 Ft-os bolt (Évi)
Italdiszkont (Attila)
Húsbolt (Szabolcs)
Zöldség-Vegyesbolt (Márti)
Epermester Pincészet (Gáborok-Lajos)
Herr Cukrászat (Andrások)
Topán Cipôbolt (Kati-Feri)
Rosco Sport (Gyuri)
Niesz Ferenc
Ágoston György

Plascsevics János szervezô

Adventi korcsolyázás

Dagober kupa 
végeredményeFolytatás az 1. oldalról

Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-17:45 RG az óvodásoknak
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. 
Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 30/871 5713 
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Ador ján 
Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 
20/258 1760
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: Benyóné 
Ott Ildikó 70/330 8588
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30: Képességfejlesztô kézilabda 
alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244, 

16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek. Érd.: Pakor 
Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00: Judo-kung fu edzés. Vezeti: 
Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. Érd.: 
Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30: Kézilabda felsô söknek, 
18:30-20:00: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok 
erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 14:00-14:45: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak, 15:00-16:30: Kézilabda 
felsôsöknek, 18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sár-
kányhajósok erônléti edzése.
Terembérlési lehetôségekrôl érdek lôdni 
az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, 
Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, 
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: 
Szabó Mónika 70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu januári programjai

magát, ahogy mi veletek, és legközelebb is talál-
kozunk. Addig is szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklôdôt heti edzéseinkre, szerdánként 
18:30-tól és pénteken 18 órától a tahitótfalui 
Sportcsarnokban tartott erônléti tornára, 
hétfônként 19 órától a BKV Elôre békásmegye-
ri telepén konditermi és tanmedencés tréning-
re és a közös futásainkra. Ha szeretnéd támo-
gatni közösségi munkánkat és célkitûzéseinket, 
az alábbi bankszámlaszámra tudod eljuttat-
ni nekünk adományodat: Szigeti Sárkányok 
73613024-10268337, B3 Takarék Szövetkezet.

Kívánunk mindenkinek egészségben, boldog-
ságban és persze sportban gazdag új évet. 

Török Tímea, Szigeti Sárkányok csapata
Gyôztesek:
2019 m alsós kategória: Rippel Mátyás
2019 m felsôs kategória: Steiner Dávid
2019 m nôi kategória: Debreczeni  Adrienn
2019 m férfi kategória: Lakatos  Zoltán 
6000 m ifjúsági kategória: Takács Dániel
6000 m nôi kategória: Sajtos Szilvia
6000 m férfi kategória: Halász Arnold

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszám-
ra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Decemberi számunkban a tót-
falui Petôfi Sándor utcai óvoda kovácsolt-
vas kerítésének egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 
Juhász Nórának.

Vedd észre!



1 0

2 0 1 9 .  J A N U Á RIskola,  hirdetés

✓	 Párkapcsolati tanácsadás, coaching
• konfliktus, krízis, megcsalás, válás
✓	 Mentálhigiénés egyéni konzultáció
• lelki problémák, depresszió, krízis
• életvezetési problémák, life coaching
• alvás problémák
• étkezési zavarok
✓	 Stresszoldás
• autogén tréning
• imagináció
• wingwave coaching

0620/330-6070
Balogh Judit, 

mentálhigiénés szakember, 
coach, relaxációs 

és szimbólumterápiás szakember
Szeretettel várom hívását!

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással 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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

																																														 											 																					  

TERMELÔI MÉZ
1kg-os, 30 dkg-os kiszerelésben, 

egyenesen a termelôtôl!
Információ: 06-20-5959113, 

06-20-4359325
Hollandi Méhészet, Tahitótfalu

A tavaly decemberi Parlamentlátogatáshoz 
hasonlóan, az idei tanévben is megszerveztük a 6. 
évfolyam tanulói számára a Szent korona megláto-
gatását. Az iskola nevelôtestülete fontos feladatá-
nak tartja a nemzeti ünnepekre megemlékezést, 
a nemzeti jelképek megismerését, ennek szelle-
mében az éves munkaterv része a Parlament és 
a koronázási ékszerek megtekintése is, melyre az 
idei tanévben is december közepén, az Árpád-
házi királyok megtanulása után került sor. 

A Parlament látogatása elôtt elôkészítô órákon 
ismerhették meg a diákok a Szent korona törté-

netét, a koronázási ékszerek korát, fontosságát, a 
Parlament építésének körülményeirôl rövidfilmet 
néztünk végig. Elképzeltük azt a 17 évet, amíg 
az eredetileg kéttáblásra tervezett országgyûlés 
háza épült, kizárólag magyar alapanyagokból, és 
lett Steindl Imre tervei alapján Európa egyik leg-
szebb parlamentje. A parlamentrôl, koronázási 
ékszerekrôl interaktív versenyen mérhették össze 
a diákok tudásukat.  Végignéztük a 2013-ban 
indult Steindl-program terveit a Parlament teré-
nek megújításáról filmen, majd élôben is; a meg-
újult teret a Tisza István szoborral, Kossuth és az 

elsô felelôs kormány szoborcsoporttal, Andrássy 
Gyula lovas szoborral, és a Duna-parton ülô 
József Attila szoborral, de megnéztük a nemzet 
karácsonyfáját és a betlehemet is a Kossuth téren.

A Szent korona látogatásánál nagyon 
jó idegenvezetônk volt, aki mondandója 
bevezetôjeként elmondta, hogy minden nya-
rát gyerekkorában Tahitótfalun töltötte, ami 
nagyon kedves emlék neki. A gyerekeknek 
sokat, élményszerûen mesélt a Parlamentrôl, a 
Szent korona történetérôl, a korona 1978-as, 40 
évvel ezelôtti hazatérésérôl. A látogatás a Magyar 
Államnak és a Váci Tankerületi Központnak 
köszönhetôen a gyerekek számára ingyenes volt.

Zakar Ágnes történelemtanár, 
a program szervezôje

Parlamentlátogatás 
a 6. évfolyamosoknak



1 1

2 0 1 2 .  M Á R C I U S Önkormányzat ,  programok2 0 1 9 .  J A N U Á R

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:	11-15	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	kéthetente	hétfôn	13-18	óra	között	

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés 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.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

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 reklám -

táblákat, 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!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.000,- 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

Hirdetés

NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel:	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

A	felsorolt	termékeket	forgalmazzuk	és	szervizeljük	is.	

Frey Attila     

            
 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. 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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A tahitótfalui isko-
la közössége mert 
nagyot álmodni, és 
szülôkkel, önkor-
mányzattal karöltve 
meghívták a kézdi-
vásárhelyi testvérosz-
tályt Tahitótfaluba. 
A tavalyi tanévben 
Erdélyben jártak a 7. 
és 8. osztályos diák-
jaink a Határtalanul 

állami pályázatnak köszönhetôen. Harmincöt diákunk öt napot töltött 
Székelyföldön. Az idei tanévben a tahitótfalui iskola viszonozta az erdélyiek 
meghívását. 

35 gyerek, 5 kísérô tanár, 2 sofôr látogatott el hozzánk, Tahitótfalura 
Kézdivásárhelyrôl. 

Az erdélyi  vendégekkel jártunk Szentendrén; megnéztük a fényárban úszó bel-
várost, a Duna-partot, a Városházát, a Kovács Margit Múzeumot. Meglátogattuk a 
Visegrádi Fellegvárat, a Királyi Palotát, éppen egy új Mátyás királyról szóló film forgatása 
közben. Bejártuk Tahitótfalu nevezetességeit. Zenei „Ki mit tud?” vetélkedôn és sport-
versenyen vettek részt a mi gyerekeinkkel együtt az erdélyi gyerekek. 

Együtt buliztak az iskolában, és egy közös karácsonyi projekt napot szerveztünk 
nekik és a mi diákjainknak, melyet egy fergeteges táncházzal zártunk.

A gyerekek tahitótfalui családoknál, az iskola pedagógusainál laktak, a taná-
rok pedig Szentendrén a fô téri Vendégházban. 

Tahitótfalu Önkormányzatának köszönhetôen háromszori étkezést kaptak 
az elegáns helyi étkezôben.

Igazi közösségi program volt! Mindenki megtette az ügyért a magáét: a 
szülôk vállalták a gyerekek szállásolását, a múzeumok az ingyenes látogatást 
tették lehetôvé, a kollégák programot szerveztek. Polgármesterek, múzeum-
igazgatók segítettek abban, hogy élményteli legyen az erdélyiek itt tartózkodá-

sa. Köszönjük mindnyájuk önzetlen segítségét! 
Köszönjük Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu Község Polgármesterének, 

Verseghi-Nagy Miklós Szentendre Város Polgármesterének a támogatást,  
Némedy Zoltán erdészetvezetô úrnak, a Visegrádi Fellegvárnak, a MNM Mátyás 
Király Múzeuma, Királyi Palotának, Ott Krisztinának, Gulyás Gábornak, a 
Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatójának, Friderich Istvánnak; Szôke Évának, 
Csontos Eleknek, Krizbainé Szabó Évának, Vaczó Zoltánnak az idegenvezetést!

Köszönjük az anyagi támogatást a Bodor családnak (Guba Ágnesnek), a 
Kolerits családnak, Matus Klárának, Bakay-Szép Lenkének, Bartis Lórántnak 
és Juhász Balázsnak; a kedves befogadó családoknak a szíves vendéglátást, 
kollégáknak a segítséget: Sziváné Bergmann Henriettnek, Bartis Helgának, 
Marosi Ágnesnek a szállásért, köszönet Kovács Juditnak, Gyarmathy Rékának, 
Kökényné Krafcsik Ibolyának, Gellért Gabinak, Mákó Miklósnak a zenei Ki 
mit tud?-ért, Turóczi Csabának, Králikné Matkovics Mariannának a sportver-
senyekért, Nagy Zitának, Tóth Tibornak, Viplak Katinak, Fábián Csabának, 
Éliás-Szalay Istvánnak a szervezésben nyújtott segítségért, Princzné Bérczi 
Krisztinának, Bádonyi Kingának, Wegroszta Gyulának, Pukli Gabinak a kará-
csonyi projekt-nap szervezésért! 

Az erdélyiek visszaindulásakor könnyezô gyerekek, szülôk maradtak ideha-
za, megígértették velem, hogy hamarosan újra találkozunk a kézdivásárhelyi 
Molnár Józsiás Iskola diákjaival, akikkel testvériskolai szerzôdést kötöttünk. 
Bebizonyítottuk, hogy él a székely-magyar barátság!

Álljanak itt az általuk készített képek. A Danubia TV megörökítette itt létüket 
és beszámolók találhatóak az iskola honlapján is www.pollackmihalyiskola.hu-n.

Zakar Ágnes intézményvezetô, a program szervezôje

„Határtalanul idehaza”

Görgei Artúr születésének 200. évfordulójára a visegrádi általá-
nos iskola történelemversenyt hirdetett. Hiszen Görgei életének 
utolsó szakaszát a festôi szépségû Visegrádon élte.

Mi is éltünk a lehetôséggel és beneveztük a csapatot. A gyereke-
ket a tudás, szorgalom, kitartás, a téma iránti érdeklôdés, a kiváló 
logikus gondolkodás alapján választottuk ki. Ezek a kompeten ciák 
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a csapat eredményesen szere-
peljen egy megmérettetésen. Így esett a választás Hornyák Zsuzsira, 
Ádám Erikre és Mészáros Jázonra.

A benevezés után azonnal elôzetes feladattal találtuk szemben 
magunkat. Egy összeállítást kellett elkészíteni „Görgei emlékhelyek  
a Dunakanyarban idegen vezetô szemmel” címmel.

Ehhez felutaztunk Visegrádra és végigjártuk az emlékhelyeket 
a Görgei bérc kivételével. Megnéztük villáját, a Görgei lépcsôt, az 

itt nemrég elhelyezett Görgei mellszobrot és a Városháza udvarán 
szintén nemrég felállított modern alkotást, ami nagyon tetszett. 
Készítettünk fotókat és egy kisfilmet: egy képzeletbeli találkozást 
és riportot Görgei Artúrral. Mindezeket az elôzôleg átnézett aján-
lott irodalom alapján dolgoztuk fel. Vaczó tanár úr komoly munkájá-
val és segítségével megszületett a „prezi”, amit a versenyen kiemel-
tek és megdicsértek.

Az ajánlott irodalom nagyon komoly munkát igényelt, aminek fel-
dolgozásában Vaczó tanár úr igen nagy szerepet vállalt és vitt véghez. 
Zakar Ágnes igazgatónô készítette az ellenôrzô kérdéseket, amivel fel 
tudtuk mérni, hol kell még erôsíteni a csapatot. 

Utoljára az ajánlott mûvek között található Simon Judit: Isten veled, 
Görgei c. film megtekintése maradt. Ez újabb átismétlése, rendszerezé-
se volt az eddig szerzett ismereteknek. 

Így vágtunk neki a november 29-i versenynek. Már csak taktikai 
megbeszélés volt hátra, hiszen semmit nem tudtunk a menetérôl, 
csak annyit, hogy lesz írásbeli és szóbeli forduló is.

A verseny magas színvonalú volt, amit az is jelez, hogy a zsûriben 
jelen volt Gróf Péter és dr. Kedves Gyula történész.

A 10 órakor kezdôdô írásbeli forduló nagyon nehéz volt, komoly 
lexikális tudást igényelt. Az eredmény megismerése után kezdôdött 
a szóbeli forduló. Itt nemcsak a tudás számított, hanem az is, hogy 
tudnak a gyerekek taktikázni. A végére nagyon jól belejött a csa-
patunk. Így a kiváló 4. helyen végeztünk (másfél ponttal lemarad-
va a 3. helytôl). Fél négykor ért véget a küzdelem. Nagyon dicsé-
retes teljesítményt nyújtottak diákjaink. Minden elismerést meg-
érdemelnek! Gratulálunk nekik és köszönet a szüleiknek, akik 
messzemenôkig támogattak mindannyiunkat.

Zakar Ágnes, Vaczó Zoltán felkészítô tanárok nevében is 
Viplak Katalin, felkészítô tanár

Görgei verseny
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December 14-én rendeztük meg a mára már 
hagyománnyá vált zeneiskolai adventi hangver-
senyünket a Népházban. Ezek a koncertjeink 
mindig meghitt hangulatban telnek, de most az 
idei még különlegesebb volt számunkra, hiszen 
a Magyar Államnak köszönhetôen új hangszere-
ket is avathattunk ezen az estén. 

A Kodály-program keretén belül 4 millió 
forint értékben kaptunk ebben a tanévben új 
hegedûket, gitárokat, fuvolákat, furulyákat, klari-
nétot, trombitát, digitális zongorát,  pianínót és 

egy hangverseny zongorát. Ezen felül 300.000 
Ft értékben pedig régi hangszereinket javíttat-
hattuk, generáloztathattuk. Köszönettel tarto-
zunk a Kodály-programot elindító Kultúráért 
felelôs Államtitkárságnak és a Váci Tankerületi 
Központnak, Fekete Péter Államtitkárnak és 
Verebélyi Ákos Tankerületi Igazgatónak.

Nagy örömünkre elfogadta hangversenyünkre 
a meghívást Krucsainé Herter Anikó kultúráért 
felelôs helyettes államtitkár asszony, így szemé-
lyesen is megköszönhettük az iskolánk számára 

nyújtott támogatást. Együtt ünnepelt velünk 
ezen az estén Hadházy Sándor országgyûlési 
képviselô úr, Taksásné Szabó Éva tanügy-igaz-
gatási osztályvezetô asszony a Váci Tankerületi 
Központ képviseletében, Dr. Sajtos Sándor pol-
gármester úr és Jolanda Willemse a KEMCSE 
elnöke is.

A hangverseny mûsorában helyett kapott 
a zeneiskolánkban tanulható összes hang-
szer, illetve kamaracsoportjaink, kórusunk, 
hegedû-és gitárzenekarunk is pódiumra lépett. 
Növendékeink és tanáraink által megszólaltatásra 
került a legtöbb újonnan kapott instrumentum, 
így a közönség is megcsodálhatta ôket. A kon-
certünk megkoronázása képpen Hauser Adrienn 
zongoramûvésznô, iskolánk egykori tanára avat-
ta fel játékával a hangversenyzongorát.

A mûsor végén növendékeink emléklapot 
vehettek át a helyettes államtitkár asszonytól, 
majd ezután vendégeink a Sportcsarnokban 
megtekintették a diákjaink és szüleik által szer-
vezett karácsonyi vásárt.

   Adventi hangszeravató hangversenyünket a 
Danubia Televízió élôben közvetítette.

 Gellért Gabriella zenetanár, 
zenei munkaközösség-vezetô

Adventi Hangszeravató koncert és karácsonyi vásár 
az iskolai-szülôi közösség szervezésében

A november 9-én megrendezett Bolyai anyanyelvi csapatverseny terü-
leti fordulójára a 3.b osztály 5 csapattal (20 fôvel) nevezett be. A felké-
szülésbe fektetett sok, de lelkes munkának jó eredmények és helyezé-
sek lett az eredménye. A legeredményesebb csapat, a „Nyelvôrzôk” 10. 
helyen végeztek. A csapat tagjai: Gergelyi Nikolett, Kékesi Márton, Szilasi 
Bertalan, Szolnoki Anna Róza. További résztvevôk: Ambrus Lelle, Bodor 
Miklós, Budai Balázs, Czikora Milla, Fábián Emma, Fucskó-Bekker Balázs, 
Héger Dominik, Horváth Zétény, Kátai Eszter, Kovács Mira, Kovacsics 
Hanga, Magonyi Boldizsár, Nagy -Kozár Petra, Ormándlaki Aisa, Vaczó 
Benedek, Zabó Olivér.

Gratulálunk az anyanyelvi versenyen résztvevô diákoknak és 
felkészítôjüknek, Magyarné Rátóti Katalin tanítónônek.

Eredményes részvétel 
a Bolyai versenyen
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a 

 

bemutatja  

A brémai muzsikusok 
című mesét. 

       

 
 
 

2019. január 26-án szombaton 10 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
. Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2 

Karácsonyi 
ünnep 

az iskolában
Az iskolai karácsonyi ünnepélyt az idei évben a 3.a osztály 

Betlehemes játéka és a 3.b osztály Andersen meséibôl összeállított 
mesejátéka tette meghitté. Köszönjük a 3. évfolyam tanulóinak és 
felkészítôiknek: Magyarné Rátóti Katalin, Kovács László, Kubanekné 
Bencze Hajnal és Urbanics Marietta tanítóknak a gyönyörû elôadásokat!

                                                 Iskolavezetés
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Közhasznú adatok,  hirdetés 2 0 1 9 .  J A N U Á R

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, 
kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-
028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi 
Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nap-
pal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, 
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, 
Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, 
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 
310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, 
Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektro-
nikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 
6/A. tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – FKF Zrt, 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 06 1 459-6700 
• TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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


