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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Téli rezsicsökkentés
2018. július 27-én kormányhatározat született arról, hogy azok a háztartások, amelyek
nem rendelkeznek vezetékes gázvételi végponttal, tûzifa támogatást kapnak. A 1364/2018.
(VII.27.) Korm. határozat alapján az érintettek
központilag kiadott igénybejelentôt tölthettek ki, amelyet az önkormányzatoknak 2018.
október 15-ig kellett begyûjteniük. A beadott
igénylôlapokat – a személyes adatok kezelésére

vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen – október 17-ig kellett feldolgozni, és elektronikus
rendszeren keresztül a Belügyminisztériumhoz
eljuttatni. Az önkormányzatnak nyilatkoznia kellett arról, hogy az adatlapon szereplô adatok
megfelelnek a valóságnak, teljeskörûek, valósak
és hitelesek, valamint arról, hogy az adatvédelmi szabályoknak megfelelôen gyûjtött és kezelt
személyes adatokat töltött fel az adott felületre.
A Belügyminisztériumhoz továbbított igényeket
fenti nyilatkozatnak megfelelôen ellenôriztük,
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A magyar katona hôsi helyt
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Tahitótfalu novemberi, december eleji programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

November 23-24-25. Élelmiszergyûjtés a rászorulóknak a tahitótfalui
Tesco Áruházban.

December 8-16. „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány és Tahitótfalu Önkormányzata szervezésében. Részletek a plakátokon.

Népház programja:
November 13. kedd 14:30-17:30: Véradás a Népházban
November 17. szombat 17:00: Családi Táncház kicsiknek és nagyoknak. Kézmûves foglalkozás. Táncoktatók: Netz Produkció. Belépés ingyenes. Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy Zs. u. 2.)
November 24. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Mikulás
Manóföldön. Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy Zs. u. 2.)
November 24. szombat 19:00-24:00: Erzsébet-Katalin Batyus Bál.
Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy Zs. u. 2.) Folytatás a 6. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

továbbítottuk és kezeljük.
Önkormányzatunkhoz 242 igény került
benyújtásra, ebbôl 227 bejelentés felelt
meg a formai és tartalmi követelményeknek. A feldolgozás során a gázszolgáltatótól bekért fogyasztói adatok összevetésére is sor került. A Belügyminisztérium
a beérkezett adatokat településenként
szúrópróbaszerûen vizsgálja a megadott
adatok valóságtartalmának ellenôrzése
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céljából. Az összesített igénybejelentôn
lehetôség volt a fûtôanyag típusának megjelölésére, azaz tûzifa, szén, propán-bután
palackos gáz, fûtôolaj, pellet vagy brikett igénylésére. A Településüzemeltetési
Osztály által összeállított adatok alapján 1
fô igényelt szenet, 204 fô tûzifát, 11 fô propán-bután palackos gázt, 1 fô fûtôolajat,
10 fô pellet fûtôanyagot. Tahitótfalu
Önkormányzatának nagyságrendileg 1000
mázsa tûzifa beszerzését kell végrehajtani,
melynek beszerzése kidolgozás alatt áll.
Az Országos Katasztrófavédelem az
érintett önkormányzatok által beküldött
adatokból egységes országos adatbázist
hoz létre, amely eredményérôl 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt. A szükséges források biztosításáról ezt követôen
fog kormánydöntés születni. A támogatás
felhasználásának részletes szabályait az
érintett önkormányzatok részére kiadandó támogatói okirat fogja szabályozni. Ezt
követôen az önkormányzat, amennyiben
szükséges, közbeszerzési vagy beszerzési
eljárást folytat le, amely során kiválasztja
azokat a vállalkozásokat, akiktôl az igényelt fûtôanyag meghatározott határidôn
belül átvehetô. Ennek határidejét a támogatásról szóló kormányhatározat rögzíti
majd. Amennyiben az önkormányzat az
igénybejelentések nagysága alapján indo-

koltnak tartja, a fûtôanyag beszerzésének gyorsítása érdekében feltételes közbeszerzési eljárást is indíthat. Tahitótfalu
Önkormányzatának Képviselô-testülete
errôl a 2018. november 8-i ülésén fog
dönteni.
Az igénybejelentôk részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít majd
ki, amely tartalmazza az igénybejelentô
adatait, és alkalmas az igényjogosultság
érvényesítésére. Háztartásonként 12.000
Ft-nak megfelelô fûtôanyag igénylésére
van lehetôség, amely nem tartalmazhatja
például tûzifa esetén a kiszállítás, illetve
a fa darabolásának költségét. Annak érdekében, hogy zökkenômentesen történjék
a fûtôanyag átadása, önkormányzatunk
felvállalja a tûzifa feldarabolási költségét,
továbbá átadópont létesítését a lakosság
számára.
Az átvétel idejérôl, helyérôl mind a 227
háztartást értesíteni fogjuk. A meghatározott átvételi ponton és meghatározott
idôben történô átvétel során az igénylô,
önkormányzatunk által kiállított jogosultságot bizonyító igazolás átadását követôen
megkapja az igényelt fûtôanyagot.
Tekintettel arra, hogy településünkön
mûködô tüzelôanyagok értékesítésével
foglalkozó vállalkozások telephelyei nem
alkalmasak ekkora mennyiség tárolásá-
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Anyakönyvi hírek

ra, szétosztására, ezért az önkormányzat
saját objektumában fogja lebonyolítani
az átadást az önkormányzati dolgozók
bevonásával.
A nagyszámú igénylés miatt, és azért is,
mert a 12.000,- Ft értékû tûzifa igen kis
mennyiség, a megkérdezett vállalkozások
nem tudják felvállalni a kiszállítást. Az

önkormányzat fizikai állománya és gépparkja is leterhelt, ezért mi sem tudjuk
a kiszállítást megoldani. Ezért arra kérek
minden igénylôt, hogy gondoskodjon az
igényelt tüzelôanyag elszállításáról. Az
átvétel módjáról írásban fogunk minden
jogosultat értesíteni.
Dr Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalui

piac

Adventi vásár

Piac zárónapja: 2018. december 15.

Piac nyitónapja: 2019. március 16.
Üzemeltető: Tahitótfalu Község Önkormányzata, kapcsolat: 30/337 5527

Újszülöttek:
Kékesi Patrik 2018.10.11.
Dobó Benedek 2018.09.28
Házasságot kötöttek:
Tepes Flórián és Überhardt Anikó Zsófia
Elhunytak:
Németi Jánosné – Villasor, élt 84 évet
Lengyel Istvánné – Honvéd utca, élt 78 évet
Bognár László – Rózsa utca, élt 76 évet
Solymosi Pálné – Szentendrei út, élt 81 évet
Horváth Elekné – Béke út, élt 87 évet
Kraftsik Jolán – Mátyás király utca, élt 88 évet
Szente Andrásné – Gábor Áron utca, élt 84 évet
Lajos Gyuláné – Szentendrei út, élt 79 évet
Kulcsár Lászlóné – Ereszvények, élt 70 évet
Jasztrabszki Ilona – Gábor Áron utca, élt 60 évet
Németh Zoltán – Dózsa György út – élt 64 évet

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

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
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 kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

3

Közösség

2018. NOVEMBER

1956-os megemlékezés

Fotó: Kollok Alajos
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TÁJÉKOZTATÓ

a 2018. január 1-jét megelôzôen engedély nélkül létesített
vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárásáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29.§
(7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítô, aki 2018. január 1-jét megelôzôen
engedély nél k ü l v a g y engedély tôl
eltérôen létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
FONTOS! Fennmaradási engedélyt
kell kérni minden olyan kútra, amelyet
korábban engedély nélkül létesítettek,
a jogszabály vonatkozik az ásott és fúrt
kutakra egyaránt.
A települési önkormányzat jegyzôjének
hatáskörébe tar tozik a fennmaradási engedélyezés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1196.
(V.22.) Korm. rendelet 24.§. alapján az
alábbi esetekben:
a) olyan kút fennmaradásához, amely
a következô feltételeket együttesen
teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérôl szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve elôzetesen leha-

tárolt belsô, külsô és hidrogeológiai védôidom, védôterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szûrésû vízkészlet
felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerû
bejelentéssel rendelkezô ingatlanon
van, és magánszemélyek részérôl a
házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplô házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Az eljárás menete:
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól
2018. december 31-ig a Vgtv. 31.§ (2)
bekezdése alapján.

babaruha, -felszerelés és játékvásár a
Faluházban az EEDE szervezésében. A vásáron befolyt összeget az egyesület Tahitótfalu
játszótereinek fejlesztésére fordítja.

December 1. szombat 15:00-17:00:
Készít
sük el együtt az adventi koszorúnkat! A foglalkozást vezeti: Jókainé Gombosi
Beatrix népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú
Mestere. A foglalkozás díja: 600 Ft/koszorú. A
koszorúkra szánt gyertyákat hozzátok magatokkal! Helyszín: Faluház, Szabadság út 1/a.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. 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

A kérelem benyújtásához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.)
BM rendelet 2. melléklete szerint összeállított kérelem a honlapon megtalálható.
A kutak engedélyezési és fennmaradási eljárásával kapcsolatban további jogszabályváltozások várhatók, amelyekrôl
szü kség szer i nt tájékoztatn i fogju k
Önöket.
Bôvebb felvilágosítás a Tahitótfalui
Közös Ön kor mányzati Hivatalban a
Település üzemeltetés munkatársaitól a
26/387-123/7-es mellék valamint 0036
30/289-6966 telefonszámon kérhetô.

A benyújtásra kerülô, fennmaradási
engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a kérelemhez a tényleges meg-

Tahitótfalu novemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház programjai:
November 17. 9:00-12:00: Jótékonysági

valósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. A felszín alatti vízkészletekbe történô beavatkozás és
a vízkútfúrás szakmai követelményeirôl
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
szerint tervdokumentációt csak olyan
tervezô készíthet, aki a Magyar Mérnöki
Kamara erre feljogosító szakterületi
tervezôi jogosultságával rendelkezik.

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
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit 20/569 7507
Szerda 17:00-18:00 Baranta edzés 4 éves
kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos
Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345
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.

Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k.
jegyzô
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 felsôsöknek,
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
15:00-16:30:
kézilabda
alsósoknak,
Kézilabda felsôsöknek, 16:30-17:30: Ovis
foci. Érd.: Óvoda 30/326 6272, 18:00-19:00
Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok 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.
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Református gyülekezeti hírek
A következô sorokban a június óta eltelt
idôszak jelentôsebb eseményeirôl szeretnék beszámolni. Június végén megtarthattuk immár hagyományos hittanos táborunkat „Csillagász tábor” címmel, melyen ezúttal
is több mint százan voltunk együtt naponta.
Az idei év különlegessége a mozgó planetárium elôadása volt, amely egy csillagász táborból nem is maradhatott el! Egyébként olyan
bibliai történeteket tanulmányoztunk, amelyekben csillagoknak volt nagy jelentôségük.
A tábor a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve nem tartott szombatig – mivel a családok egy része olyankor már más programot
szervez –, hanem pénteken este mutattuk be
a tanultakat, és ettük meg a táborzáró bográcsost. Mindenki jól érezte magát, nagyon
köszönjük a fiatalok hûségét, felnôtt gyülekezeti segítôink odaszánását – akik nélkül nem
tudnánk a fiatalokról gondoskodni, és akik
szeretetükkel biztosítják a tábor otthonosságát –, illetve a támogatók és az önkormányzat
jó szándékát!
Július 24-27. között testvérgyülekezetünk
fiataljaival táborozhattunk együtt a Hargita
megyei Homoródfürdôn. Ez egy nagyon régen
várt lehetôség volt, hiszen a testvérgyülekezeti
kapcsolat akkor lehet tartós, ha a felnövô nemzedék tagjai is megismerkedhetnek, összebarátkozhatnak. Tavaly a mi balatoni táborunkba
jött el öt nyárádmagyarósi fiatal két felnôttel,
most mi utazhattunk Homoródra hét fiatallal és két felnôtt kísérôvel. A tábort nt. Lázár
Balázs magyarósi lelkész vezette, aki a négy
napra felosztva a tékozló fiú (Lk 15) példázatával tanított, jómagam gitárral kísértem ill.
tanítottam az énekeket. A táj csodálatos volt,
a helyi termálfürdôben minden nap megmártózhattunk – ami jól is esett, mert elég hûvös
volt az idô. Sétáltunk az erdôben, és sok-sok
társasjátékra jutott idô – annál is inkább, mert
Lázár Balázs lelkészkollégám javaslatára a fiatalok naponta csak 2-3 órára kaphatták meg tele-
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fonjaikat, így „muszáj”
volt beszélgetni, ismerkedni. Éppen ezért tettük meg a mintegy 800
km-es utat, és nagyon
megérte, mert mindenki nagy örömmel emlegeti a homoródi napokat azóta is. Jövô nyáron ismét mi látjuk vendégül a magyarósi fiatalokat, amire már nagyon
készülünk.
Augusztus végén a
szokásos balatonfûzf ôi
kon firmált tábor unkra került sor. Évek múltán végre nem dideregve kellett fürdôzni: olyan remek idôt kaptunk, hogy az utolsó napot teljes egészében
a Balatonban töltöttük. Az Igei alkalmak mellett – ahol ôszinte beszélgetésre, imádkozásra is lehetôség volt – keresztyén filmet is néztünk, melyet másnap megbeszéltünk. Nagyon
köszönjük presbitereink szolgálatát, akik a
kitelepülésben segítettek, ill. egy presbiterfeleség elszántságát, aki saját szabadságát felhasználva évek óta nagy szeretettel és odaadással segít ilyenkor a fiatalokról való balatoni gondoskodásban.
Szeptember 2-án jeles vendége volt gyülekezetünknek: a keresztyén-zsidó párbeszéd
jegyében dr. Róna Tamás fôrabbi úr jött el
közénk a gyülekezeti terembe, 2016 októbere után immár másodjára. Akik jelen voltak e
pódiumbeszélgetésen, mind ragyogó szemmel
figyeltek: az élet nagy fordulóinak (beavatás,
megerôsítés, házasságkötés) zsidó ill. református hagyományairól meséltünk, ami cseppet
sem unalmas teológiai téma. Ráadásul nem
lehetett nem felismerni, hogy milyen sok a
hasonlóság a szokásaink között. A hangulatot
emelte a fôrabbi úr szeretetteljes és jó humorú

hozzászólásaival, így abban maradtunk, hogy
feltétlenül lesz folytatás a jövô esztendôben,
amit máris nagyon várunk! Fontos, hogy megismerjük a ma is élô bibliai zsidó hagyományokat, és hogy az Ószövetség népével kölcsönösen meglássuk egymásban a testvért. Biztos,
hogy ez jobban tetszik közös Istenünknek,
mint az ellenségeskedés, amelynek már végtelenül sok kiváló és ártatlan ember esett feleslegesen áldozatául…
Ezzel még mindig nem értem beszámolóm végére! Szeptember 30-án végre ünnepi
körülmények között „felszentelhettük” megújult, modernizált orgonánkat. A vendégeken
végignézve külön örömet jelentett, hogy polgármester úr és kedves felesége, valamint településünk teljes képviselôtestülete megtisztelte az ünnepünket jelenlétével. Közöttünk
volt még Hadházy Sándor képviselô úr, és dr.
Radich Orsolya a Pest megyei Kormányhivatal
képviseletében. Az orgonát Pálúr János a
Liszt Ferenc Zeneakadémia orgonatanára,
Budapest-fasori református kántor mutatta be,
Igehirdetéssel nt. Matyó Lajos egyházmegyei
fôjegyzô szolgált. A munkákra mintegy 5,7
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millió forintot fordítottunk, melybôl 3,5 milliót az Emberi Erôforrás Támogatáskezelôtôl
nyertünk céltámogatásként, 2,2 milliót pedig
gyülekezetünk tagjainak adományaiból fedeztünk. Az orgona bemutatásakor Liszt Ferenc
és Robert Schumann egy-egy mûve után Pálúr
János a meghívón szereplô 92. zsoltár énekeskönyvi dallamára rögtönzött orgonamûvet – a
professzor úr világszerte ismert improvizációs
képességérôl. Sokunk szemébe könnyek szöktek, hallva, milyen csodálatosan és szívhez szólóan tudja megszólaltatni a templomunk orgonáját! Egyébként már a felújítás elôtt egy évvel
vállalta a hálaadó ünnepi szolgálatot, ugyanis
gyermekkorában minden évben Tahiban nyaralt családjával, és mindig eljöttek a vasárnapi Istentiszteletre, ill. jól ismerték nt. Ecsedy
Aladár akkor már nyugalmazott lelkészünket
is. Az alkalom után roskadásig telt asztalokról
láttuk vendégül az ünneplôket: a gyülekezet
asszonyainak jó híre Budapestre, Zsámbékra
és a környék településeire is eljutott. Köszönet
a felajánlásokért!

Eg yhá z

Október 11-13. között pedig nt. Horváth Géza,
a Budapest-pasaréti gyülekezet vezetô lelkipásztora tartott evangélizációt gyülekezetünkben.
A három alkalmon különösen mélyen mutatta meg rajta keresztül az Úr, hogy mit jelent
a Neki átadott élet. Az elsô estén a farizeus és
vámszedô imádságát bemutató példázat (Lk 18),
a másodikon Zákeus története (Lk 19), a harmadikon pedig a jerikói Ráháb hitre jutásénak
példája (Józs 2) szólt hozzánk. Akárcsak Pálúr
János, Horváth Géza testvérünk is meghatódottan kezdte el köztünk szolgálatát: nagyon boldoggá tette, hogy Ecsedy Aladár egykori gyülekezetében hirdetheti az Igét – Aladár bácsi lelki
atyjaként terelgette a hitben sok-sok éven át. A
háromestés sorozat vasárnap délelôtt úrvacsorai
közösséggel zárult.
Végül örömmel számolok be róla, hogy
október 25-ig mintegy 750 testvérünk fizette
be az egyházfenntartói hozzájárulását. Ezzel
a létszámmal gyülekezetünk Pest megye – és
az ország – egy legnagyobb vidéki gyülekezete. A befizetôk száma ugyanakkor évenként

majdnem eléri az ezer fôt – szeretettel buzdítjuk tehát a kedves Olvasót, ha szeretné gyülekezetünket támogatni, de még nem fizette
be a hozzájárulást erre az esztendôre, akkor
legkésôbb karácsonyig hivatali idôben szíveskedjen ezt megtenni. A teljes jogú egyháztagságnak ugyanis feltétele, hogy anyagilag is
fenntartsuk a gyülekezetünket.
Hosszú és boldog beszámolómat errôl az
eseményekben, örömökben nagyon gazdag öt
hónapról hadd zárjam hálaadással, az orgonaavató meghívójának Igéjével:
„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hûségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengô hárfán! Mert
megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed
alkotásának ujjongok!” (Zsoltárok 92,2-5)
Szeretettel – és a személyes találkozás reményében – köszönti a Kedves Olvasót:
Árvavölgyi Béla
lelkipásztor

Lelkipásztor avatás és beiktatás a Tahitótfalui
Baptista Gyülekezetben
Gyönyörû nappal búcsúzott tôlünk az
ôsz, hiszen szeptember utolsó napján együtt
ünnepelhetett gyülekezetünk apraja-nagyja, és kedves vendégeink. Szeptember 30-án
Váradi Antal testvér, - aki lelkészgyakornokként szolgált közöttünk egy évet, - élete
egyik fordulópontjához ért. Elérkezett lelkipásztorrá avatásának ideje és egyben lelkipásztori beiktatása is a Tahitótfalui Baptista
Gyülekezet közösségébe.
Steiner József, gyülekezetünk vezetô lelkipásztora mutatta be elôször Antal testvért
egy éve a gyülekezetnek, mint személyes
tanítványát és jelenlegi hallgatóját a TCM
Nemzetközi Teológiai Intézetben. Az egy év
alatt megismertük Antalt, meg is szerettük
ôt családjával együtt. Mennyei Atyánk sok
talentumot helyezett el nála. Isten igéjét, az
evangéliumot szerényen, de annál nagyobb

erôvel hirdette közöttünk, és hintette el az
Úr jóságát, szeretetét, gondviselését. Ebben
az idôszakban komoly felkészültségrôl
tett bizonyságot minden igehirdetésében,
bôven kamatoztatva az eddig megtanultakat. Az avatást és a beiktatást is Mészáros
Kornél testvér - Egyházunk fôtitkára végezte, a zsúfolásig megtelt teremben. A
lelkipásztori fogadalomtétel után a gyülekezet is, egyhangú „igen, vállaljuk!” felkiáltással fogadta el lelkipásztorának Váradi
Antalt, így ô általános beosztott lelkipásztorként folytatja szolgálatát közöttünk,
Steiner József pedig a vezetô lelkipásztor
szolgálatát végzi. Kézrátételes áldáskérô
imádságot Steiner József, Mészáros Kornél,
és a Presbiteri Tanács részérôl Barbarics
Péter mondott. Az üdvözletek hosszú sorát
Steiner József vezetô lelkipásztorunk kezd-

te , és mondta el, hogy nagy boldogság számára, hogy egykori gyülekezeti tagja, majd
tanítványa most már szolgatársává vált, és
épp ebben a gyülekezetben kezdheti illetve
folytathatja szolgálatát.
Köszöntések hangzottak el még lelkipásztoroktól, gyülekezeti vezetôktôl, hívô
lelki testvérektôl. Dicsôítô énekek színesítették a szolgálatok sokaságát, és megszólalt
a sófár is, hiszen az ünnepléshez nálunk ez
is hozzátartozik. Érezhetô volt az Úr jelenléte, amíg hangzott az ének: „Halleluja! Szent
vagy, szent vagy Istenünk, Mindenható! Te
vagy méltó, Isten Báránya! Ámen!” Valóban!
Ô egyedül a méltó minden dicséretre. Szép
ünnepünk egy gazdag szeretetvendégséggel folytatódott. Steiner József vezetô lelkipásztor záró szavai szerint nem csak örülni kell ennek az alkalomnak, hanem ennek
erejével is minden lehetôséget megragadni
, hogy továbbadjuk az evangéliumot minél
több embernek. Ezt szeretnénk tenni! Így
legyen.
Surján Magdolna
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A magyar katona hôsi helytállása a Nagy
Háborúban… (100 éve ért véget az elsô világháború.)

A magyar katona legendásan hôsies
magatartásának számos –szinte hihetetlennek tûnô- példáját soroltam fel egy
Don-kanyari megemlékezésen, mely
megjelent e lap 2017.januári számában.
/Szívesen ajánlom a Tisztelt Olvasónak
ismételt elolvasásra, nem különben
annak a kevés fiatalnak, akiket megérinthetnek a haza védelméért a 2. világháborúban is hôstetteket vállaló magyar katonának követendô példái./
Engedtessék meg, hogy a közelmúltban e lapban megjelent „A Vég kezdete:
A Nagy Verekedés…címmel megjelent
emlékezés embôl ismét megidézzem a
magyar katonára emlékezô kor tanúit: :
„A Monarchia tucatnyi nemzetisége
közül leginkább a magyar sorezredek voltak, melyek harci erkölcsét nem lehetett
megingatni. A magyar honvédtisztek a
legélen voltak, szenvedtek, koplaltak, lelkesítettek, meghaltak egyetlen szemrehányó szó nélkül…A Monarchia hadseregének a magyarok voltak az élcsapatai,
morális fölényük, vitézségük páratlan
volt a többi nációéhoz képest…”(Mind
ez mi, ha nem a feltétlen hazaszeretet
megnyilvánulása? Egy, az Isten két oltalmazó tenyere közé megalkotott Kárpáthaza drága földjének, magyar vértôl 1000
éven át megszentelt rögeinek védelme
érdekében! Romlatlan keresztyén hitük,
a család, az anya-, szülôföld feltétlen,
odaadó szeretete okán.) (Bízom benne, s
remélem e „fogalmak” a jövôben egyre
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gazdagabb lelkiségbôl fakadóan jó termô
talajból táplálkozva, egyre, és láthatóbb
módon erôsödni fognak.) Az alább említettek tulajdonképpen folytatása annak a
fenti, hivatkozott számban is említett
hôsi cselekedeteknek, - az I. vh. vonatkozásában-melyeknek megélôi voltak a
tahitótfalui katonák is. – A szerbiai harctér: - egy vasútállomás közelében rejtôzik
a 10. tábori tüzérezred egy része, míg a
többi egység vívja a maga harcát a szerb
tüzérséggel. Egy szerb gránáttalálat felrobbantja a magyarok fegyver, lôszer
utánpótlásának egy részét. Már a hatodik
lôszeres vasúti kocsit mardosták a lángok, mikor egy zászlós néhányadmagával
elfoglalta a mozdonyt, s tûz,szikraesôbeni robbanások közepette vis�szahajtott a vagonokhoz, és 14 robbanás
elôtt lévô vagont lekapcsolt. Megmentve
bajtársak életét, hatalmas lôszerkészletet,
anyagi értékeket is! - A 27. honvéd gyalogezred hadnagyának az ellenség felderítése miatt át kellett kelnie a Drinán.
Sûrû szerb ellentûzben bejutott az ellenség közé, feladata végeztével heves
puskatûzben kelt át újra a folyón, emberei nagyrész sebesülés nélkül megúszták
a kalandot. – Egy alezredes néhány árkászával, ellenséges tûzben feljutott a montenegróiak tûzfészkébe, a Kosijerov
kolostorba, amit felrobbantottak, s veszteség nélkül tértek vissza.– A lengyel
hadszíntér: a 16.-os honvéd gyalogezred
órák óta állta már az oroszok ádáz

srapnell, rettenetes puskatüzét. Nem hátráltak egy jottányit sem! Sôt, egy kedvezô
lélektani pillanatban elôretámadva meglepték a már gyôzni látszó muszkákat, a
maguk javára fordítva a harci eseményeket. – Egy százados szuronyrohammal
foglalt el orosz géppuskafészkeket, foglyokat is ejtve. – Egy szenvedélyes, és
kitûnô mesterlövész százados elesett,
sebesült bajtársai fegyverét felkapva 600
golyót lôtt ki az oroszokra, mind addig,
amíg ájultan esett össze. – Ezen ezred
segédtisztje egy fôhadnagy észrevette
támadás közben, hogy zászlóvivôjük holtan esik össze, s a haza, a becsület jelképét, a szent háromszínû lobogót az oroszok magukhoz ragadják. Néhányad
magával beverekedte magát az oroszok
közé, s véres tusában kimenekítette a
zászlót! – A 6. huszárezred hadnagya
1914.aug.29.-i felderítése során huszárjaival meglepte a 40 szekérbôl álló orosz
utánpótlást a sûrû ködben, és rajtaütésével mind ezt, 50 oroszt fogságba ejtve, 70
lóval gyarapodva tért meg ôrjáratából. –
A 25. honvéd gyalogezred ôrnagya szerb
ellentûzben elfoglalt egy stratégiailag
fontos helységet, teljesítve a parancsot.
De kihasználta a sötétséget, átkelt a
Drinán, s elfoglalta a meglepett szerbek
elôl a védett magaslatot, lehetôvé téve a
hídverést, s a dandár átkelését a folyón. –
A 68. gyalogezred hadnagya éjszaka,
átúszva a Száván, ellenséges területre
hatolva derítette fel a szerbek állásait. –
Számtalan példa van arra is, hogy a katonai egységek orvosai is a végkimerülésig
mentették bajtársaik életét, nem kímélve
a magukét. – A nagyszebeni, 16. gyalogdandár árkász –zászlóaljának fôhadnagya
felelôsségteljes feladatot kapott: 60
emberével taposóaknák lerakására a lengyel fronton, megállítandó az oroszokat.
A sötét éjszaka kedvezett nekik, de egy
robbanólövedék felgyújtotta a közeli
falut. A magasba törô lángok megvilágították a katonákat, akik az orosz
puskatûzben hibátlanul, szerencsésen
végrehajtották a parancsot. – Egy nap a
4-es huszárok életébôl: elismerést szereztek számos felderítô akciójukkal, úgy,
hogy az ellenség megszállta területen
lévô célpontig négyszer vágták át magukat az ágyútûzzel is támogatott muszkán,
álláspontjukra visszamenôben egy kozákdandár kétszeres bekerítésébôl törtek ki.
Fájdalom, de erôsen megfogyatkozva tértek vissza. – Egy huszárszázados háromszoros cserkesz lovascsapattal küzdve –
elûzve azokat a rájuk bízott szekeres
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tréntôl – kétszeres sebesülés árán is – a
kikémlelt célpont információit megszerezve- tért vissza övéihez. – Hatodik századuk folyami gázló védelmében 150
kozákot vágott le. – A 69. gyalogezred
századosa háromszor mentette meg a
lövéstôl lováról lefordult parancsnoka
életét, a szerb komitácsik tüzében. –
Számos elismerést vívtak ki az alföldi, hegyet sosem látott – kecskeméti 38-as
gyalogezred bakái Montenegro fekete
hegyeiben, szikla rengetegeiben lezajlott
küzdelmeik során. – A kassai 32-es
vadász-zászlóalj a lengyel hadszíntéren,
1914. aug.25.-én reménytelen helyzetbe
sodródott: szemben velük négyszeres,
oldalt, és mögöttük kétszeres orosz
túlerôvel állt szemben. Parancsnokuk
kitört a legközelebbi vonalon, miközben
egy fôhadnagy géppuskás osztaga gyilkos
tûzzel árasztotta el a túlerôt. Sajnos,
embereinek több mint a fele elesett,
megsebesült. A közeli hidat védô kassaiakat itt 16 szoros túlerô szorongatta, aminek hihetetlen, de áttörték a vonalát, s a
keletkezett résen a zászlóalj átkelt a már
elveszettnek hitt hídon! – Pár nappal
késôbb a szombathelyi 83-as gyalogezred
honvédei szuronyrohammal, foggalkörömmel küzdve elfoglalták a magaslatot. Az ára: 8 magyar tiszt, 360 hôsi halott
volt! Maga a parancsnok alezredes is 3
golyótól találva elesett honvédeivel! Súlyos harci helyzetekben – vallották a
honvédek – az ellenség megrohanásakor
szinte részegítô érzés keríti hatalmába az
embert, miközben körülötte hullanak
bajtársai. A halált ilyenkor olcsón adják.
Ekkor már mámor nélkül, józan fejjel,
kötelességtudatból, becsületbôl kell
meghalni. – 1914. aug. végén az 50. gyalogezred századosa minden oldali heves
ágyútûzbôl ügyes taktikával úgy vonta ki
embereit, hogy szinte nem szenvedett
veszteséget. – A 26. gyalogezred egyik
zászlóalja szuronnyal, puskaaggyal, csontok ropogtatásával járó közelharcból
menekíti ki tartalékos hadnagya révén
ôrnagy parancsnokát, akire egy hatalmas
szál muszka puskatussal mért két ütést. A
hadnagy karddal vágta le az oroszt,
miközben fejét szurony sebesítette meg.
Átlôtték a karját is. Ép karjával húzta ki a
mocsárban már nyakig elmerült katonáját. – Bresciánál kézitusában a haslövéstôl
sebesült hadnagy tenyerével fedve sérülését, küzdött az ellentámadás sikeres
végéig, miként fôhadnagy parancsnoka
fejlövéstôl támolyogva ájulásáig vezette
katonáit. – Egy Ajtai nevû székely ember
kétszer megszökött ezredétôl, mert felesége beteg volt, ötödik gyermeke fagyos,
hideg szobába született. Halálraítélték
azzal, hogy rendkívüli harci cselekmény
esetén felmenthetik. Végül, tisztje haza-
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engedte. A honvéd rendbe hozta a család
feje fölött a házat, idôben visszatért. A
doberdói pokolban hôsies magatartásával kiérdemelte a felmentést. Körülötte
minden bajtársa elesett. Állásában 3, a
tüzeléstôl kiégett puska, és halomnyi töltényhüvely igazolta becsületes helytállását. Szuronnyal történô üldözés közben
kapta a halálos sebet! – Fejér tizedes
teste és feje külön hevert a lövészárokban. Véres kezében rózsafüzér volt… Az idôs Borsos bácsi fiatal, sebesült bajtársát vonszolta egy fa tövéhez, amikor
egy román golyó végzett vele. – Az
Ojtozi-szorosi mûveletekben, a románok
üldözése közben esett el egy zászlós,
sírja Sósmezôn. – A 17-esek 1917. karácsonyát Gyimesbükkön ünnepelték, amikor is az oroszok hosszú sorokban átjöttek a senki földjén és a magyarok karácsonyi énekét követôen ôk is elénekelték
karácsonyi énekeiket. - (Az itt felsoroltak
a háború elsô évében ismertté vált hôsi
cselekedeteknek egy töredéke. Mi történhetett az azt követô 3 év alatt az olasz,
a lengyel-orosz, szerb, román frontokon?
– Egy tény, az említettek a Monarchia, és
a király legmagasabb rendbe sorolt kitüntetéseit kapták elismerésként.) – A
„Hôseink” 2004-es megjelenése óta (amiben nem szerepelhetett Szabó Mihály
neve) a minap került elô s kaptam kézhez Kovácsné Pintér Erzsébettôl a bécsi
Hadügyminisztérium 228i/Ex offo. jelentését, miszerint K. Szabó Mihály kôfaragó,
és H. Pintér Zsuzsanna egyetlen gyermeke, Mihály, a Magyar Királyi 1. honvéd
gyalogezred katonája 1915.július 22.-én
lôtt sebet kapott a „Doberdói Fennsíkon”,
s halt hôsi halált. Már sohasem tudunk
meg róla többet, volt-e, mint a fentieknek egyéni hôstette, vagy sem? Ettôl eltekintve azonban hôsként kell megôriz
nünk emlékét, mint minden Doberdón
elesett magyarét! Scheich Gyula tábori
lelkész temette el. Eleste a zászlóalj
parancsnokság által megküldött jelentés
alapján anyakönyveztetett.
Közeledik a Karácsony! Az 1916-ban
megjelent – a fenti példák forrásául szolgáló „A mi hôseink” c. -könyv imígyen ír
1914 háborús karácsonyáról: „ 1914 karácsonya millió és millió apát, férjet, testvért, gyermeket talált messze, messze a
békességes családi otthontól…távollétük
okán hideg maradt a családi tûzhely, nem
csillogott a karácsonyfa, az édesanyák
könnyeiken át nézték a gyermekek tudatlan örömét, s családok milliói gondoltak
arra, talán most éri szerettüket a halálos lövés…” Galíciában már december
20.-án megkezdôdött a tûzijáték: a 71-es
trencséni, és a 72-es pozsonyi gyalogezred sáncai ellen többszörös muszka támadások sorozata indult, melyeknek ember-

ember elleni borzalmas kézitusa vetett
véget. - A 11. szd. századosát 8 muszka rohanta le. Szuronnyal, puszta kézzel
végzett kettôvel, amikor térdre rogyott,
valósággal szétroncsolt teste utolsó véres
lélegzetének erejével még lelötte a harmadikat…a vér felbugyborékolt a torkán, s a hôs elesett. – „Karácsonyra kártyát/levelet vitt a hadi posta, A sarkában
csókolódzó galambocska. Az volt arra
reáírva, a kártyára: Édes uram, gólya szállott kis fiúval a házunkra.„ „Karácsonyra
levél jött egy kis faluba, Közepébe nagy
pecsét volt reányomva, Az volt abba beleírva a levélbe: Hôs urának, jó asszonyom,
tegnap volt a temetése.” Az otthonról és
a frontról küldött két levél elkerülte egymást!
Közeledik a Karácsony! Nem a mai
anyagias, önzés, lélektelenség felé hajló,
értékrendjében zavaros, és a klasszikus értékeket elvesztô világról szólnék,
hanem arról, amit eddig megôriztünk
apáink, nagyapáink hagyatékaként. Arról
a karácsonyról, melyet a magyarság ezer
éven át megkérdôjelezhetetlen istenhittel a szeretet jegyében várt, és óhajtott. Amikor valami különleges, - a szürke hétköznapokéval szemben – egyfajta
felsôbbrendû, magasztosabb érzés kerítette, s tartotta hatalmában a szeretetre,
boldogságra vágyó embert. Amikor mindenki egy kicsit jobb akart lenni, amikor
öröm, s boldogság volt kifejezni a szeretetet, a csöndes tiszteletet a másik iránt.
Amikor az ember számot vetett életével,
sorsával s lélekben fél térdre ereszkedve a
karácsonyfa elôtt, vagy a templom úrasztala elôtt hálát adott a Mindenhatónak. És
úgy várta Krisztusát. Ezek a napok voltak a korábbi idôkre való közös emlékezések, a nagyapák s unokák közötti, soha
sem hallott igaz mesék jövôbe ágyazandó
átörököltetésének örökké emlékezetes
órái. Mondhatná valaki: minek emlékezni a száz évvel ez elôtti dolgokra, hiszen
azok régen voltak, elmúltak. Igen, elmúltak, mert az emberi világ hagyta kitörölni
azokat az emlékezetébôl, - megszegényítve önmagát. De karácsonykor nem csak
száz évre emlékezünk, hanem a 2000 éve
született Megváltóra is, sokan bizonyosan
azért is, hogy a mindig sürgetô idô kérlelhetetlennek tûnô nyomásával szemben
a lélekbe fészkelôdött szegényedésünkkel szemben, és helyett, gazdagabbak
legyünk hitben, szeretetben. Más szóval:
valódi értékekben. És ezek közé tartozik
a hazáért elesett eleinkre való tiszteletteljes emlékezés is. (Nem csak a Halottak
Napján, hanem mindig.)
G. Szalai István
2018. november
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Ö nk o r m á n y z a t

Téli felkészülés
Kedves tahitótfalui lakosaink!
Cikkünkkel, illetve a Községi Tájékoz
tatóban található önellenôrzési listával abban szeretnénk Önöknek segíteni,
hogy a tél beköszöntével minden idôjárási
helyzetre fel tudjanak készülni.
Természetesen mi magunk, a település önkormányzatának dolgozói is megteszünk mindent, hogy a téli, átlagosnál nehezebb kihívásoknak és feladatoknak gazdaságosan, hatékonyan és környezetünket védve tudjunk eleget tenni, az
Önök megelégedésére.
Belterületen, a helyi közutakon a hó
eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a települési önkormányzat feladata, melyhez külsô vállalkozó segítségét
is igénybe vesszük. Az ónos esôtôl, jégtôl
vagy hótól veszélyessé vált utakon szükség esetén akár napjában többször is végzünk síkosság mentesítést. A hó eltakarítását csak akkor tudjuk megkezdeni, ha a
hó vastagsága meghaladja a 10 centimétert.
Szeretnénk egyúttal arról is tájékoztatást adni, hogy sózást környezetvédelmi okokból nem végzünk, és ugyanerre kérjük Önöket is. Indokolt esetben és
helyeken, például mélyutakon, fagyzugos helyeken a síkosság mentesítést a környezetet nem károsító anyaggal végezzük, így például homokkal, apró szemû
kôvel, vagy kalcium-klorid vizes oldatával. A meredek utak és a fagyásveszélyes
helyek melletti közterületeken az idei téli
szezonban is homokot helyezünk el a már
szokott módon. Arra bíztatjuk Önöket,
hogy amikor szükséges, használják bátran a homokot a csúszós út leszórására.
A házak elôtti járdákon, járda hiányában egy méter szélességben a hó eltakarítása és a síkosság mentesítés az ingatlan
tulajdonosának vagy használójának a feladata. Kérjük egyúttal, hogy ne az utcán
parkoljanak az autóikkal, mert akadályozhatják a hókotrást.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 11-es
fôúton, a Tildy Zoltán hídon és a környezô
településekre vezetô másodrendû útvonalakon a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
végzi a hóeltakarítást és a síkosság mentesítést.
Télen az autós közlekedés is fokozott
veszélyeket rejt, ezekre is szeretnénk felhívni a figyelmüket. Ha a hômérséklet
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+2°C alá csökken, bárhol elôfordulhatnak
jeges útszakaszok, különösen a szélnek
leginkább kitett hidakon (Tildy Zoltán
híd), illetve a mélyebben fekvô útszakaszokon (Villám utca, Ereszvények!). A
jegesedés biztos jele, ha az úttest nedves
csillogása hirtelen mattnak látszik a fényszóró fényében. Azt se feledjék, hogy a
mezôgazdasági gépek sarat hordhatnak
fel az utakra, amitôl azok csúszóssá válhatnak. Ezért a mezôgazdaságilag mûvelt
területek mellett erre a veszélyforrásra is
figyeljenek.
A fékút télen általában hosszabb, ezért
válasszák meg óvatosan a sebességet és
tartsanak nagyobb követési távolságot,

kerüljék a hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat, illetve ne kockáztassanak
elôzésnél. Havazásban mindig használják
a tompított fényszórót vagy a ködlámpát.
Ha csak tehetik, kerüljék az elakadást,
de ha mégis megtörténne, helyezzék biztonságba az autót, és úgy várják be, míg
az út ismét járható lesz, semmiképpen ne
induljanak egyedül segítségért.
Ö römökb en ga zd a g, kel lemet len
élményektôl mentes telet k ívánun k
valamennyiüknek!
Tahitótfalu Önkormányzata

Készüljön fel a télre!
A tél gyakran állít minket az átlagosnál nehezebb feladatok elé. Annak érdekében,
hogy gondtalanul élvezhesse a tél szépségeit és örömeit, segítünk Önnek felkészülni a
kihívásokra egy önellenôrzô listával.
HÁZKÖRÜLI TEENDÔK

√

Van itthon megfelelô síkosságmentesítô anyag (pl. fahamu és faforgács)?
A ház elôtt eltakarítottam a havat? Felszórtam a járdát?
Ki kell üríttetnem a szennyvíztárolóm? (Télen nem biztos, hogy mindig
meg tudja közelíteni a szippantó jármû az ingatlant.)
Víztelenítettem a kerti csapot?
Fel kell holnap korábban kelnem, hogy biztosan beérjek a munkahelyemre?
Van itthon elég tüzelô?
Van itthon legalább 2-3 napra való élelmiszer?
Kiváltottam a gyógyszeremet?
A háziállatoknak van elég eleségük?
Ismerek olyat, aki most segítségre szorul? (nincs tüzelôje, élelmiszere,
nem tudja magát ellátni) Jeleztem ezt az önkormányzatnak?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

AZ AUTÓ FELKÉSZÍTÉSE
Jó az autóm általános mûszaki állapota?
□
Fölszereltettem a téli gumit és az autóban van a hólánc?
□
A téli gumi mintája 4 mm-nél nagyobb?
□
Fel tudom egyedül rakni az autómra a hóláncot?
□
Minden lámpa mûködik az autómon?
□
Jók az ablaktörlô gumik?
□
Van elegendô fagyálló szélvédômosó folyadék a tartályban?
□
Az autóm akkumulátora elég jó? Tiszták a pólusok?
□
Van az autómban hólapát, vontatókötél, jégoldó és kis mennyiségû érdesítô anyag? □
ÚTNAK INDULÁS ELÔTT
Indulás elôtt tájékozódtam az útviszonyokról?
(rádió, TV, ÚTINFORM: 06-1/336-2400 és www.utinform.hu)
Van az autómban takaró, tartalék ruha, némi étel és innivaló?
Van elég üzemanyag az autómban?
Fel van töltve a mobiltelefonom?
Ha elakadok az autóval, tudom, hogy kit kell hívnom?
(105-ös, vagy 112-es segélyhívó)

□
□
□
□
□
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P r o g r am o k , isk ola

Ismét gyarapodott iskolánk hangszerállománya
Nagy örömünkre megérkeztek a hangszerek, amit a Kodály programban volt
lehetôségünk igényelni a Váci Tankerülettôl.
Amit csak titokban reméltünk, az egy új,
milliós értékû Yamaha pianínó.
Kaptunk még két hegedût, egy gitárt, két
fuvolát, egy klarinétot és egy trombitát.
Így az itt tanuló gyerekek még nagyobb
örömmel fognak muzsikálni.
Köszönjük!
Mákó Miklós
zeneiskolai
igazgatóhelyettes

A Zene világnapja az iskolában
Községünkben 22 éve mûködik zeneiskola az iskola falai között. Minden évben
igyekszünk méltóképp megemlékezni október 1-rôl, a Zene Világnapjáról. Idén rendhagyó módon október 2-án a Népházban
növendékhangversennyel ünnepeltük meg
ezt a napot.
A hangverseny mûsorában a zeneiskolában tanulható összes hangszer helyet

kapott, melyeket növendékeink és az iskola
tanárai szólaltattak meg. A Népházban tanuló alsós diákjaink, akik a közönség voltak
ezen a délutánon, hallhattak furulyát, fuvolát, trombitát, hegedût, zongorát és gitárt
is. A koncert interaktív volt, köszönhetô ez
Mákó Miklós zenei igazgatóhelyettesnek,
aki játékos formában vezette rá a gyerekeket, milyen sok dolog is kell ahhoz, hogy lét-

rejöjjön a hang, a zene.
Nagy örömünkre ezen a délutánon felavathattuk a Váci Tankerülettôl kapott pianínót is, amely ezentúl a Népház nagytermében lesz látható és hallható. A tankerület
klarinéttal, trombitával, gitárral, fuvolákkal és hegedûkkel is megajándékozta iskolánkat, melyek ezentúl növendékeink zenei
fejlôdését fogják segíteni.
Gellért Gabriella zenetanár
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Iskola

Bolyai matekversenyen a tahitótfalui
iskola tanulói
2018. október 12-én iskolánkból 48 tanuló mérette meg matematika tudását a térségi Bolyai matematikaversenyen.
Három 5. osztályos, egy 6. osztályos,
kettô 7. osztályos, egy 8. osztályos, négy 3.b
osztályos és egy 4. osztályos csapatot neveztünk be a Bolyai matekversenyre.
A nevezést a szülôk lelkesen támogatták, autóval szállították a versenyre a gyermekek egy részét, többen autóbusszal igyekeztek a verseny helyszínére, a szentendrei
Református Gimnáziumba.
A versenyzôk a kiadott feladatsorok alapján készültek fel, tanáraik sokat foglalkoztak a felkészítéssel, voltak, akik 0. órákat
szántak a matematika versenyre való felkészülésre.
A 7. és 8. csapatok és a 4. osztály csapata a 30. hely körül végeztek, ami szép eredmény.
A legeredményesebb csapatunk az idei
tanévben a 3.b osztály „4-en a négyzeten”
csapata, akik bekerültek az elsô tíz legjobb
csapatba, a csapat tagjai: Horváth Zétény,
Kékesi Márton, Magonyi Boldizsár és Szilasi
Bertalan. Gratulálunk a szép eredményért a
gyerekeknek és felkészítôjüknek, Magyarné
Rátóti Katinak!
A versenyre való felkészülés során sokat
fejlôdött a gyermekek társas kompetenciája,
kommunikációs készsége, problémamegoldó és logikai képessége.
A versenyzôk jutalma egy matematika
5-ös osztályzat volt, az iskolai közösség elôtt
mondott nekik és felkészítôiknek köszöne-

tet az iskolavezetés, valamint kaptak egyegy csokit.
Résztvevô versenyzôk:
3.b: Horváth Zétény, Kékesi Márton,
Magonyi Boglárka, Szilasi Bertalan;Budai
Balázs, Héger Dominik, Vaczó Benedek,
Zabó Olivér; Fábián Emma, Bodor Miklós,
Kátai Eszter, Kovacsics Hanga; Ambrus
Lelle, Czikora Milla, Kovács Mira, NagyKozár Petra.
4.o: Baffia Bendegúz, G.Szalai Csilla, Sáfár
Eszter, Zakara Ákos.
5.a Németh Nándor, Szalai Ádám, Tannert
Zsolt.
5.b: Illés Cinka, Nagy Vivien, Mandics
Patrik, Mátyók Zoltán Dániel; Frey Zsófi,
Frey Ábel, Pilz Flóra, Szabó Zénó

6.o: Kemechey Álmos 6.a, Madarász Réka
6.a, Bozóki Eliot 6.b , Demjén Viktor 6.b
7.a: Baffia Boglárka, Gyugos Lili, Tar
Benjámin, Ziller Richárd
7.b.: Mészáros Jázon, Németh Lili,
Repárszky Lili, Szalai Tamás
8.o: Nébl Bálint 8.a, Szolnoki Bence 8.a,
Jenei Ákos 8.b, Kovács Karola 8.b,
Köszönjük a gyerekek szép szereplését,
a szülôk támogatását és a felkészítô tanárok: Katonáné Pristyák Ilona néni, Kovács
Lászlóné Judit néni, Magyarné Rátóti Kati
néni és Szabó Tamásné Gyöngyi néni
felkészítô munkáját!
Zakar Ágnes
iskolaigazgató

Texasi vendégek az iskolában
Október elsô hetében az Egyesült
Á l l a m o k b ó l , D a l l a s b ó l ( Te x a s)
é r ke z t e k ve n d é g e k i s ko l á n k b a .
Látogatásuknak több célja is volt: tanórákat látogattak, és aktívan bekapcsolódtak a pedagógiai munkába.
Angol dalokat tanítottak a kisebbeknek, és közösen ajándékokat készítettek a nagyobbakkal, illetve a nyelvvizsgára készülô nyolcadikosoknak
társalgási órákat tartottak. Részt vettek az aradi vértanúk emlékére rendezett iskolai megemlékezésen is.
Nyitott, kedves személyeket ismertünk meg bennük, akik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az iskolai élet forgatagába, és elismeréssel
nyilatkoztak az országunkról, a kultúránkról és az iskolánkban folyó mun-
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káról. Látogatásuk egész életre szóló
élménnyel gazdagított bennünket.
Köszönjük a baptista egyháznak, hogy
lehetôséget teremtett a texasi vendégekkel való találkozásra.
Lintner Andrea

A gyerekek élménybeszámolója
I really enjoyed talking with the
American visitors. who arrived at the
beginning of October. They were
very kind and friendly. We asked a lot
about the USA and about Texas. They
said that our English is ver y good
,but I think we could do even better.
It was so much fun to talk with real
Americans.
Bence Szolnoki
We only had a short time to speak
to them, but it was fun. We discussed
a lot of topic s s uch a s n at u r a l
disasters, school life, sports etc. We
had questions and they had answers
first, then we changed roles: they had
questions and we had answers. They
told us funny and serious stories.
All of them were kind and friendly.
American English is different from
British English.
Tibor Földes
We met three people from Texas
on Wednesday about two weeks ago.
They were kind and nice so we could
talk to them about anything. First we
talked about what we like: sports,
school subjects, TV shows, films. I
said that my favourite sport was horse
riding. To my surprise one of the
ladies told me that she used to have a

I sk ola

horse, but she has her not any more
because it takes a lot of timet to clean
the stable and to feed her.
We a l s o t a l ke d a b ou t n a t u r a l
disasters. They said the Americans
don’t worry about floods, if necessary
people are rescued. The Texans also
said that they have tornados, but I
can’t imagine how scary it can be. We
also talked about dreams,high schools
and the differences between Hungary
and Texas.
They were the friendliest Americans
I have ever met and I hope we’ll meet
again.
Kata Csereklye
Two week s a go we met s ome
people from Texas who were ver y
friendly and kind. We could have a
conversation with them about their
life. We talked about their flight to
Hungar y, about American football,
hurricans and climate. They said, ’If
you don’t like the weather here, just
come and see ours in the US’. There
are many hurricans so they have to
build new houses and there are not
enough workers. They said that they
liked Hungary. Hungary is different
from Texas, especially the weather.
They were very funny so we laughed
a lot. We also took a few pictures
together to remember this cool day.
It was a great lesson and I hope we’ll
have opportunities to talk to native
speakers like them.
Lilla Bánáti
That Tuesday was special for me
because Ms Zakar, the headmistress
asked me to translate for the American
guests from Texas at RE lessons. I had

a great time with them because they
were very kind and we laughed a lot.
We visited different classes at school:
the 5th graders, the 7th graders and
the 1st graders. During the day we
sang songs and drew pictures. All in
all we had a really good time with
them and I hope they had a lucky
flight back to the USA.
Ákos Jenei

T E GY Ü N K
KÖZÖ S E N

TAHITÓTFALU

JÁTSZÓTEREIÉRT
Jótékonysági babafelszerelés és gyermek ruha-, cipô- és könyvvásár lesz
2018. november 17-én 9-12 óráig a
Faluházban. A vásár bevételét teljes egészében a tahitótfalui játszóterek felújítására és fejlesztésére fordítjuk.
A vásárra folyamatosan várjuk a felajánlásokat.
Elérhetôségeink: 06303220584,
Facebook: Tegyünk közösen Tahitótfalu
Játszótereiért!
Köszönjük szépen!
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H ir d e t é s

Kiadó üzemi terület, raktár
Tahiban jól megközelíthetô helyen a 11-es Fô-úttól 50 méterre, 130 m2-es alapterületû ipari üzemi terület kiadó, raktár céljára is.
Szociális helységek, meleg víz, ipari áram van. Az épülethez kb. 40 m2 zárt terület tartozik, valamint betonozott teherkocsi parkoló,
zárható toló kapuval külön bejárattal. Érdeklôdés, megbeszélés személyesen a 06-30-9841102 telefonszámon.

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

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

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

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

14

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

2018
2. N
MO
ÁR
VC
EM
I UBSE R

FIGYELEM LÁNYOK,
ASSZONYOK!
Rákszûrés Önkormányzati
Támogatással!
Idôpontja: 2018.11.16.,
péntek 9-12 óra
Helye: Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 30.,
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés:
Telefonon: 385-873 a reggeli
órákban a védônôknél
Védônôk

té s
Ö n ko r m án y zat , p r oHirde
gra mok

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!

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
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.

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
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H ir d e t é s

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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Ünnep

17. Advent Tahitótfalun
rendezvénysorozat
Idén 17. alkalommal készülünk együtt
Jézus Krisztus születésének ünnepére. A
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
által kezdeményezett és szervezett ünnepi hét, melynek 11 éve társszervezôje az
önkormányzat, ez évben is gazdag, színvonalas, minden korosztály kedvére való
programokkal várja a látogatókat. Kiemelt

programjaink: Fábián János tahitótfalui
amatôr festô valamint a Kézimunka Kör
kiállítása, a Jancsó Alapítvány könyvbemutatója és Sasvári Sándor színmûvész,
énekes adventi gála koncertje. A részletes
programokat megtalálják a plakátokon és
szórólapokon.
Béres Gabriella

Adventi vásár
a Tahitótfalui
Termelôi
Piacon

Készítsük el
együtt
az adventi
koszorúnkat!
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat
a család adventi koszorújának elkészítésére a Faluházba, 2018. december 1-én szombaton 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.

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos gyertyagyújtásra falunk adventi koszorújánál 2018. december 1-én 17
órakor a Tahi hídfônél, majd 17.30 órakor

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

Teli kamra karácsonyra –
Karácsonyi élelmiszergyûjtés
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az
önkormányzat és helyi civil szervezetek
közremûködésével 2018. november 23-án
pénteken 15-20 óráig, 24-én szombaton 8-19 óráig, 25-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,

December 15-én szombaton 9-15 óráig
míves portékákkal és ízletes házi finomságokkal bôvítheti a karácsonyi ajándékok sorát, ha ellátogat a piac záró rendezvényére. Tahitótfalu Önkormányzata és
a Baptista Gyülekezet egy tál meleg étellel látja vendégül a vásárlókat. A jó hangulatról a Baptista Fúvószenekar gondoskodik. A „Cipôsdoboz” akcióhoz a helyszínen még mindenki csatlakozhat.

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 Bercsényi
utcában épült Manóház egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés
megfejtônknek, Kékesi Mártonnak.

töltsük meg együtt a nehezebb körülmények között élô társaink kamráját karácsonyra. Eddigi tapasztalataink alapján a
megajándékozottak nagy örömmel fogadták a konzerveket, tartós készételeket,
tésztákat, kekszeket, édességeket. Tavaly
a falu lakóinak köszönhetôen 1200 kg tartós élelmiszert tudtunk 80 család illetve
egyedülálló közt szétosztani.
Béres Gabriella
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Programok

FÁBIÁN JÁNOS
AMATôR FESTô

„NAPFÉNY AZ ÉGEN”

Adventi

CÍMû KIÁLLÍTÁSA

Gála

A TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY,
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT AZ EGYHÁZAK
SZERETETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

Taníts meg minket, Jézus!

2018. DECEMBER 9-ÉN,
VASÁRNAP 11:15-KOR az

Sasvári Sándor

RENDEZVÉNYSOROZAT
KERETÉBEN MEGRENDEZETT,
FÁBIÁN JÁNOS AMATôR FESTô

Jászai Mari-díjas színmûvész,
énekes ünnepi mûsora

„NAPFÉNY AZ ÉGEN” CÍMû
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
KÖSZÖNTôT MOND
NT. ÁRVAVÖLGYI BÉLA LELKIPÁSZTOR.

2018. december 15-én szombaton 18 órakor
a tahitótfalui Népházban.

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA
GAÁL JÓZSEF MUNKÁCSY-DÍJAS
FeSTôMûVÉSZ.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk.
Támogatói jegyek 2000 Ft-os áron kaphatók,
mellyel a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
2019. évi programjait támogatja. Köszönjük!

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô
2018. DECEMBER 9-16-IG, HÉTKÖZNAP 15-18
ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI
TEREM, TAHITÓTFALU, DR. ECSEDY ALADÁR TÉR

cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Fonalvarázs

Meghívó

A KÉZIMUNKA KÖR KIÁLLÍTÁSa

A Jancsó Alapítvány, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
valamint Tahitótfalu Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2018. december 14-én, pénteken 17 órára
az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat
keretében megrendezett könyvbemutatóra.

A könyv szerzôivel Raffay Ernô történész beszélget.
A bemutató Tahitótfalu Község Önkormányzatának támogatásával jött létre.
A belépés ingyenes!
Helyszín: Faluház. (Szabadság út 1/a.)

www.jancsoalapitvany.hu, info@jancsoalapitvany.hu

„Politikai hullámok. Egy tárca élete a XX. század elsô éveinek viharaiban
(Jancsó Benedek írásai a Budapesti Hírlapban)” Jancsó András szerkesztésében
és Vastag Andrea „Megérdemelve vagy ártatlanul - Szendrey Júlia
összes költeményei elemzô tanulmányokkal” címû kötetek bemutatója.

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY,
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT
A CIVIL SZERVEZETEK SZERETETTEL MEGHÍVJák
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2018. DECEMBER 8-ÁN, SZOMBATON 16 ÓRÁRA az

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN MEGRENDEZETT,
A KÉZIMUNKA KÖR „FONALVARÁZS” CÍMû
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA KELEMEN EMMA.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô
2018. DECEMBER 8-16-IG
HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG,
HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: KATOLIKUS HITTANTEREM,
TAHITÓTFALU, DÓZSA GYÖRGY ÚT 17
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P r o gra mok

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

bemutatja a

Mikulás Manóföldön
című mesét.

2018. november 24-én, szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

. Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2

Jön a Mikulás !!!!!!!!
19

ADVENT Tahitótfalun
2018. december 8. – 2018. december 16.

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 8. SZOMBAT

DECEMBER 14. PÉNTEK

16.00 „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója.
Köszöntőt mond Kubanek István képviselő
és Erdős Attila plébániai kormányzó.
„Fonalvarázs”. A kézimunka kör kiállítása.
A kiállítást megnyitja Kelemen Emma.
Helyszín: katolikus hittanterem. (Dózsa György út 17.)
16.45 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál.
Helyszín: katolikus templomkert.
17.00 Egyházi énekek. Nagy Katarin énekművész koncertje.
Helyszín: katolikus templom.
18.00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban.
Helyszín: katolikus templom.

7.00 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom.
17.00 Könyvbemutató a Jancsó Alapítvány szervezésében.
„Politikai hullámok. Egy tárca élete a XX. század első éveinek viharaiban
(Jancsó Benedek írásai a Budapesti Hírlapban)” Jancsó András szerkesztésében
és Vastag Andrea „Megérdemelve vagy ártatlanul - Szendrey Júlia összes
költeményei elemző tanulmányokkal” című kötetek bemutatója.
A szerzőkkel Raffay Ernő történész beszélget.
Helyszín: Faluház. (Szabadság út 1/a.)

DECEMBER 9. VASÁRNAP
9.00
10.00
10.00
11.15

Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház.
Istentisztelet. Helyszín: református templom.
„Napfény az égen”. Fábián János amatőr festőművész kiállítása.
Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor.
A kiállítást megnyitja Gaál József Munkácsy-díjas festőművész.
Helyszín: református gyülekezeti terem. (Dr. Ecsedy Aladár tér)

DECEMBER 11. KEDD
7.00 Rorate. Helyszín: katolikus templom.
19.00 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 12. SZERDA
7.00
9.00

Rorate. Helyszín: Szív Lelkiségi Központ (Villasor 7-9.)
Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 12-16.
16.00–20.00 „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?”
CIPŐSDOBOZ ADOMÁNYGYŰJTÉS.
Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

DECEMBER 13. CSÜTÖRTÖK
18:00 „Karácsonyra hangolva”
kézműves foglalkozás – minden korosztály számára.
Helyszín: baptista imaház
19:00 Tóth Viola kántor orgona koncertje. Helyszín: katolikus templom.
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DECEMBER 15. SZOMBAT
9.00-15.00 Adventi kézműves vásár Tahiban a Termelői Piac területén.
Adventi vendéglátás az Önkormányzat és a Baptista Gyülekezet szervezésében.
„Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipősdoboz adománygyűjtés.
Helyszín: Tahi, Termelői piac területén
11.00 Baptista fúvószenekari koncert. Helyszín: Termelői Piac területe
18.00 ADVENTI GÁLA: „Taníts meg minket, Jézus!”
Sasvári Sándor Jászay Mari-díjas színművész, énekes ünnepi műsora.
Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.2.)
18.00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban.
Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 16. VASÁRNAP
9.00
10.00
10.00
15.00

Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház.
Istentisztelet. Helyszín: református templom.
Záró rendezvény. Óvodások műsora,
Sziget Hangja Ökumenikus Kórus szolgálata. Köszöntőt mond nt.
Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Dr. Sajtos Sándor polgármester.
Helyszín: református templom, gyülekezeti terem.

A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2018. december 8–16-ig
hétköznap 15–18, hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig, a református gyülekezeti
teremben 2018. december 9–16-ig hétköznap 15–18,
hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig tart nyitva.

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

Főszervezők: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata
Társszervezők: Szent István Király Plébánia, Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet, Tahitótfalui Óvodák, Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Hagyományőrző Kör, Őszirózsa Nyugdíjas Klub,
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület, Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület, Almássy és Fiai Bt., VASIS KFT, Jancsó Alapítvány.

