
Karácsonyi gondolatok
„Ez az én szolgám, akit támogatok, az 

én választottam, akiben gyönyörködöm. 
Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hir-
det a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem 
hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszá-
lat nem töri össze, a füstölgô mécsest nem oltja 
ki, hûen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és 
nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem 
szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.” 
(Ézsaiás 42, 1-4)

Ezt az Igét hagyományosan az Úr Jézusra 
vonatkozó próféciaként szoktuk értelmezni: 

Ô az, akirôl itt szó van, a születése elôtt mint-
egy 700 évvel korábban leírt mondatokban. 
E néhány vers üzenetét a közelgô karácso-
nyi ünnep szempontjából nézzük meg. A kará-
csony az Úr Jézus, Isten Fia földi testet öltésé-
nek ünnepe. Ô elôször is Isten választott szol-
gája, akit támogat. Konkrét feladattal, külde-
téssel jött el ebbe a világba, és ezt a feladatot 
az Atyától kapta. Amikor egy megyében, tar-
tományban, vagy éppen leányvállalatnál vala-
mi baj van, akkor az államfô vagy a vezérigaz-
gató olyan valakit küld segítônek, akiben teljes 

Folytatás a 10. oldalon

Tahitótfalu Község Képviselô-testü-
lete november hónapban egy testületi 
ülést tartott november 8-án, melyen Gaál 
Sándorné, Schottner Jánosné és Kará -
csony Ádám képviselôk nem vettek részt. 

Az elsô napirendi pontban az önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatát, illetve annak mellékleteit módosí-
totta a Képviselô-testület, majd a Közös 
Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodást tár-
gyalta.             Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 8-16. „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat a Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány és Tahitótfalu Önkormányzata szervezésé-
ben. Részletek a plakátokon. Kiemelt programok:
December 8. 16:00 Fonalvarázs. A kézimunka kör kiállításának megnyitó-
ja a katolikus hittanteremben

December 8. 17:00 Nagy Katarin énekmûvész koncert-
je a katolikus templomban

December 9. 11:15 Napfény az égen. Fábián János 

amatôr festô kiállításának megnyitója a református gyülekezeti teremben.
December 14. 17:00 Könyvbemutató a Jancsó Alapítvány szervezésében. 
Helyszín: Faluház
December 15. 9:00-15:00 Adventi Vásár a Termelôi Piac területén. 
December 15. 18:00 Adventi Gála. Taníts meg minket, Jézus! Sasvári 
Sándor színmûvész, énekes ünnepi mûsora. Helyszín: Népház
December 16. 15:00 Zárórendezvény a református templomban. 
Óvodások mûsora, Sziget Hangja Kórus szolgálata. 

Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu decemberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Iskolahajó járat beindítása

Az elmúlt idôszakban a 11-es út zsúfolt-
sága miatt a Tahitótfaluban és a környezô 
településeken lakók gyermekeinek a 
szentendrei oktatási intézményekbe való 
bejárása kezd lehetetlenné válni. A hely-
zetet érzékelô szülôk azzal a kéréssel 
fordultak hozzám, hogy az önkormányzat 
vizsgálja meg annak a lehetôségét, hogyan 
lehetne a gyermekek számára iskolabuszt 
indítani. Elméletileg ez egy járható meg-
oldás lehetne, azonban a gyakorlat azt 
bizonyítja, hogy az araszoló gépkocsisor 
között csak eggyel több autóbusz lenne. 
Ekkor vetôdött fel bennem az a gondolat, 
hogy a kis Duna-ágat kihasználva egy isko-
lahajó járatot lehetne beindítani, tekin-
tettel arra, hogy a közelmúltban került 
felújításra a Tahi oldalon lévô kikötô. 
2018. november 8-án levélben fordul-
tam Spányik Gábor úrhoz, a MAHART 
PassNave Kft. ügyvezetô igazgatójához, 
hogy vizsgálják meg a javaslatom megva-
lósíthatóságát, miszerint a cég szakmai-
lag megvalósíthatónak tartja-e iskolajárat 
beindítását a kis Duna-ágon, iskolai napo-
kon Tahitótfalu - Leányfalu - Szentendre 
vonalon. Ezzel együtt kértem, hogy vizs-
gálják meg Dunabogdány bevonásának 
a lehetôségét is. 2018. november 22-én 
megkaptam ügyvezetô úrtól a kért szak-
mai véleményezését, melyben rögzítették 
az elôzményeket, a vizsgálati körülmé-
nyeket (kikötôi infrastruktúra, idôjárási 
körülmények, menetidô a rendelkezésre 
álló hajóparkkal), továbbá a kis Duna-
ág hajózhatóságát különbözô vízállások 
tekintetében. Leírták, hogy a Szentendrén 
és Tahitótfaluban lévô kikötô ki tudja 
szolgálni a hajójáratokat, a Leányfalun 
lévônél azonban a bejáróhidat 25 m-esre 

kell cserélni. Dunabogdány jelenleg nem 
rendelkezik nagyhajó fogadására alkalmas 
kikötôvel, mert a mederviszonyok nem 
teszik lehetôvé olyan kikötô létesítését (a 
parti mederrész hordalékkal elrakódott). 
A vizsgálat megállapítja, hogy tahitótfalui 
indulással kalkulálva, Leányfalu 15 perc, 
Szentendre 30 perc alatt érhetô el.  Az 
összefoglalóban rögzítik, hogy optimá-
lis vízállásnál (Budapest 120 cm+) az 
iskolahajó járat, a jelenlegi kikötôi infra-
struktúrával üzemeltethetô. A meglévô 
hajótípusok tekintetében javasolt radar-
rendszer beszerzése, mert a járat gyakran 
üzemelne ködben és sötétedés után. A 
javaslat végezetül rögzíti, hogy Tahitótfalu 
legyen az a gyûjtôhely, ahonnan az isko-
lahajó járat elindul. A reggeli idôszakban 
(igények felmérését követôen) 15 per-
cenként futnának ki a járatok. Három 

hajóval 500 gyerek szállítható, de a kapa-
citás bôvíthetô. Délután a helyi iskolákkal 
koordinálva indulnának a járatok, félórás 
– órás idôközökkel, az igényekhez igazod-
va. Tahitótfalu Község Önkormányzatának 
Képviselô-testületét a soron következô 
testületi ülésen tájékoztattam, és támo-
gatták elôterjesztésemet az iskolajárat 
beindításával kapcsolatban. Tekintettel 
arra, hogy Tahitótfalun, Leányfalun kívül 
Dunabogdány, Kisoroszi, Pócsmegyer, 
illetve Szigetmonostor diákjait is érintheti 
az iskolajárat megvalósítása, összehívtam 
és tájékoztattam az érintett települések 
polgármestereit is, akik egyhangúlag támo-
gathatónak tartották az iskolahajó járat 
létrehozásának kezdeményezését, egyben 
megfogalmazták a településeiket érintô 
elvárásokat. Annak érdekében, hogy pon-
tos információkat kapjunk a felmerülô 
igényekrôl, november 22-én levélben for-
dultam Szentendre tizenegy oktatási intéz-
ményének vezetôjéhez azzal a kéréssel, 
hogy települési bontásban adják meg az 
érintett településekrôl az intézményükbe 
járó gyermekek létszámát. Másnap 12 óráig 
valamennyi intézményvezetô megküldte 
a kért adatokat - itt szeretném megkö-
szönni minden intézményvezetô operatív 
munkáját -. A környékbéli településekrôl 
tizenegy intézménybe összesen 607 gyer-
mek jár naponta. Dunabogdányból 60 fô, 
Tahitótfaluból 212 fô, Leányfaluból 143 
fô, Szigetmonostorból 79 fô, Kisorosziból 
39 fô, Pócsmegyerbôl 63 fô. Miután ezek 
a számok nem jelentik azt, hogy minden-
ki igénybe venné az iskolahajó járatot, 
a szülôk számára megfogalmaztunk egy 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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kérdôívet, amelyet még ez év decemberé-
ben a fenti intézmények vezetôin keresz-
tül juttatnánk el hozzájuk. Információt 
kérnénk, hogy mely településekrôl járó 
iskolások vennék igénybe a Tahitótfalu - 
Leányfalu - Szentendre megállóhelyekkel 
(30 perc menetidô) az iskolahajó járatot. 
A kérdôívet jelenleg véleményezésre meg-
küldtük a MAHART PassNave Kft-nek. A 
véleményezés ki fog térni arra is, hogy 
milyen költségeket jelentene a járat igény-
bevétele, és szélsôséges vízállás tekin-
tetében az iskolajáratot hogyan lehetne 
konvertálni a Volánhoz. E kérdések tisztá-
zása érdekében Spányik Gábor ügyvezetô 
igazgató úr tárgyalt a Volán igazgatójá-
val. A Volán együttmûködést tanúsított a 
felmerülô kérdések megoldásában (pl. a 
ráhordó járatok kialakításában, menetrend 
korrekcióban stb). E kezdeményezésemrôl 
tájékoztattam Hadházy Sándor urat, válasz-
tókerületünk parlamenti képviselôjét, aki 
támogatja a projekt megvalósítását. Abban 

az esetben, ha az iskolajárat beindulna, 
lehetôség lenne annak átgondolására, 
hogyan lehetne a meglévô parti infra-
struktúrát fejleszteni (parkolók, esetle-
ges várótermek kialakítása). Úgy gondo-
lom, hogy a gyermekek iskolába járásá-
nak ezen módja rendkívül pozitív hatást 
gyakorolna a gyermekekre, miután szép 
környezetben, biztonságosan jutnának el 
Szentendrére. A jelenlegi hajók fûthetôek, 
wi-fi rendszerrel ellátottak. Szentendrei 
kikötéssel a tizenegy iskola „védett” óvá-
rosi részen keresztül közelíthetô meg, 
illetve a Móricz Zsigmond Gimnázium és 
a Barcsay Jenô Általános Iskola a Bükkös-
pataknál kialakított aluljárón keresz-
tül, ezáltal nem szükséges a 11-es úton 
történô lámpás zebra igénybevétele sem. 
Remélem, hogy az iskolahajó igénybevé-
telével,  szokásaink részbeni átalakításával 
gyermekek Szentendrére és onnan haza 
jutása kedvezôen változna.  

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Újszülöttek: 
Raffai Balázs Kristóf 2018.10.31
Botos Zalán 2018.11.01
Schweighardt Máté Dániel 2018.11.07
Víg Ákos András 2018.11.21

Házasságot kötöttek: 
Horváth Róbert – Tardi Bernadett 
Szabó Gábor – Nagy Zsuzsanna
Barabás Tibor – Szathmári Zsuzsanna

Elhunytak: 
Szegi Attila, Alsókáposztás utca, élt 49 évet
Ott Dániel – Rózsa köz élt, élt 27 évet
Ferencz Lajos – Jókai utca, élt 88 évet
Szente Lászlóné – Visegrádi út élt 91 évet,
Heves Alexandra – Dankó utca, élt 22 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 Község Önkormányzata 
ezúton köszöni mindenkinek, aki adomá-
nyával hozzájárult a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület háromnapos országos kampánya 
keretében végzett élelmiszergyûjtéshez. A 
helyi Tesco áruházban gyûjtött 1245 kg tar-
tós élelmiszer a tahitótfalui rászoruló csalá-
dok és egyedülállók között kerül szétosztás-
ra a Szociális Bizottság, a Katolikus Karitasz 
és a Családsegítô Szolgálat által összeállított 
jogosultak listá-
ja alapján. Külön 
köszönet illeti 
azokat az önkén-
teseket, akik sza-
badidejüket áldoz-
va e hétvégén a 
gyûjtésben vala-
mint a csomagok 
összeállításában 
szere pet vállaltak: 
Katolikus Karitasz, 
Tegyünk Együtt 
T a h i t ó t f a l u é r t 

Alapítvány, Sziget Hangja Egyesület, 
Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület, 
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub, a közösségi szol-
gálatot végzô középiskolás diákok valamint 
az Önkormányzat fizikai állománya. Szép 
munka volt, köszönjük a településünkön 
szerény körülmények közt élô emberek 
nevében is, hogy együtt szebbé tudjuk tenni 
karácsonyukat!

Béres Gabriella

Kedves tahitótfalui lakosok!

Adventkor az év legszentebb ünnepi 
idôszakába lépünk. A készülôdés folya-
mán vessünk számot a mögöttünk álló 
évvel, gondoljuk át örömeit, nehézségeit. 

Kívánom, hogy legyen ez az idôszak 
mindannyiunk számára boldogsággal teli. 
Adjon olyan pozitív élményeket, amik 

elkísérnek bennünket a következô év min-
dennapjaiban. 

Tahitótfalu Önkormányzatának Képvi-
selô-testülete és minden dolgozója nevé-
ben ezúton kívánok Önöknek ÁLDOTT, 
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET!

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Adni jó!
Sikeres volt idén is az élelmiszergyûjtési akció

Polgármesteri köszöntô
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Adventi koszorú
Advent elsô vasárnapjára sok szép és érdekes adventi koszorú 

készült a Faluházban Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész 
vezetésével. A jó hangulatú közös munka során megismerkedhet-
tünk az adventi koszorú eredetével, hagyományos és modern formá-
jával, színvilágával. 

A ma elterjedt adventi koszorú formája Németországban az 1860-
as években alakult ki. A hagyomány szerint három lila és egy rózsa-

szín gyertyát helyezünk el a koszorún. A lila szín a bûnbánatot és a 
megtérést, a rózsaszín pedig a bûnbocsánatot és a közelgô ünnepet 
jelképezi. Advent harmadik vasárnapján gyújtjuk meg a rózsaszín 
gyertyát. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a 
növekvô fényt, amely a Karácsonynak, Jézus születésének közeled-
tét jelzi.

Béres Gabriella

2018. december 15. szombat 9-15 óráig

ADVENTI 
Vásár

Tahitótfaluban
Míves portékákat helybéli mesterektől, 
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!

Adventi vendéglátás az Önkormányzat és 
a Baptista Gyülekezet szervezésében

Helyszín: Tahi, Termelői Piac területe
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Folytatás az 1. oldalról
A Képviselô-testület a megállapodásban 

szereplô szervezeti létszám keret aktuali-
zálását követôen felkérte a Közös Hivatal 
Pénzügyi Osztályát, hogy 2018. novem-
ber 30-ig tegyen javaslatot Tahitótfalu és 
Kisoroszi Községek között egy új elszámo-
lási rend kialakítására vonatkozóan, amelyet 
a szerzôdés értelmében a két település 
polgármestere egyeztet, majd terjeszt elô a 
Képviselô-testületek számára.  

A következô napirend során tájékoztatót 
hallgatott meg a Képviselô-testület az elmúlt 
idôszakban történt fontosabb eseményekrôl, 
illetve a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról.

A Bizottságok tájékoztatója napirendben a 
Bizottsági elnökök számoltak be a bizottsági 
munkáról. 

Ezt követôen a Képviselô-testület a köz-
meghallgatás idôpontját 2018. novem-
ber 29-én, 18:00 órára tûzte ki, a ren-
dezvény helyszíne a Népház, témája az 
Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának 
értékelése és a 2019. év gazdasági program-
ja lesz. 

A Tulajdoni ügyek napirend során a 

Képviselô-testület több döntést hozott. 
Elsôként elfogadta Dr. Sajtos Sándor pol-

gármester úr felajánlását az alábbiak sze-
rint. A 168/2015. (07.20.) határozatban 
foglaltak alapján a Képviselô-testület ide-
gennyelv-tudási pótlékot állapított meg szá-
mára, visszamenôleg 2014. október 21-tôl 
kezdôdôen. Fenti összegbôl Polgármester Úr 
300.000,-Ft-ot a népház udvarán lévô játszó-
tér fejlesztésére, 200.000,- Ft-ot a reformá-
tus temetôben lévô ravatalozó elôtetôjének 
megépítéséhez, illetve 200.000,- Ft-ot az 
Ecsedy Aladár téri játszótér felújítására aján-
lott fel. 

Következô döntésével támogatta a 
Képviselô-testület a Tahitótfalui Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány kezdemé-
nyezését, és 200.000,- Ft-tal hozzájárult a 
Népház udvarán lévô játszótér fejlesztésé-
hez. 

Ezt követôen a Képviselô-testület 
több döntést hozott, melyek a Központi 
Címregiszter elkészítéséhez szükségesek. 
Döntéseivel egyes utcák átnevezésérôl, 
kiméretésérôl, valamint Földhivatali 
bejegyzésérôl döntött. 

Engedélyezte a Képviselô-testület a 25. 

jubileumi Dagober Kupa teremfoci torna 
megrendezéséhez a Sportcsarnok térí-
tésmentes használatát, majd az Együtt 
Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmé-
nek megfelelôen az Egyesület által szer-
vezett Mikulás program lebonyolításához 
biztosította a Népház térítésmentes hasz-
nálatát. 

Következô és egyben utolsó döntésével 
a Képviselô-testület az alábbi ügytípusok 
tekintetében hatalmazta fel a polgármestert 
a tulajdonosi és közútkezelôi hozzájárulások 
kiadására: 

– Meglévô közmûhálózatra (víz, csatorna, 
gáz, elektromos, távközlési csatlakozás), 

– Közterület-kapcsolat kialakítása (kapu-
bejáró kialakítása),

– Növények ültetése közterületen
Fenti határozatok a település honlapján a 

(www.tahitotfalu.hu) teljes terjedelemben 
megtalálhatóak. A Képviselô-testület a 2018. 
november 29-i közmeghallgatást követôen, 
soron következô ülését december 10. 18:00 
órai kezdettel tervezi megtartani. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya

Tisztelt lakosaink és üdülôingatlan tulaj-
donosok!

A 2018. évre vonatkozó ingyenesnek 
és önköltségi áron átvehetônek minôsülô 
hulladékgyûjtô zsákokat ebben az évben 
még módjukban áll átvenni. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2019-ben a 
2018-as évre vonatkozó hulladékgyûjtô zsá-
kokat a Közszolgáltatónak nem áll módjá-
ban kiadni, így kérjük Önöket, hogy azok, 
akik még nem vették át a zsákokat és 
jogosultak rá, szíveskedjenek a korábban 

közölt átvételi pontokon a zsákokat átvenni. 
Tahitótfaluban a Szentendrei út 73. szám 
alatt lévô Non-Stop (Szöszi) élelmiszer-
boltban, vagy a Közszolgáltató Ecseri úton 
lévô FKF központi ügyfélszolgálatán (1098 
Budapest, Ecseri út 8-12.) is átvehetôk a 
zsákok.

Tahitótfalu Önkormányzata

Önkormányzati hírek

Hulladékgyûjtô zsákok átvétele

Folytatás az 1. oldalról
December 14. 18:00 Adventi Hangszeravató 
koncert a Pollack Mihály Általános Iskola 
szervezésében. Helyszín: Népház.
December 17. 17:00 Pest Megyei Értéktár 
Vándorkiállításának megnyitója a Pollack 
Emlékszobában. 
December 27. Dagober-kupa a 
Sportcsarnokban

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
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 kézi-
labda 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 – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 14:00-14:45: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak, 15:00-16:30: 
Kézilabda felsôsöknek, 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.

Tahitótfalu decemberi programjai
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A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) 
Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett 
módosítása átalakította a vízgazdálkodás-
sal kapcsolatos települési önkormányzat 
jegyzôjéhez delegált hatósági jogköröket, 
mely változást hozott a kutak engedélye-
zésében is. Emellett a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: 
Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta 
a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 
2018. december 31-ig mentesíti a vízgaz-
dálkodási bírság kiszabása alól azokat a 
létesítôket, akik a Vgtv. e módosítása elôtt 
engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalko-
tói intézkedésrôl különbözô médiumokon 
keresztül értesült a lakosság. Ez a jegyzôk 
felé benyújtandó engedély iránti kérelmek 
számának növekedésére való tekintettel 
2017 februárjában tájékozatót adtunk közzé 
az önkormányzati hírlapban.

A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz 
több települési önkormányzat jegyzôjétôl is 
megkeresés érkezett a kutakkal kapcsola-
tos szabályozás helyes alkalmazását illetôen, 
valamint az elôírások is változtak, ezért a 
vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok 
közötti eligazodás megkönnyítése és szak-
mai segítségnyújtás érdekében egy aktuali-
zált tájékoztató anyagot állítunk össze.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályo-
zásban további módosítások várhatók. Az 

Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a 
Kormány két intézkedést is tett: 

- azért, hogy a 2018. december 31-i 
határidô letelte senkit ne érintsen hátrá-
nyosan, az Országgyûlés elé beterjesztett 
törvényjavaslat értelmében a kötelezô bír-
ságkiszabás alóli mentességi idôszak 2020. 
december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy idôben elôkészítés alatt áll és 
2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan 
átfogó módosítás, amely illegális kutak enge-
délyeztetésére speciális eljárást tartalmaz

Reméljük, hogy e tájékoztatónkkal hasz-
nos segítséget tudunk nyújtani Önnek a 
kutak engedélyezése során.

Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi 

Helyettes Államtitkárság

A tájékoztató teljes szövege a települési 
honlapon olvasható.

 
1. MILYEN ENGEDÉLYT AD KI A JEGYZÔ?
A kutak a Vgtv. 1. mellékletének 26. 

pontja szerinti vízilétesítmények. A törvény 
28/A. § (1) bekezdés értelmében a kutak 
megépítéséhez, átalakításához, üzemelteté-
séhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély 
szükséges. A jegyzô a Vgtv. 4. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján a vízgazdálkodási felada-
tokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági 
feladatok ellátása körében helyi vízgazdálko-

dási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi 
engedélyezési eljárást folytat le.

Ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok 
értelmezése miatt fontos kiemelni, hogy 
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakor-
lásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. (a 
továbbiakban: 72/1996. Korm. r.) 1. § (1) 
bekezdése a „vízügyi hatóság” kifejezést 
a területi vízügyi hatóságokra alkalmazza, 
amelyek szervezetileg jelenleg a területileg 
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságok alá tartoznak.

A vízjogi engedélyezés az építésügyi 
hatósági eljárások logikájához hasonlóan 
általában kétlépcsôs eljárás: létesítési (épí-
tési) és üzemeltetési (használatbavételi) 
engedélyezésbôl áll. A jogszerûtlenül, enge-
dély nélkül létesült kutakra vízjogi fennma-
radási engedély adható, amennyiben a kút 
vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvé-
delmi, népegészségügyi és építésügyi érde-
keket bizonyítottan nem sért. Kút megszün-
tetésére (eltömedékelésére) megszüntetési 
engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlantulajdonosnak az üze-
meltetési/fennmaradási engedélyt akkor is 
meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy 
a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése 
sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény 
létezik (nem kerül szakszerûen eltömedé-
kelésre), addig az engedélyezési eljárást le 
kell folytatni.

 Aktualizált tájékoztató
A települési önkormányzat jegyzôjének engedélyezési  hatáskörébe tartozó kutak 

eljárásjogi szabályairól, 2018. November
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2. MELY KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE TARTOZIK A JEGYZÔ HATÁSKÖRÉBE?
A 72/1996. Korm. r. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezések esetén az együttesen teljesítendô feltételeket és ezek magyará-

zatát az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Feltételek Megjegyzés, magyarázat

Nem érinthet a kút 
helye vízbázisvédelmi 
védôterületet.!!!

A vízbázisvédelmi védôterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi hatóságok (katasztró-
favédelmi igazgatóságok) és ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízmûvek rendelkeznek naprakész infor-
mációkkal. E területeken a vízkészlet biztonsága érdekében a területi vízügyi hatóság adja ki az engedélyt.

A kút csak talajvizet 
és/vagy parti szûrésû 
vízkészletet használhat 
fel.

Nem történhet a vízkitermelés rétegvízbôl, vagy karsztvízbôl. Magyarországon a talajvizek átlag mélysége 
a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési 
engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvíz-
adó rétegre létesül-e. E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhetô eligazítás.

A kútból maximálisan 
500m3/év mennyiséget 
lehet kitermelni.

Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3/nap vízkivételt tesz lehetôvé. Azonban a 
háztartási vízkivétel zöme jellemzôen vegetációs idôszakban, a nyári hónapokban történik locsolási célra, 
mellyel szemben a téli vízhasználat alárendelt. Így a nyári hónapokban a vízkivétel mértéke a számolt 
átlagos napi vízkivételt meghaladhatja.
Hazánkban átlagos házi vízigényként 60-100 liter/fô/nappal lehet számolni komfortfokozattól függôen, 
ugyanez számosállatonként 80-120 liter/nappal, a locsolásra pedig 4 hónapra átlag 1 liter/m2-rel.

A vízilétesítmény csak 
ott létesíthetô, ahol az 
ingatlanon épület van, 
vagy az épület létesíté-
sére engedélyt adtak/
bejelentés történt a 
hatóság felé.

E rendelkezés hivatott szavatolni, hogy a kút vize valóban háztartási célokra, és/vagy házi ivóvízigény 
kielégítésére kerüljön felhasználásra.

A vízkivétel háztartá-
si igények vagy házi 
ivóvízigény kielégítés 
érdekében történik. 

A háztartási igény a magánszemélyek részérôl merülhet fel a saját háztartásban jelentkezô igények ellátá-
sára, mely fôként az alábbi tevékenységekre terjed ki: jellemzôen az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyep-
terület locsolása, az építmények és az ingóságok idôszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezôgazdasági 
célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, 
kerti medence feltöltésére és vízpótlására. A háztartási igények egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, 
hiszen itt a víz minôségét is kötelezôen vizsgálni kell és az ivóvízre vonatkozó jogszabályi követelmények-
nek meg kell felelni.

A kút nem gazdasági 
vízkivétel céljából 
létesül.

Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekbôl történik, például üzemi állattartás, mezôgazdasági öntö-
zés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzôi hatáskörbe.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal Tahitótfalu 
Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 4/2018. (IV. 27.) önkormány-
zati rendelete alapján

2018. december 27-tôl - 2018. január 4-ig
közigazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet alatt azonnali intéz-

kedést igénylô halaszthatatlan ügyekben az 
alábbi telefonszámok hívhatók:

Szabados-Molnár István falugondnok: 
06 (30) 289-6966
Császár Barnabás településüzemeltetési 

ügyintézô: 06 (30) 563 9352
Balláné Karnevál Magdolna 

anyakönyvvezetô: 06 (30) 380-4622

Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, bead-
ványaikat a Polgármesteri Hivatal postalá-
dájába tenni vagy címünkre postán feladni.

2018. január 7-tôl a megszokott ügyfélfo-
gadási idôben várjuk kedves ügyfeleinket.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Mindenkinek kellemes pihenést kívá-

nunk!

Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Igazgatási szünet
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Megkülönböztetett szeretettel és tiszte-
lettel köszöntöm református testvérgyüleke-
zetünk minden tagját, a község jó magyarja-
it, miként 2017, úgy 2018 Karácsonyán is. 
Immáron 3 esztendeje annak, hogy a lelkünk 
mélyén – talán csak a Mindenható Isten tudja 
mióta - szunnyadó óhaj, egy magyar-magyar 
testvéri egymásra találás iránti rejtôzködô, de 
mégis, kölcsönös reményünk felmutatta, lát-
hatóvá tette valóságos orcáját. Hitünk, remé-
nyünk szerint együtt találtuk meg a gyönyörû 
magyar nyelvünk formálta, reménytelje-
sen ki is fejezett közös szándékot, és akara-
tot, hogy „magyar-magyar református test-
véri közösségre” lépjünk egymással. Az 
Idô mindig nagy terheket rótt a magyar-
ra. Hiszem, s bízom abban, hogy az elmúlt 
néhány, rövid esztendô bátorítást adott, s a 
továbbiak reményt adnak ahhoz, hogy a már 
említett terhekkel rakott idôk súlyát közö-
sen viselve, megerôsített lélekkel menjünk 
elôbbre s elôbbre a magyarnak, s reformá-
tusnak történô megmaradás útján. Kérem a 
Mindenható Isten gondoskodó szeretetét, 
oltalmát, kegyelmét, hogy járásunk biztos, és 
célba jutó legyen!

Miként korábban, most is a jeles erdé-
lyi magyar író-költô, Wass Albert magasz-

tos szavaival szeretnék Istentôl áldott kará-
csonyi ünnepeket, és boldog újévet kívánni 
kedves mindannyiuknak:”…Uram, adj békes-
séget a Kárpátok között! Sehol még földet 
annyi vér nem öntözött…Sehol annyi virág 
és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, 
az én szegény hazámat! ... A Kárpátok alatt, 
ahol apáim éltek, rendelj nekem is egy csön-
des menedéket….kenyér mellé naponta jus-
son egy szál virág s láthassam, amint téged 
dicsér egy új világ…Uram, ki fönt az égben 
lakozol fényességben, hallgasd meg kegye-
sen, hallgasd meg könyörgésem.”   „…
Minden imádságom egy csokorba szedem, 
Imé, Uramisten, lábad elé teszem…Csak ott-
honi hegyek csúcsa fölött lássam, felkelni 
a napot aranyos palástban…”   Végezetül: 
koronázza be a fentieket Bocskai István erdé-
lyi fejedelem /1557-1606/ imája:”…teremtô 
Jóságos atyám, ma itt szent akaratodból kezet 
szorított az székely és magyar…az te végte-
len és örökké tartó hatalmad általi kegyelme-
det kérem népemnek, országomnak. Áraszd 
ránk jóakaratú áldásodat és adj békét!...vedd 
oltalmadba szegény népemet…gondoskodá-
sod óvja meg, hogy lelkükben béke, nyuga-
lom, boldogság és szeretet lakozzék, bárhol 
élnek szerte e nagyvilágban!”- Bízom továb-
bá abban is, hogy az idén hivatalossá vált 

testvértelepülési kapcsolat tovább teljesedik 
ki, mindkét közösség magyarjainak  javára.

Nyárádmagyarós is, mint bizonyára az 
elszakított haza-részek magyarjai, keresik 
tôlük elrabolt önazonosságukat. Segítendô 
némileg megtalálni ezt, az alábbiakkal szeret-
nék hozzájárulni áldozatos munkálkodásuk-
hoz:

Testvértelepülésünk: Nyárádmagyarós
E lap 2016.okt., nov., 2017.dec.-i szá-

mában jelentek meg írások, utalások a szé-
kelyföldi Nyárádmagyarósra. Közöttük az 
1916-os erdélyi román betörésre is.(A T. 
Olvasó szíves figyelmébe ajánlva.) Ennek 
kapcsán Nyárádmagyarós helytörténetének 
némi gazdagítása okán tudatom az alábbia-
kat: „A 19.honvéd gyalogezred katonái több 
napos gyaloglással, esôben, sárban egy galí-
ciai falun keresztül,  - 1 heti pihenô után – 
1916. aug.10.-én vasútra rakták ôket, a meg-
támadott Erdélyt segítendô. A lengyelorszá-
gi hadszíntéren 6 hét alatt a csak nem tel-
jesen felmorzsolódott hadosztály töredéke 
Magyarország felé indult. A határ elôtt kül-
dönc járta be a kocsikat. A parancsnokok 
gyülekezzenek a zászlóaljparancsnok kocsi-
jában, mert szeretné, ha a határon történô 
átrobogás közben vele együtt énekelnék 
a Himnuszt. A magyarok szemébôl kicsor-
dult a könny. (Vajon, a mi szemünk meg-
nedvesedik-e legalább egy csöppnyit, ha 
átkeljük valamelyik trianoni határunkat?!) 
A fôparancsnok osztrák volt, noha jól meg-
tanult magyarul, nem rajongott a magya-
rokért. A Himnusz elôtt értékelte a magyar 
katona hôsiességét, és azt mondta:”mi 
magyarok”. Az ôt eddig is tisztelô magya-
rok ez után Fritz Adolfot szívükbe fogad-
ták. A felvidéki Mezôlaborcon, Nagyváradon, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen át a zászló-
alj, frissítve Csíkrákoson állt meg. 2 hét után 
Gyergyóditrón állomásoztak, ahol a románok 
aug.28.-i betörésének híre érte ôket. Még ez 
éjjel megszállták a Ditró elôtti magaslatokat. A 
tiszti járôr Borszék-fürdôn találkozott az oláh 
elôôrsökkel, akik a magyar honvédek béke-
beli kék egyenruháját hordták, miután sike-
resen kifosztották a magyar határôrség raktá-
rait. A Ditró elôtti magaslatokon négy nap állt 
helyt a zászlóalj, majd Maroshévízig vonult 
vissza. /A szokásos felsôbbrendû román 
harcmodor az volt, hogy sohasem szembe, 
hanem rendszerint sunyin, hátba támadták a 
magyarokat./ Itt 6 napig tartották fel az olá-
hokat, akik beképzeltségükben megtámadták 
a magyar páncélvonatot, amibôl 5 géppus-
ka, és gyorstüzelô ágyú szórta rájuk a halált./ 
Szeptember 10. után Gödemesterháza, majd 
Görgénysüvegcsûr és Sósfalva után tartot-
ták fel az oláhokat. A zászlóalj okt. elején a 
Görgény-völgye után Szászrégenbe, majd 

 Szeretetteljes karácsonyi, és újévi köszöntô 
Nyárádmagyarós reformátusainak, magyarjainak…
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okt. 5.-én Marosvásárhelyre vonatozott, 
azután  Ákosfalvára menetelt. Pihenô helyett 
a vacsoraparancs szerint Nyárádszeredán 
át Magyarosra mentek. Itt, a hegytetôn már 
okt.7.-én(!) javában állt a harc. A magyar 
kir. 11. honv. gyalogezred, s a zászlóalj mel-
letti bosnyákok erôs tüzérségi tûzben vár-
ták a roham-parancsot. A 19./IV. népfölkelô 
zászlóalj kettejük között helyezkedett el. 
Fergeteges erôvel rohanták le az oláhokat. 
Szovátán, Parajdon át üldözték ôket, majd a 
Csuma-tetôn okt. 9.-én ismét gyôzelmet arat-
tak s Oroszi, Korond, Vasláb, Hidegségen 
át értek a Csíki-medence elsô falujába, 
Marostizesre.

Megható volt a székelyek szeretetének 
megnyilvánulása. Diadalkapu várta a zász-
lóaljat s bár az oláhok a lakosságot kira-
bolták, utolsó falatjukat is megosztották 
honvédeinkkel. A zászlóalj Hidegségen át 
1916.okt. 15.-én, 13.30-kor érte el a Gyimesi-
szorosi magyar határt.”

A kaposvári 19/VIII. népfölkelô gya-
logzászlóalja olaszországi küzdelmei után 
a Tatros-völgyében vállalt fel harcokat. 
Parancsnoksága „feltehetôleg” a Magyaros –
magaslaton foglalt állást. (vitéz Toldi Miklós 
és vitéz Szegfy István, ny. honv. huszár ezre-
des. A 19. honv.gye. története, Pécs, 1938.)

„17-esek a Világháboruban”- márkosfalvi 
Sipos Gyula, ny. tábornok, a gyalogezred 
utolsó parancsnoka:” …közölték azt is, hogy 
a Nyárád völgyében, Magyarosnál betörtek a 
románok fôállásainkba, aminek ellensúlyo-
zására haladéktalanul el kell mennie a 16. 
hegyi dandárnak. Csak útközben derült ki, 
hogy egyik lovas dandárunk szakaszába tört 
be az ellenség. Ennek támogatására kellett 
sietni és már október 5-én harcba is jutott 
az ezred a szintén támadó ellenséggel szem-
ben. A dandárnak beérkezett elsô szállítmá-
nyai, cirka 5 zászlóalj és néhány üteg azonnal 

támadásba ment, de a túlerôben lévô ellen-
séget, csak október 6-án délfelé sikerült visz-
szavetni. A visszaözönlô ellenség nyomá-
ban, itt-ott az ellenállásra készülô utóvédek 
gyors visszavetésével Sóvárad, Parajdon át, 
október 8-án Sófalvára ér a dandár. Itt déli 
irányban bekanyarodik Székelyudvarhelyre, 
azután újból keletnek, a Hargitán át megál-
lás nélkül tovább, október 14-én a Gyimesi-
szorosban éri el a magyar határt.” (E táma-
dó hadmûvelet útvonala: Sóvárad-Sófalva-
Farkas laka -Fenyéd-Székelyudvarhely -
Szentegyházasfalva-Gyimesi-szoros.)

A Nyárád-mente és a 2. világháború…
Ismeretes, hogy a románok 1944.aug.23.-i 

árulása nagyban megnehezítette a Kárpátok 
s Erdély védelmét. 1944. szeptember 11.-
én már zajlott a Székelyföld feladása, kiürí-
tése. A magyar /köztük a székely határôrök/ 
és német erôk a B, C, D, F , G vonalak-
ba történô visszavonulás során a G vonal-
ban való visszavonulással ki kellett, hogy 
ürítsék a Kis-Küküllô és a Nyárád közét: 
Marosszék déli részét, a Nyárád felsô folyá-
sát, a Sóvidéket, feladni a Görgényi hava-
sok északi felét…stb. – A német hadveze-
tés Székelyföld tartása érdekében mind ezzel 
együtt a G vonalon tartós védelemre ren-
dezkedett be. Szeptember 15.-én az arcvo-
nal: Marosvásárhelytôl délnyugatra a Nyárád 
torkolatánál, ill. a Nyárád északi partján a 8. 
SS-lovashadosztály, Nyárádremetéig a Nyárád 
mentén a 46.gyaloghadosztály…stb. helyez-
kedtek el. - A Székelyföld utolsó védelmi 
vonalát az ott harcoló magyar-német erôk 
1944. október 8.-án adták fel. A védekezô 
magyar egységek – amelyeknek 90%-át a szé-
kely határôrség tette ki – súlyos vesztesége-
ket szenvedtek.- Számos határôr fogságba 
esett, - akiket a románok orosz kézre juttat-
tak-. A románok által becsapott foglyok cso-
portja (hazamenetelt ígértek) 1944. okt. 21.-

én, Marosvécsrôl indult a végzet felé, köz-
tük a Medgyesfalvára szállított 25 fôs cso-

port is, melynek tagjait  a Nyárád-menti fal-
vakból szedték össze…A fenti események 
nem csupán hadiesemények, hanem jelentik 
Székelyföld s Erdély elvesztését, jelentenek 
sok-sok fájdalmat, áldozatot úgy az ott élô, 
mint a Kárpát-hazában élô székely-magyar-
nak…

Szóljanak a fentiek a székelyföldi, tahi-
tót falui magyar testvéreinknek emlé-
keztetôként!

Tisztelettel: G. Szalai István, 
Tahitótfalu, 2018. december
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Folytatás az 1. oldalról
a bizalma: most már rendet kell tenni, 
nem mehet tovább, ami eddig volt. Így 
küldte el az Úr Jézust a Teremtô Isten hoz-
zánk és értünk: már a kezdeteknél tudta, 
hogy erre a lépésre, a legmagasabb szintû 
segítségre szükség lesz. De várt, amíg az 
embervilág is belátja: Isten nélkül való-
ban nem tudunk boldogulni. Az idôk tel-
jességében, egy jobb folytatás, egy nehéz 
korszak idején jött el az Úr Jézus mint 
síró, magatehetetlen újszülött. Végig élte 
a gyermekkort, és amikor harminc éves 
lett, akkor belefogott, hogy tanítson, gyó-
gyítson, végül halálával és feltámadásával 
megváltsa az embervilágot.

Az Ige szerint e feladatokhoz az Isten 
Lelkét kapta, hozta magában. Ez egyrészt 
kiderült csodáiból, már csodás fogan-
tatásából is. Másrészt ez így jó, mert ez 
bizonyítja, hogy az Úr Jézus nem egy 
különleges ember, hanem olyan vala-
ki, akiben, aki által a Szentlélek mun-
kálkodik: Isten maga. Ezt tanítjuk a 
Szentháromságtanban is: Isten Fia, Jézus 
Krisztus, a Szentlélek és az Atya ugyanaz 
az Isten. Az Úr Jézus Isteni lélekkel telje-
sen betöltve volt jelen földi élete során e 
világban. Személyében maga az Isten jött 
el közénk emberi testben.

Az Úr szolgájának sajátos jellemzôje, 
hogy „Nem kiált, nem lármáz, és nem hal-
latja hangját az utcákon.” Milyen érde-
kes: akinek nincs mondanivalója, de 
figyelmet akar, az kiabál, hangoskodik. 
Mert nem tud másként figyelmet koldul-
ni. Isten Fiának ilyesmit nem kell tennie, 
mert neki van mondanivalója. A mon-

danivalója pedig Isten végtelen szerete-
te az emberek felé, ill. az, hogy ne halo-
gassuk a választ, a megtérést, mert az idô 
rövid. De ezt nem hangosan: érzéketle-
nül, idegesítôen, vagy éppen ijesztôen-
dühösen teszi, hanem úgy, hogy nem han-
goskodik, nem parancsolgat vagy pattog. 
Milyen csodálatos Istenünk van!

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, 
a füstölgô mécsest nem oltja ki”: igen, 
valóság, hogy segíteni jött. Aki csak ren-
det vágni akar, az végképp eltörli a múl-
tat, és valami teljesen újat készít. Isten Fia 
azonban úgy jött, hogy a félig már meg-
repedtet nem törte össze, az elalváshoz 
közeli mécsest nem fújta el. Megesett a 
szíve az elmúláshoz közel lévôkön, akik-
nek az élete derékba tört, akinek az ereje, 
reménysége már csak alig pislákolt. 

Mindezt azért vállalta, hogy érvényt 
szerezzen Isten törvényének. Azért tette 
tehát, hogy mindenkivel megértesse, min-
denkinek egyértelmûvé tegye: van Istene 
e világnak. Ez az Isten kegyelmes Úr, aki 
számolatlanul ad, és értünk tesz mindent, 
de vannak azért kérései is felénk. 

Ez volt az Úr Jézus küldetése. Ehhez 
valóban az volt méltó, ahogyan eljött: a 
fogantatástól az iszonyú kereszthalálig 
mindenben közösséget vállalt velünk, 
akikért jött. Nem került el semmit, ami 
nekünk fájdalom, ami minket érint, érde-
kel, befolyásol, kivéve a bûnt. De mégsem 
ítélettel jött, hanem segítô szeretettel. És 
ezért mindenre képes volt – és képes ma 
is! 

Szeretettel kívánom, hogy Te is éld 
át, kedves Olvasó az Úr Jézusnak ezt az 

együttérzô szeretetét, hogy nem tör 
tovább, nem veszi el maradék kis erôdet, 
hanem a kevésre építve ad valami egészen 
újat és jót. Ha már átélted, ne mulaszd el 
megköszönni: ennek csodálatos alkalma 
lehet az idei karácsony! 

Református alkalmak az ünnepen:
December 22. szombat, este 5 óra: 

Úrvacsorai elôkészítô áhítat a gyülekeze-
ti teremben

23. vasárnap, délelôtt 10 óra: advent 4. 
vasárnapi Istentisztelet a templomban

este 5 óra: Úrvacsorai elôkészítô áhítat 
a gyülekezeti teremben

24. hét fô,  este 5 óra:  szentest i 
Istentisztelet hittanosaink szolgálatával a 
templomban

25. kedd, délelôtt 10 óra: ünnepi úrva-
csorás Istentisztelet a templomban

26. szerda, délelôtt 10 óra: ünnepi úrva-
csorás Istentisztelet a templomban legá-
tus szolgálatával

30.  va sá r n ap,  dé le lô t t  10  ór a : 
Istentisztelet a templomban

31. hétfô, este 5 óra: óévi háladó 
Istentisztelet a gyülekezeti teremben

2019. január 1. kedd, délelôtt 10 óra: 
újévi könyörgô Istentisztelet a templom-
ban.

Minden kedves érdeklôdôt nagy szere-
tettel hívunk és várunk alkalmainkra!

Áldott karácsonyi ünnepet és új évet 
kíván minden kedves Olvasónak: 

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Karácsonyi gondolatok
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Az I. világháborúban részt vett tahitótfalui 
katonák között szerepel Ezékiel András (1893-
1920-as évek közepe) neve. 

1915-ben sorozták be és a 32. gyalogezred-
hez nyert beosztást, majd önként jelentkezett a 
repülôcsapatokhoz. 1915 novembere és 1916 
tavasza között Németországban és Ausztriában 
(akkor még Monarchia) kapott kiképzést. A 
sikeres vizsga után 1916. szeptember 20-án állí-
tották ki számára a Magyar Aero Szövetség 143. 
számú pilótaigazolványát.

A háborút pilótaként harcolta végig, több 
mint 100 bevetésen vett részt. Fenn maradt 
egy általa írt beszámoló a bevetéseirôl a 
Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum 
Archívumában 1919.III.1. dátummal. A leírás-
ból megismerhetjük közelrôl a háborút. 

„Tisztelt Párándy Úr!
A Magyar Pilóták Szövetsége felszólítására, 

bátor vagyok én is egy pár jobb repülésemet 
kiragadva 110 ellenséges repülésem közül 
közölni…

A román orosz fronton 1917 február 17-én:
Két gépfegyverrel és 80 kg bombával star-

toltam egy 67-es típusú Brandenburg-gal 
felderítô útra. Már a start elôtt megállapod-
tunk megfigyelômmel arra nézve, hogy ha 
valami rendkívül jó célt látunk, úgy arra 
lemegyünk és tönkreverjük…

Egy és fél órai csatangolás után nem talál-
va semmi érdemesebb bombáznivalót már 
azon gondolkodtam, hogy térjünk haza, ami-
kor Liteni és Folticeni között mint egy 40 
kocsiból álló teljes sebességgel haladó kato-
naszállító vonatot vettem észre. Ezt kellene 
megtámadni! – villant az agyamon keresz-
tül. Hiszen ezt még nem csinálta senki! Azzal 
hátra gesztikulálva kérdem megfigyelômet, 
hogy ne mennénk-e rája?...

Egy beleegyezô bólintás s azzal lefogtam 

a motort és elôre nyomva a magassági kor-
mányt 2000 méterrôl zuhanórepülésbe kez-
dek. 100 méterre a céltól egyenesbe veszem és 
rádobjuk az elsô bombát, a motornak teljes 
gázt adva erôs ívben még egyszer föléje és rá a 
másodikat! Óriási detonáció! A megfigyelôm 
még fényképez is! A gépet bedöntve látom, 
hogy a vonat áll, s mintegy 6 kocsi teljesen fel-
ismerhetetlen masszát képez…

A vonat épen maradt kocsijából kiugráló 
legénységre gépfegyver tüzet adunk, s azzal 
haza!

Egy óra múlva s imán landol tam 
repülôterünkön, ahol kiszállva a gépbôl 8 
találatot konstatáltunk! Szerencsénk volt, 
hogy egy sem érte a gépnek semminemû 
komoly részét. A Hadtestnek beküldve a jelen-
tést és fényképet, nekem 4 nap múlva kijött 
az elsô osztályú ezüst és megfigyelômnek 
Green hadnagynak a Signum Laudis…

A második esetem ugyanilyen körülmé-
nyek között történt. Március 9-én azzal a 
különbséggel, hogy elôre elhatároztuk, hogy 
meg fogjuk támadni Dolnasca pályaudvart 
tekintve, hogy az egy nagy vasúti gócpont. 
Így történt: 15-20 km-rel Dolnasca elôtt ismét 
megpillantottunk egy nyílt pályán haladó 
katonavonatot és egy bombát 80 m magas-
ságból reádobtunk, s azzal nem törôdve sem-
mivel sem, a földtôl alig egy pár méternyi 
magasságban repülve neki Dolhascának. 
Célom volt meglepetésszerûen támadni, hogy 
ne legyen idejük rámlôni. A pályaudvaron 
éppen öt katonaszállító vonat vesztegelt, s a 
80 m-rôl ledobott bomba irtózatos pusztítást 
csinált! Lefényképezve az eredményt hazafe-
lé vettük az utunkat amikor Dolhascától egy 
pár km-re egy gyakorlatozó orosz csapatot 
vettünk észre. Ezeket is megrohamozva még 
alig adunk rájuk 1500-2000 lövést, amikor 
a hátunk megett feltûnik 2 Farman típusú 
repülôgép. Na, még ez hiányzott! 10 percnyi 
légiharc után az egyik megsérült, s leszállt 
egy szántóföldön. A másik ezt látva elillant. 
Fél óra múlva szerencsésen landoltunk ott-
hon. Találatot ismét kaptunk, még pedig a 
propeller egyik szárnyát fúrta át a golyó. A 
propellert direkte Bécsbe vitték a hadikiállí-
tásra, minket pedig kiállítottak az Exellence 
elé, ahol is én másodszor az I. osztályú ezüs-
töt, megfigyelôm Scharncy hadnagy Signum 
Laudist kapta…

Harmadik jobb repülés története a 
következô:

1917 márciusában egy felderítô útról visz-
szajövet közvetlen a román állások mögött 
egy 6 ágyúból álló tüzér ütegre lettünk 
figyelmesek, amely egy magas hegy tetején 
állt. Megfigyelômmel az ügyet megértetvén 
lefolytottam 3000 m magasan a motort, s 

mindenfelé lehetetlen mozgásokat téve a gép-
pel (hogy azt a hiedelmet keltsem a romá-
nokban, hogy eltaláltak) lassan közeledtem a 
földhöz. S nem csalódtunk, mert úgy a lövész-
árok, mint az üteg legénysége mozdulatla-
nul várta, hogy ugyan hol is fogok leszállni. 
A földet megközelítvén úgy 50 m-rôl adtunk 
az ütegnek olyan tüzet, hogy 7-8 percnyi tûz 
után 14-16 fekvô embert láttunk a hóban 
feküdni. A dolgot lefényképezve indultam 
haza már csak azért is, mert a 2-ik hûtômet 
három helyen keresztül lôtték. 20 perc múlva 
szerencsésen landoltam otthon. Megjegyzem, 
hogy a mi állásaink úgy 200 m-rel magasab-
ban voltak, s így katonáink tisztán láttak 
mindent. Hiszen kaptunk is másnap olyan 
dicséretet, hogy no! No, meg aztán a harma-
dik elsô osztályú ezüst is kijött érte… 

A többi dolgaim azután mint vadászrepülô 
történtek, amint úgy gondolom, hogy feles-
leges is részletesen leírni, röviden vázolva 
lelôttem: 2 angol Farmant (egy kétmotorosat 
és egy egymotorosat), egy francia Nieuportot 
és egy angol Spad-ot, összesen 4-et, s ezekért 
kaptam az arany vitézségi érmet.

Utolsó elôtti frontrepülésemet 1918 június 
15-én csináltam, ahol is részt vettem abban 
a 60 repülôgép között akik reggel 6 órakor 
az offenzívát bevezették 100 m magasan 
repülve 5 km mélységben és 50 km hosszú-
ságban…

Június 21-én az 5. éjszakai repülésemnél, 
amikor a Montello mellett lévô Trevignaánói 
repülôteret bombáztuk ½ 12 órakor 100-150 
m magasan repülve fele bombánk már lenn 
volt, amikor a bal hónom alá egy gépfegyver 
golyót kaptam, amivel szerencsésen landol-
tam. Pordenone repülôterén. S úgy be a kór-
házba…

Négy heti gyógyulás után be lettem oszt-
va az albertfalvai repülôgépgyárba ellenôrzô 
pilótának, ahol még most is szolgálatot telje-
sítek. 

Kitüntetéseim: 1 arany, 3 nagy ezüst, 1 kis 
ezüst, 1 bronz.

Ezékiel András” (akkor már ôrmester)
Budai Mihály

Az I. világháború befejezésének 100. évfordulójára
Egy világháborús pilóta visszaemlékezése
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Az elmúlt két év lelkesedése után isko-
lánk idén is csatlakozott a Keresztszülôk 
a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület 
karácsonyi csomaggyûjtéséhez. Diákjaink 
nagy örömmel vettek részt az akcióban. 

Volt, aki tanszereket hozott, 
mások ruhákat, játékokat, 
tisztálkodószereket vagy 
édességeket hoztak, így sok-
féle kedves és hasznos dolog 
gyûlt össze a csángó gyer-
mekeknek. Iskolánk alapvetô 
nevelési feladatának tekinti, 
hogy szociálisan is érzékeny-
nyé tegyünk diákjainkat. Úgy 
érezzük, hogy a gyûjtésben 
való részvétellel gyermekeink 
idén is megtapasztalhatták az 
„adni öröm” élményét.

Az összegyûlt csomagokat november 
26-án adtuk át iskolánk vezetôsége és diákjai 
jelenlétében az egyesület elnökének, Jolanda 
Willemsének. Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu 
polgármestere és a Polgármesteri Hivatal is 

csatlakozott a gyûjtéshez.
Köszönjük a gyerekeknek, a szülôknek, 

kollégáinknak hogy nagyon aktívan részt 
vettek ebben az akcióban, bízunk abban, 
hogy örömet tudunk ezzel szerezni „legke-
letibb testvérkéinknek”!

Szakács-Urbán Zsófi és Zakar Ági, 
szervezôk

Iskolánk egészségnevelési napot tar-
tott november 10-én. Az egésznapos 
iskolai rendezvényen érdekes és hasznos 
egészségmegôrzési programok várták a gye-
rekeket. Szentendrérôl érkeztek elôadók: 
Miháldy Kinga dietetikustól hallhattunk 
elôadást az egészséges táplálkozásról és az 
okostányérról, Törökné Bakos Bea gyógy-
tornász megmozgatta az alsósokat majd az 
5. évfolyam tanulóit is. A felsô évfolyamosok 
az újraélesztés szakszerû kivitelezését sajátít-
hatták el Szabó Anikó védônôtôl, valamint 
Horváth Judit pszichológus tartott elôadást a 
7., 8. évfolyamok tanulóinak a testképzavar 
lelki okairól. Bákai Brigitta rendôr egy két-
órás interaktív társasjátékban mutatta meg 
a 8. évfolyam tanulóinak az iskolai zaklatás 
elleni védekezés módját.  

A Népház udvarán Kovács László tanár úr 
szervezett sorversenyt a kicsiknek, a nagy 
iskolában pedig Králikné Matkovics Mariann 
és Turóczi Csaba testnevelôk mozgatták 
meg a gyerekeket sportversenyekkel.  

Kovács-Motesiczky Eszter tanítónô 

 Köszönet az Egészségnapért!
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 

Iskola nevelôtestülete nevében szeret-
nék köszönetet mondani az Egészségnap 
megszervezéséért az Egészséges Város 
Közalapítványnak, Gerôcs Katalin elnök-
nek, Dr. Pázmány Annamáriának a SZEI 
igazgató-fôorvosának, az Egészségfejlesztési 
Irodának, hogy iskolánkat választották nyitó 

rendezvényük helyszínéül, valamint az 
Alapítvány és az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársainak  az érdekes programokat.

Köszönöm Gerôcs Katalin elnök asszony 
és az Alapítvány anyagi támogatását, mely-
nek köszönhetôen a rendezvényt színeseb-
bé tudtuk tenni, és a  gyerekeknek egészsé-
ges ételeket, italokat tudtunk vásárolni. 

Zakar Ágnes intézményvezetô

November közepén hetedikes diákjaink 
találkozhattak iskolánkban egy ismeretlen 
ismerôssel, aki szerencsénkre nagy örömmel 
fogadta meghívásunkat és Erdélybôl hozzánk 
látogatott. Osztályfônöki órán már látták páran a 
csíkmadarasi Gáll Leventével készült riportfilmet 
és nagyon tetszett nekik a Zsigmond malom 
fogadót feleségével, Tímeával üzemeltetô két-
gyermekes családapa életvidámsága, lendülete, 
kedvessége. 

Valójában két okból is nagyon örültünk láto-
gatásának. Egyrészt azért, mert jövô nyáron a 

gyerekek a Határtalanul program keretében min-
denben együttmûködô, lelkes szervezô tanáraik-
nak köszönhetôen Erdélybe utaznak majd, ahol a 
házaspár vendégei lesznek egy napra és ez a talál-
kozó egyben elôkészítô óra volt a kiránduláshoz, 
másrészt pedig azért, mert az ô bemutatkozása is 
kapcsolódik pályaorientációs rendezvénysoroza-
tunkhoz. Családi hangulatú fogadójuk üzemelte-
tése jogosan tekinthetô az ô szempontjukból a 
pálya csúcsának, hiszen vendégeik nem csak a 
gazdasszony eredeti erdélyi receptjeivel ismer-
kedhetnek meg, hanem akár több napra meg 

is szállhatnak náluk és szakvezetést is kérhet-
nek Leventétôl egy hargitai gyalogtúrához vagy 
éppen a havasi pásztorkodás bemutatásához.

Életmûvészünk bemutatkozását hetedi-
keseink lelkesen hallgatták, a végén pedig 
sorban föltették kérdéseiket, amikre ô saját 
élményei felidézésével válaszolt. Mindannyian 
meggyôzôdhettünk természetismeretérôl és 
-szeretetérôl és kíváncsian várjuk történetei-
nek folytatását jövô nyáron. 

Sziváné Bergmann Henriett, 
Fábián Csaba tanárok

Adni öröm! a Pollack Mihály Általános Iskolában
Karácsonyi csomaggyûjtés a moldvai csángó gyermekeknek

 Egy kicsit egészségesebbek lettünk…

Jelenünk és jövônk életmûvészei
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Portugália adott otthont az idei évben a 
Wadokai Karatésok Európa Bajnokságának. 
A Magyar Válogatott versenyzôjeként 
a kvalifikációs versenyeken elért ered-
ménye alapján a szentendrei Piramis 
Sportegyesület 12 karatékája és edzôjük 
valamint a szülôkbôl és testvérekbôl 
álló szurkolók utaztak a megmérettetés-
re, melyen 22 ország versenyzôi vettek 
részt. Tahitótfalut az egyesület három 
versenyzôje, Kollár Eszter, Kollár András 
és Tóth Péter képviselte.

A november 15-én közel négy órás 
repülôutat követôen fáradtan, de várako-
zással teli izgalommal foglalta el a magyar 
csapat a szállását.  A pénteki nap rövid 
városnézéssel majd már a versenyre készü-
lés jegyében helyszín bejárással és regiszt-
rációval telt el. A csapat izgatottan várta az 
esti Európai Szövetségi Közgyûlést, ahol 
elfogadva Magyarország pályázatát a 2019. 
évi Európa Bajnokság rendezési jogát 
nekünk ítélték.  Az este hátralévô része 
a sorsolás tanulmányozásával, átmozgató 
edzéssel telt el. 

Szombati napon korai ébresztôt 
követôen hét órakor már a verseny hely-
színén melegített a csapat. Nyolc órakor 
már szólították az egyéni formagyakorlat 
résztvevôit, ahol mi is érdekeltek voltunk. 
Versenyzôink remek formát mutatva egy-
más után legyôzve ellenfeleiket hamaro-
san érmekért, elôkelô helyezésekért küzd-
hettek. 

Piramis Sportegyesület versenyzôinek 

egyéni formagyakorlat eredményei:
Kollár Eszter Európa Bajnok junior lány 

kategóriában
Kollár András Európa Bajnok U21 férfi 

kategóriában
Halászi Damján 2. helyezés kadet férfi 

kategóriában
Uhlyarik Panna 3. helyezés junior lány 

kategóriában
Tóth Péter 3. helyezés felnôtt férfi kate-

góriában
Uhlyarik Panna 5. helyezés felnôtt nôi 

kategóriában
Bereczki Roland 5. helyezés felnôtt férfi 

kategóriában
Puskás Áron 5. helyezés U21 férfi kate-

góriában.
Az egyéni formagyakorlat után követ-

keztek a csapat formagyakorlatok, ahol a 
felnôtt nôi és férfi csapatok révén szin-
tén érdekeltek voltunk. Elôször a lányo-
kat (Kollár Eszter-Bokori Kata-Uhlyarik 
Panna) szólították a küzdôtérre, ahol 
remek formát mutatva hamarosan már az 
elôdöntôben izgulhattunk értük. Sajnos a 
döntôbe jutásért az olasz csapattól kikap-
tunk, azonban a görög csapatot legyôzve a 
harmadik helyet megszereztük. 

A fiúk (Bereczki Roland-Kollár András-
Tóth Péter) is magabiztosan meneteltek 
és a házigazda portugál csapatot legyôzve 
a döntôbe jutottak, ahol a tavalyi évhez 
hasonlóan a rivális olasz csapattal küzd-
hettünk meg. Nagyon szép formagya-
korlat és bunkai (értelmezés) bemuta-

tását követôen a bírók a mieinket látták 
jobbnak, így ebben a számban is Európa 
Bajnokok lettünk!  

Színvonalas megnyitót követôen 
kezdôdtek el a kumite, küzdelmi verseny-
számok.  

A Piramis Sportegyesület versenyzôi 
itt se vallottak szégyent, nagyszerûen 
helytállva az alábbi eredményeket érték 
el:

Kollár András Európa Bajnok u21 férfi 
küzdelem

Péter Patrik 3. helyezés U14 fiú küz-
delem

Kollár Eszter 3. helyezés junior lány 
küzdelem

Boda Máté 3. helyezés kadet fiú küz-
delem

Hajdler Zoltán 5. helyezés U21 férfi 
küzdelem

Bokori Kata 5. helyezés junior lány küz-
delemben

Harangozó Zsombor kadet fiú kategó-
riában sajnos nem ért el helyezést, de 
szereplése dicséretes volt.

Érdekesség, hogy Kollár András kumite 
arany érmével beírta magát az egyesület 
történetébe, hiszen ô az elsô Kumite 
Európa Bajnoka az egyesületnek!!

A versenyt jó hangulatú Sayonara Party 
zárta, majd másnap fáradtan, de boldogan 
tekintettük meg Lisszabon nevezetessé-
geit.

A csapat tagjai ezúton is köszönik mind-
azok segítségét, akik segítették felkészü-
lésüket, akik szorítottak itthonról vagy a 
helyszínen értük. Köszönjük Szentendre 
Város Önkormányzatának a Támogatását! 

Találkozunk a 2019-es Európa 
Bajnokságon Budapesten!

A Piramis Sportegyesület szeretet-
tel vár minden kicsi és nagy sportolni 
vágyót edzôtermébe Szentendrén (Rózsa 
utca 8.) karate és aerobik edzésekre. 
Info: 20-444-3160

Karatés sikerek az Európa Bajnokságon

A szeptemberi iskolai papírgyûjtésnek 
nagyon szép eredménye lett az iskola - 
szülôk – község - önkormányzat összefogá-
sának köszönhetôen. 

176.250 Ft folyt be a papírgyûjtésbôl, 
melyet iskolai eszközök pótlására, fejleszté-
sére fogunk fordítani. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt 
vett a papírgyûjtésben, és így segítette a 
tahitótfalui iskolát!

Zakar Ágnes iskolaigazgató

Papírgyûjtés az 
iskolában
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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 	

																																														 											 																					  

Az idei évben november 10-én tartottuk 
meg hagyományos Szülôi Bálunkat. A sok 
készülôdés megérte, mindenki nagyon jól 
érezte magát.

Az estet az alapítvány elnöke nyitotta 
meg. A következô húsz percben a zenetaná-
rok és két iskolai növendék hangulatos 
mûsorszámaival kapcsolódhattunk ki. 
Könnyed muzsikájukkal a közönséget is 
be tudták vonni az éneklésbe. Köszönjük, 
hogy aktív munkájukkal segítik az alapítvány 
tevékenységét. Ezután Török Luca, iskolánk 
6. a osztályos tanuló hiphop tánca követ-
kezett. Luca évek óta sikeres versenyzôje 
az Allstars Dance Stúdiónak. További sike-
reket kívánunk neki! A folytatásban Zakar 
Ágnes igazgatónô és Dr. Sajtos Sándor, tele-
pülésünk polgármestere is köszöntötte a 
vendégeket. Vacsoránkat az idei évben is 
az Útonálló Vendéglô biztosította, tekintet-
tel a Márton nap közelségére libás fogást 
is választhattunk. A talpalávalóról Szecsei 
László gondoskodott. 

Idén is volt tombola, sok-sok értékes 
ajándékkal, felajánlással. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a támogatást a faluban 
és a környéken mûködô vállalkozásoknak, 
szülôknek és minden tombolatárgyat fel-
ajánlónak: Puppánné Rácz Julianna West 
Divatáru, Keszler Szabolcs Hús- és hentesáru 
bolt, Laki Cuki, Angelmayer Éva Háztartási 
bolt, Útonálló Vendéglô Leányfalu, Orbán 
Olga Élelmiszerbolt, DunakanyarVet 
Állatorvosi Rendelô és Állatpatika- 
Dr. Munkácsi Miklós és munkatársai, 
Csereklye József Baumit Kft., Nagy-Kozár 
Szilvia, Nu-Medical Orvosesztétika, Líra 
Könyvesbolt Leányfalu, Alphazoo-Leányfalu.

Köszönettel tartozunk a szülôi munka-
közösség tagjainak, a kedves szülôknek, 
akik támogatói és belépôjegyek vásárlásá-
val, tombola felajánlásokkal, finom süte-
ményekkel járultak hozzá rendezvényünk 
sikeréhez. Szintén köszönjük Tahitótfalu 
Község Önkormányzatának, hogy idén is 
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a 
Népházat.

Ez évben a 3. b és 2. b osztályt jutalmaz-
tuk tortával, mivel a legtöbb támogatói 

jegyet és belépôt az ide járó gyermekek 
szülei vásárolták.

Az est teljes bevétele 278.500 Ft volt. Az 
összeget az idei évben sport- és játékesz-
közök beszerzésére, telepítésére fordítjuk. 
Munkánkat az iskola honlapján a www.
pollackmihalyiskola.hu oldalon, illetve a 
Danubia Televízió honlapján követhetik 
figyelemmel.

A Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyerme keiért Alapítvány
elnöke: Csizmadi Andrea

tagjai: Baffiáné Berényi Krisztina, 
Bándiné Tasnádi Ágnes, Csereklyéné 

Szente Ildikó, Csizmadi Beáta

Szülôi bál 

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

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

06-20-4359325
Hollandi Méhészet, Tahitótfalu
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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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November 19-én az egész nap a pályaválasztásról és a továbbtanu-
lásról szólt. A rendezvény helyszíne a Sportcsarnok és a Faluház kertje 
volt. A délelôtt folyamán tíz szakma képviselôi mutatták be tudásukat 
és tapasztalataikat munkájukról. Autószerelô, ács, burkoló, erdész, 
villanyszerelô, rendôr, cukrász, asztalos, pincér, csecsemôgondozó és 
szociális munkás szakmákat ismerhettük meg. 

A napot Zakar Ágnes igazgatónô nyitotta meg, valamint Dr. Sajtos 
Sándor köszöntötte a megjelenteket. A rendezvény kistérségivé nôtte 
ki magát tavaly óta. A környékbeli iskolák kaptak meghívót rendezvé-
nyünkre. Dunabogdány három osztálynyi diákkal képviseltette magát 
és örömmel vették a meghívást. 

A hetedikes-nyolcadikos diákokat csoportokra osztottuk, és forgó-
színpad szerûen nézték meg a szakmákat. Minden egyes helyszínen 
volt gyakorlati bemutató is, és a diákok is kipróbálhattak néhány mun-
kafolyamatot. Ezek a foglalkozások aratták a legnagyobb sikert. 

A nap ezen részét a Faluházban egy kis vendégség zárta le. 
Kemencés lángost, lekvárokat és kecskesajt termékeket kóstolhatott 
meg mindenki. 

Köszönjük a közremûködést: Nagy Zita gyermekápolónak, Balogh 
Zoltán villany szere lônek, Juhász Balázs erdésznek, Szabados-Molnár 
Péter burkolónak, Szimilkó Sándor autószerelônek, Papp László ácsnak, 
Hegedûs Gábornak és rendôr társainak valamint Kecskés Katalinnak és 

segítôinek és az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola diákjainak. 
A látványpékségért köszönet Tahitótfalu Önkormányzatának, Dr. 

Sajtos Sándor polgármesternek. Köszönjük a Faluház munkatársainak 
és Béres Gabinak a segítséget, támogatást.

A rendezvényt támogatta: Tahitótfalu Önkormányzata, Ezüst kecske 
- Mocskonyi tanya és az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola.

Délután környékbeli középiskolák tartottak szülôi értekezletet az 
érdeklôdô tahitótfalui és dunabogdányi szülôknek. 

Köszönjük a részvételt és az értékes elôadást a középiskolák igazga-
tóinak, képviselôinek! Sok segítséget kaptak a résztvevô szülôk, diákok 
a középiskolai jelentkezéssel kapcsolatban.

Köszönjük, hogy a pályaválasztási szülôin képviseltette magát 
a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 
a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, a Petzelt József 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, az Esztergomi Kolping Katolikus 
Középiskola, a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium 
és Rendészeti Szakközépiskola, az esztergomi Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium és a Váci SZC Király Endre Szakgimnázium és 
Szakközépiskola.

Fábián Csaba szervezô

Pályaorientációs nap

A zeneiskolások idén is meglátogatták a Nyugdíjas klubot. A nagy-
mamák és nagypapák finom süteménnyel hálálták meg a  muzsikát.

 Akik a szép élményt szerezték a hallgatóságnak:
Nagy Anna furulya
Fucskó-Bekker Balázs gitár 
Ágoston Emese furulya
Budai Balázs Gergely, Nikolett Heves Ramóna gitár, gitárkíséret: 

Orosz Attila
Piltz Flóra zongora
Deák Eszter és Mákó Miklós furulya

Tampu Máriusz hegedû, zongorán kísért Kürtösi Zsolt
Sáfár Eszter zongora
Soós András és Vernel Bálint gitár
Szûcs Rebeka zongora
Kiss Bence Andor hegedû, zongorán kísért Kürtösi Zsolt
Egy rangos eseményen a Mûvészeti Iskolák Ôszi találkozóján 

képviseltük még a Pollack sulit . Marosi Ági tanárnô növendéke, 
Kiss Bence Andor Rameau darabját játszotta nagy sikerrel hegedûn, 
Kürtösi tanár úr zongora kíséretével.

Készülünk a Hangszeravató Adventi Kon certünkre, amelyre elfo-
gadta meghívásunkat Fekete Péter államtitkár úr. Itt köszönheti meg 
az iskolánk a Kodály Program keretében kapott új hangszereket.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt. 

Zeneiskolai programok
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Sasvári Sándor 
Jászai Mari-díjas színmûvész,

énekes ünnepi mûsora

Taníts meg minket, Jézus!

Adventi 
Gála

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

Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk. 
Támogatói jegyek 2000 Ft-os áron kaphatók, 

mellyel a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
2019. évi programjait támogatja. Köszönjük!

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

 

ADVENTI VÁSÁRBA 

Sok szeretettel hívunk  
és várunk minden kedves érdeklődőt 

2018. december 14-én 10:00 órától 20:00 óráig 
a Sportcsarnokba, a Tahitótfalui Pollack Mihály  

Általános Iskola szülői munkaközössége  
által szervezett 

ahol az asztalokat a gyerekek és a szülők által 
készített sütikkel, kézműves ajándékokkal,  

felajánlott játékokkal, könyvekkel töltjük meg,  
és a vásár teljes bevétele az osztályközösségek 

kasszáját gyarapítja majd! 
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Tahitótfalu

Pest Megyei Értéktár 
Vándorkiállítása
a Pollack Emlékszobában
2018. december 17. hétfő 17:00

A kiállítást megnyitja: Szabó István 
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Köszöntőt mond: Dr. Sajtos Sándor 
Tahitótfalu polgármestere

Közreműködik: Gellért Gabriella zenetanár

A kiállítás december 28-ig látogatható 
a könyvtár nyitvatartási idejében december 17-22-ig, 

egyéb időpontokban telefonos egyeztetés alapján 
(30/337 5527)

Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
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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.

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 telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 

hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Novemberi számunkban a tótfalui 
Dunakanyar Takarék korlátjának egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Cservenák Aurélnak.

Vedd észre!


