
Megkezdôdött az iskolaépítési projekt
A 2019 decemberében megjelent Tahitótfalui 

Községi Tájékoztatóban arról adtam hírt, hogy 
iskola épülhet Tahitótfaluban. A Kormány 
1692/2019. (XII. 10.) számú határozatában 
döntött a Budapesti Agglomerációhoz tarto-
zó Pest megyei településeken mûködô közne-
velési intézmények infrastrukturális fejlesz-
tésének elôkészítésérôl. A határozat 9 pont-

ban rögzíti a pénzügyi és szakmai feltétele-
ket. Az elôkészítési fázisban forrást biztosí-
tottak a megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítésére, melyet a Beruházási Ügynökségnek 
kell elvégeznie. Ehhez szakmai segítséget a 
BMSK Zrt.-tôl (Beruházási Mûszaki Fejlesztési 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) kap-
nak. BMSK Zrt. 2019. december 19. napján 
kelt levelében arra kért, hogy a levelük mel-

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Január 12. vasárnap 17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia 
magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben. 
Szolgálatot tart nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond G. 
Szalai István. 18:00 Babucs Zoltán hadtörténész könyvbemutatóval 
egybekötött elôadása a Faluházban. Belépés ingyenes.
Január 13. hétfô 15:30-18:00 Véradás a Népházban.

Január 23. csütörtök 16:00-20:00 Kosárfonó tanfo-
lyam elsô alkalma. Idôtartam 6 hét. Az önkölt-

séges oktatást Horváth Kata kosárfonó tartja. 

Részletekrôl érdeklôdni: faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.
Január 25. szombat 10:00 Habakuk Bábszínház: Micsoda madár ez? 
Szervezô: TETA. Helyszín: Népház. Részletek a plakátokon.
Február 1. szombat 8:00-14:00 X. Puzder János Emléktorna. Helyszín: 
Sportcsarnok.
Február 15. szombat 19:00 Farsangi Batyusbál a Népházban. 
Részletek a plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):

Folytatás a 16. oldalon

Januári programok

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A tartalomból:

Adótartozók listája 

a település honlapján 3.

Karácsonyfa begyûjtés 3.

Emlékezés az 1943. 

január 12- i doni magyar 

tragédiánkra 5.

Adventi hangversenyek 8.

Parlamentlátogatás a 6. 

évfolyamosoknak 9.

Visszatekintés a 18. Advent 

Tahitótfalun 

rendezvénysorozatra 14.

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak sikerekben 
gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!
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lékletét képezô adatbekérôt legkésôbb 
2020. január 15-ig küldjük meg részé-
re, amely tartalmát a Váci Tankerülettel, 
illetve az iskola vezetôségével is egyeztet-
ni kell. Tekintettel arra, hogy Tahitótfalu 
Község Önkormányzata a konyha építé-
sével egyidôben az iskola megépítésé-
re készített egy elôzetes tanulmányter-
vet, így viszonylag operatív módon képe-
sek vagyunk erre az adatszolgáltatás-
ra. A hatástanulmánynak 2020. júliusági 
kell elkészülnie, ami fontos alapja lesz a 
mûszaki engedélyes tervnek. Ezért tartot-
tam szükségesnek egy egyeztetô tárgya-
lás megtartását a BMSK Zrt. kapcsolattar-
tójával és a Tankerület mûszaki apparátu-
sával. Az egyeztetésre 2020. január 8-án 
került sor, ahol az adatbekérô szempont-
rendszerére figyelemmel a meglévô inf-
rastrukturális feltételeket valamint az 

elôzetes tervdokumentációt elemeztük. A 
pályázaton nyert összes településnél felté-
tel, hogy az önkormányzatok a fejújításra 
vagy új építésre kijelölt területeken ren-
delkezzenek teljes közmûellátottsággal. 
A már korábban említett konyha építése-
kor ezeket a közmû rendszereket kiépítet-
tük (gáz, víz, csatorna, elektromos kapa-
citás). A tárgyalást követôen a BMSK Zrt. 
és a Váci Tankerület képviselôivel hely-
színi bejárást tartottunk az iskola terve-
zett helyszínén, a faluházban, a népház-
ban, a sportcsarnokban, valamint a kony-
ha - étkezdében. A bejárást azért tar-
tottam fontosnak, mert a megépítendô 
iskola szorosan kapcsolódik ezekhez az 
önkormányzat tulajdonában lévô intéz-
ményekhez. A tárgyalás során rögzítés-
re került, hogy a BMSK Zrt. által kiválasz-
tott tervezôiroda folyamatos kapcsolatot 

fog fenntartani az Önkormányzattal és 
a Tankerülettel annak érdekében, hogy 
maximálisan figyelembe vegye a tele-
pülés igényeit, az iskola szakmai elvá-
rásait, illetve a Váci Tankerület straté-
giai elképzeléseit. Az önkormányzat 
által elkészített korábbi látványterv nem 
kôbe vésett koncepció, ami azt jelenti, 
hogy az engedélyes tervek elkészítésé-
ig az épület tervezett elhelyezésén, szer-
kezeti felépítésén módosításokat lehet 
eszközölni. Összegzésképpen pozitívan 
értékelem, hogy a projektben résztvevô 
felek konstruktív, kooperatív döntése-
ket tudnak hozni annak érdekében, hogy 
Tahitótfalun a régóta tervezett iskola 
megépülhessen. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Bozóki Eszter  2019. 12. 04.

Elhunytak: 
Bundics Gusztáv – Visegrádi út, élt: 47 évet
Vella Péter János – Táncsics Mihály u., élt: 54 évet
Bán Mihály – Táncsics Mihály u., élt: 96 évet
Sárközi Mihályné – Ódry Árpád u., élt: 75 évet
Bötkös János – Ady Endre út, élt: 76 évet
Szabó Jánosné – Rákóczi u., élt: 85 évet
Budai István – Arany János u., élt: 63 évet
Szûcs Dánielné – Szabadság út, élt: 93 évet
Szmutni Ibolya – Akácfa u., élt: 42 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 
Tahitótfalu településen a karácsonyi 

ünnepeket követôen Társaságunk szer-
vezetten gyûjti össze és szállítja el a 
fenyôfákat. 

Kérjük a lakosságot, hogy a karácsony-
fákat a kukák mellé tegyék ki úgy, hogy 
ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem 
a gépkocsik forgalmát. A begyûjtés 2020. 
január 10-én és 2020. január 24-én pénteki 
napokon kerül megszervezésre.

A kiszolgált tûlevelûeket elôször 
aprítjuk, majd ezt követôen a Fôvárosi 

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

Esetleges témában felmerülô kérdé-
seikkel szíveskedjenek ügyfélszolgála-
ti elérhetôségeink egyikén keresni kol-
légáinkat, akik készséggel válaszolnak. 
Internet: www.fkf.hu, Tel: 061 459 6722, 
E-mail: ahk@fkf.hu

Tahitótfalu Képviselô-testületének 
206/2019. (XI.26.) számú határozata alap-
ján nyilvánosságra hozzuk az adótartozás-
sal rendelkezôk névsorát. A lista a  2019. 
december 31-i záró állapot szerint készült.

Az adótartozásokkal kapcsolat-
ban kérem, keressék Balláné Karnevál 
Magdolna adóügyi-adósságkezelési 

ügyintézôt a 06-26/387-198/8-as melléken 
vagy a 06-30/380-4622 telefonszámon, 
illetve személyesen ügyfélfogadási idôben.

A tartozók listája megtekinthetô a www.
tahitotfalu.hu kezdôlapján az adótartozók 
linkre kattintva.

Eôryné dr Mezei Orsolya s.k.
jegyzô

Tisztelt Lakosaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településün-
kön a szelektív-hulladék gyûjtése 2020-tól 
szerdáról csütörtökre változik. Tehát min-
den hónap második hetének csütörtök-
jén viszik el a szelektív-hulladékot.

Az idôpont változástól a szelektív-hul-
ladék gyûjtés szolgáltatási színvonalának 
javulását várjuk, ugyanis ezeken a napo-
kon nagyobb szállító kapacitás áll a szol-
gáltató rendelkezésére.

Tahitótfalu Önkormányzata

Karácsonyfa begyûjtés

Adótartozók listája a település 
honlapján

Változik a szelektív-hulladék 
szállítás napja
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Az Advent Tahitótfalun rendezvénysoro-
zat kiemelkedô eseménye volt Péreli Zsuzsa 
Kossuth-díjas képzômûvész kiállítása a refor-
mátus gyülekezeti teremben. A barátságos, 
közvetlen hangvételû megnyitón Tolcsvay 
László és a mûvésznô mutatták be az alkotá-
sokat, majd a  Kossuth-díjas zenész néhány 
immár klasszikussá vált szerzeményének 
elôadása után közös éneklésre buzdította a 
közönséget.

Péreli Zsuzsa gobelinmûvész immár 
négy évtizede él férjével, Tolcsvay Lászlóval 
választott hazájában, Tahitótfaluban. A 
festômûvész végzettségû mûvésznô kiállítá-
sára mûveinek reprodukcióit hozta el, egy-
részt mivel az eredeti gobelinek hazai és kül-

földi gyûjteményekben, középületekben van-
nak, másrészt a fali kárpitok mérete is túlzott 
a hely adottságaihoz, hiszen a legtöbb gobe-
lin kép 2-4 nm nagyságú. A Szelényi Károly 
által készített képek élethûen adják vissza a 
szôtt festmények szépségét. Aki találkozott 
már Péreli Zsuzsa kárpitjaival, az tudja, nem 
gyorsan múló, pillanatnyi szépség, amit lát. 
Érzelem és értelem, hit és az élet feltétlen sze-
retete árad minden alkotásából. 

 Péreli Zsuzsa mûvészetében alkalma-
zott technikája nem mai eljárás, a középkor 
óta változatlan módon készülnek a gobeli-
nek. Péreli Zsuzsa a megnyitón elmesélte a 
gobelinkészítés eredetét. Egy francia kirá-
lyi udvarbéli fonalfestôrôl, Jean Gobelinrôl 
nyerte nevét e technika. Akkoriban legalább 

három ember munkáját dicsérték a falikárpi-
tok. Egy festô, akár Raffaello megfestett egy 
mûvet, aztán valaki a képrôl leszôhetô vonal-
rajzot csinált. Ez a rajz tartalmazta az összes 
színárnyalat számmal ellátott kódját. A har-
madik- olykor több személy- pedig megszôtte 
a képet. A szövés nagy tekintélyû munka 
volt, mindig férfi végezte. Magyarországon 
Ferenczy Noémi volt az elsô, aki a gondolat-
tól a megvalósulásig maga szôtte kárpitjait. 
Péreli Zsuzsa az ô hagyományát követi. A kép 
és a színek mind a képzeletében élnek. Van 
olyan alkotása, amit egy éven át szôtt. 

„Mivel nagyon idôt álló és ôsi techni-
ka, fontosnak tartom, hogy képeimen olyan 
témákról szóljak, amik minket, ma élô embe-
reket érinthetnek. Ebben az ôrületesen roha-
nó világban, ahol minden a pillanatról szól, 
különös boldogsággal tölt el, hogy a világ leg-
lassúbb technikájával hozok létre egy alko-
tást, adózva a kéz és az elme harmóniájának.” 
– mondta a mûvész egy korábbi beszélgeté-
sünk során.

Béres Gabriella

Az Advent Tahitótfalun rendezvényso-
rozat keretében került sor Princzné Bérczi 
Krisztina népi fazekas kiállítására a katoli-
kus hittanteremben. Krisztina Erdélyben 
Erdélyben tanulta ki a fazekasságot, töb-
bek között a Pál család tagjaitól. A korondi 
kerámiák így erôsen hatottak mûvészetére, 
de késôbb fôkent a Székelyföld távolabbi 
vidékeire jellemzô stílusjegyeket magukon 
viselô fazekas edények vonzották. Szeben, 

Beszterce es Kaca vidékének az 1700-1800-
as években már létezô mintáit írókázza 
Krisztina azóta is az edényeire. A kiállítás is e 
technikáról, melyet virágozásnak neveznek, 
kapta címét.

Princzné Bérczi Krisztina a Dunakanyar 
Népmûvészeti Egyesület aktív tagja. Munká-
ival közös kiállításokon rendszeresen sze-
repel, az egyesület tagjaként a Mesterségek 
Ünnepén is találkozhatunk alkotásaival és 

vele személyesen is alkotás közben. 
A történelmi erdélyi népi kerámiát készítô 

Krisztina vallja, hogy számára a magyar kul-
túra e kis szeletének ôrzése és megmutatása 
elhivatottság. Bízik abban, hogy a helyi isko-
lában vezetett kézmûves szakkör növendékei 
közül lesz majd olyan fiatal, aki kedvet kap e 
szép mesterség mûveléséhez.

Béres Gabriella

Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas

Péreli Zsuzsa gobelinmûvész
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77. éve annak, hogy 1943. január 12.-
én, a kegyetlen, 35-40 fokos orosz tél-
ben, délelôtt ¾ 10-kor a szovjet hadsereg 
lavinaszerû ágyú-, és harckocsi támadása 
a leghôsiesebb ellenállás ellenére is fél-
évi elôzetes csatározások után 3 nap alatt 
felmorzsolta a 2. királyi magyar hadse-
regnek a Donnál küzdô erôit. Tízezrével 
estek el, kerültek fogságba, tûntek el 
örökre, váltak nyomorékká honfitársa-
ink. Hozzájuk szállnak most részvét-gon-
dolataink, érzéseink, amikor tisztelettel, 
nagyrabecsüléssel köszöntöm Önöket, 
abból az alkalomból, hogy immár 24.-
szer emlékezünk együtt az 1943.jan.12.-i, 
sokadik magyar tragédiánkra. Köszönöm, 
hogy lelki késztetést éreztek újfent 
arra, hogy együtt emlékezzünk a haza, 
s szûkebb hazánk hôseire is. A végtelen 
harcmezôkön, a Kárpátok védelmében 
elesettekre, azokra, akikre olykor-olykor 
jut egy-egy szál virág, s azokra is, akiknek 
még ez sem adatott meg! Azokra, akik 
1942 nyarán aratatlanul hagyták itthon 
az éltet adó aranyló búzamezôket, akik 
nem köthettek a gyönyörû ôszi, mezei 
virágokból búcsúcsokrot szeretteiknek, 
azokra, akiknek fagyott könnye drága-
gyöngyként pergett le fájdalmas arcuk-
ról, s amelyet nem fogadott be a kegyet-
len orosz tél, s az idegen nép földje sem. 
Azokra, akiknek lelkébe, sóhajába der-
medt a hazatérés utolsó reménye, akik-
nek hóviharban, golyózáporban született 
meg a Megváltó. És azokra, akiknek sze-
retteikért, hazájukért hozott áldozatuk 
jutalmaként nem jutott más, mint fagyott 
rögökbôl álló sírhalom, egy abba szúrt 
névtelen fakereszt, és egy arra tett átlôtt 
rohamsisak. Akik felett a béke angyalá-
nak szívét-szárnyát golyó ütötte át... És a 
néhány méterrel tôlünk nyugvókra, de 
a falunk temetôiben pihenôkre is. Velük 
együtt pedig emlékezzünk az egyenruhát 

sohasem viseltekre, akik míg mások har-
coltak, küzdöttek, ôk vállaikon hordozták 
a hazáért küzdôk családjainak, de egyút-
tal a nemzetnek a terheit is. Teher pedig 
volt elég, hiszen erôs hit, akarat, kemény 
munka kellett ahhoz, hogy bô két évti-
zeddel Trianon után a háború számta-
lan tragédiáját követôen, egy torz ide-
ológia által porba sújtott nemzet 1956-
ban ismét, tisztességgel, becsülettel talp-
ra álljon. Ezért tehát, ha beletekintenénk 
a magyarság lelki tükrébe, csak a 20. szd. 
ennyi áldozathozatala után joggal méltat-
hatjuk e nép, a magyarság önnön érdeme-
it is. Hiszen bármit tettünk, áldoztunk a 
világért, Európáért, megbecsülést, tiszte-
letet másoktól sohasem kaptunk. Mind 
ezek okán tehát, a magyar megérdemel 
egy méltó fôhajtást. Ezen emlékezésünk 
perceiben ne feledkezzünk meg azon 
honfitársainkról sem, akik a kezdetektôl 
hûségesen itt voltak velünk,- többen 
megjárták a harctereket, - de az idô, az 
eltelt 23 év elszólította sorainkból ôket. 
Nagyon hiányoznak. De jussanak eszünk-
be azok is, akik e 23 év alatt felnôtté 
értek, és sohasem tapasztalták meg azt a 
nemes érzést, ami az embert arra készte-
ti, hogy hazája, szülôföldje nagy idôk, tra-
gédiák elszenvedôire emlékezzék. Akik 
talán sohasem tették fel maguknak a kér-
dést: hol porladhatnak azoknak csontjai, 
akikbôl ôk is vétettek? Úgy vélem, hogy - 
talán tudatlanul is - megfosztották magu-
kat lélekgazdagító érzületektôl. Koruknál 
fogva azonban még találhatnak helyet szí-
vükben, lelkükben, hogy egy odaillô, a 
nemzetet, a hazát, a szülôföldet ôrizôk, s 
a család tiszteletét magába foglaló érték-
rendet az azt megilletô helyére illesszék 
önmagukban. (Hiszen mi úgy gondoljuk, 
remélnénk, hogy ôk lennének a magyar 
jövô letéteményesei. Vagy nem?) Ôk is 
nagyon hiányoznak. Számos alkalommal 

elmondtam, leírtam részletesen e tragédi-
ánk sok-sok ismérvét. Ez úttal az én szava-
im helyett még hitelesebben, szeretném 
az akkori idôk élô képeivel, a Donnál írt 
katonaversekkel érzékeltetni, mit érzett, 
mit élt át akkor a magyar katona, amikor 
is hazájáért hûségesküje a frontra, a vár-
tára állította: „Ütközetben: Aknazárban, 
baljós szürkeségben, Figyelôben vagyok 
a Don közelében. Hajnal két óra. A szí-
vem elszorul, Cserjanka községre halot-
ti csend borul. Cserjankában csend van, 
de ott, a front felett, Segítséget kérnek 
a rakétajelek! Az elsô rajvonalban nincs 
minden rendjén! Piros vészjeleket lônek 
a Don mentén... A hajnal kezdetén raké-
ták vil lognak, Parancsok pattognak, 
lépések dobognak. Sikolt-rikolt, üvölt, 
recseg a táj! Emitt is, amott is, felbuk-
kan a halál. Reng a föld. Forró a levegô, 
zeng az ég! Ágyúk perlekednek, dühöd-
ten cseng a lég! Erre is, arra is, dübörög-
nek a tankok, Másodpercek alatt vénül-
nek az arcok! Mintha sípolnának fenn a 
levegôben, Fegyverek vitáznak a Don 
közelében. Sötét pokol rázza alattunk a 
földet, csúnya ördögsátán csépeli a völ-
gyet! Gyalogságunk szökell, tüzel a gép-
puska, golyószórótûzben szörnyû kézitu-
sa! Gépfegyverkattogás, szörnyû ordíto-
zás! Agyvelô! Embervér! Szörnyû látomás! 
Véres a Don vize, embervértôl vörös! 
Magyar, orosz, német katonasors közös!” 
S az emlékezô így folytatja: ... rövid, 
véres kézitusa... borzasztó az a hang, ami 
elhagyja a szuronnyal holtra sebzett szá-
ját... az a kegyetlen emberi indulat, ami 
ilyenkor keletkezik, a legvérengzôbb 
fenevadnál is veszélyesebbé teszi az 
embert... Megrázó képek: - a magyar kato-
na harcolt test, test ellen, térdig süp-
pedve a mocsárban kézitusában,... szitá-
vá lôtt ôrvezetô testét himbálja a vihar a 
drótakadályon... s a közelében középkori 
módszerrel felnyársalt, valamikor boldog-
ságra vágyó fiatal honvéd.”

- „A Kapóstól a Donig: Papp Árpád, 
Don sirató. Don folyó feneke, koporsónk 
feneke, Don folyó két széle, koporsónk 
két széle. Don folyó habjai a mi szemföde-
lünk, Don folyó halai, koporsónk szögei.... 
hiába hívnátok vissza, vissza nem mehe-
tünk, A nagy sötétségben kiapadt a sze-
münk. Szélben... mi szemfedônk szövôdik 
szüntelen, Földben, víz, hó alatt, mégis 
temetetlen. Földben, víz, hó alatt, fek-
szünk siratatlan, Szánkban hó, víz, föld, 
csönd szólal szólítatlan... rétek, erdôk, 
mezôk tavaszt virágoznak... Szélsodorta 
szirmok szemfedônkre hullnak...”

Emlékezés az 1943. január 12- i doni magyar 
tragédiánkra
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(Része volt mind ennek az 1942 augusz-
tusa, 1943 február eleje közötti sztálingrá-
di csatasorozat, melyben 2.2 millió ember 
vett részt, s 1.8 millióan vesztették életü-
ket!)

Emlékezzünk tisztelettel múltbéli vesz-
teségeinkre, s forduljunk hálaadással, hit-
tel, reménnyel az új magyar jövô építése 
felé...

Szente János bácsi - falunk paraszt-
költôjének - a háború végén írt sorai-
ból: ...”Végig sepert a zivatar nemzetünk-
nek életfáján, és széjjelszórt bús magya-
rok a világnak minden táján. Sírva néz-
nek hazafelé, Vajon mit hoz a jövendô? 
Háborgó, megsebzett lelkek, feldúlt csalá-
di otthonok, Bekötésre váró sebek, építés-
re váró romok... Meggyötört kis hazánk 
felett végig zúgott az ítélet. Vajon majd 
a romok közül sarjad-e még magyar élet? 
Vagy haldokló nemzetünknek sírját ássa a 
jövendô. És koporsó lesz számára a most 
jövô újesztendô? Zivataros felhôk után 
kisütött a béke napja, de az igaz békes-
ségnek a szeretet az alapja... Búcsúzzunk 
a múló évtôl megújuló reménységgel, 
amit elvitt, majd a másik kárpótolja nagy 
bôséggel. Fellebben a jövô fátyla, amit az 
Isten eltakart, s megáldja még a jó Isten a 

meggyötört szegény magyart.”
Mint említettem, korábban számos alka-

lommal felidéztem a nemzet veszteségei-
nek sokféleségét. E tragédiák indokolják, 
hogy ha eddig nem, ezek után tegyük fel 
mindenkinek s önmagunknak is a súlyos 
kérdést, hogy ezek után: elég erôsek, fel-
készültek vagyunk-e összmagyarságunk-
ban, lélekben, szellemben arra, hogy 
elkerüljük a már elkövetett hibáinkhoz 
hasonlókat, megelôzzük nemzethatára-
inkon belül is, kívül is újabbak elköveté-
sét. Józanul mérlegelve felelôsségünket 
s felismerjük, milyen eszközök, készsé-
gek birtokában vagyunk egy erôs, bol-
dog Magyarország, magyar haza meg-
építésére, az Idô által felénk sodortatott 
nagy kihívások közös leküzdésére?! Az 
idecsatolható széles eszköztárból emel-
jük ki azokat, amelyekkel Herczeg Ferenc 
kívánta szolgálni nemzetünket, 1940-
ben, szinte reá látva a 21.szd.-ra: „Mert 
mi a magyarság kötelessége... legszentebb 
kötelessége, hogy... gyarapítsa összes 
erôforrásait népi egyéniségének és állami 
függetlenségének védelmére... kis nem-
zetnek erkölcsi erôforrásai gyarapításá-
ra kell súlyt vetnie... egyéni kultúrájában 
kell kiépítenie a nemzeti élet megvívha-

tatlan várát. Mik a nemzeti lét lényeges fel-
tételei? Közös nagy emlékek a múltból és 
közös akarat a jelenben. Emlékezés egy-
kori dicsô tettekre és vágyakozás a közös 
nagyságra és boldogságra... a nemze-
ti élet a nemzeti mûvelôdéssel kezdôdik. 
Egy nemzet, melynek erôs és minden 
más népektôl eltérô, azaz egyéni kultú-
rája van: legyôzhetetlen. Elfoglalhatják 
országát, igába hajthatják népét, de egyé-
niségét megszüntetni nem tudják, és idô 
kérdése, mikor támad fel újabb életre. A 
magyarságot erôsen fejlett nemzeti egyé-
nisége tette képessé arra, hogy túléljen 
minden nagyhatalmat...(Herczeg Ferenc, 
Új Idôk, 1940.jún.9. 24. sz.) És manapság 
is, - miként szinte mindig 1100 évünk 
alatt - sorsfordítós idôk vihar elôtti csend-
jét éljük, amikor is Napkelet helyett nap-
nyugati veszedelem veszélyezteti békés 
magyar otthonaink tûzhely-melegét. 
Sokkal tartozunk elesett hôseink emléké-
nek. Azzal is, hogy megôrizzük hazánk, 
nemzetünk, családjaink ama tûzhely-
melegét!” Ezért tehát: „Hazádnak rendü-
letlenül, légy híve, oh magyar! Bölcsôd az 
s majdan sírod is, mely ápol s eltakar...”

G. Szalai István

         AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI 2020

JANUÁR 19. VASÁRNAP, 18.00 
HELYSZÍN: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

IGEHIRDETÔ: DR. STEINER JÓZSEF BAPTISTA LELKIPÁSZTOR 
 

JANUÁR 20. HÉTFÔ, 18.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

IGEHIRDETÔ: VÁRADI ANTAL BAPTISTA LELKIPÁSZTOR 
 

JANUÁR 21. KEDD, 18.00 
HELYSZÍN: BAPTISTA IMAHÁZ 

IGEHIRDETÔ: MARTON ZOLTÁN PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ
 

JANUÁR 22. SZERDA, 18.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

IGEHIRDETÔ: HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR EVANGÉLIKUS LELKIPÁSZTOR 

JANUÁR 23. CSÜTÖRTÖK, 18.00 
HELYSZÍN: BAPTISTA IMAHÁZ

IGEHIRDETÔ: ÁRVAVÖLGYI BÉLA REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR
 

JANUÁR 24. PÉNTEK, 18.00 
HELYSZÍN: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

IGEHIRDETÔ: ÁRVAVÖLGYI BÉLA REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR
 

JANUÁR 25. SZOMBAT, 18.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM

IGEHIRDETÔ: MARTON ZOLTÁN PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

JANUÁR 26. VASÁRNAP, 17.00 
HELYSZÍN: REFORMÁTUS TEMPLOM 

IGEHIRDETÔ: TATÁR ISTVÁN KISÚJFALUI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

A HÉT SZERETETVENDÉGSÉGGEL ZÁRUL A TORNACSARNOKBAN. MINDEN 
ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Tahitótfalui gyerekek szép eredménye 
a tankerületi matematika versenyen

Az elmúlt év decemberében került sor a 
Váci tankerületi matematikaverseny (bogár-
verseny) körzeti fordulójára. Iskolánkat, a 
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola 
és AMI-t 10 tanuló képviselte a versenyen.

5. o: Sáfár Eszter 5.a, Baffia Bendegúz 5.b. 
Bányai Donát 5.b, Soós András 5.b 

6.o: Pilcz Flóra 6.b., Horváth Eszter 6.a
7. o: Bozóki Eliot 7.b, Fábián Niki 7.b
8. o: Baffia Boglárka 8.a, Ziller Richárd 8.a
A gyerekek nagyszerûen szerepeltek, min-

den gyerek több helyes feladatmegoldás-
sal rendelkezett az adott évfolyamon. Két 
kiemelkedô teljesítmény is született, hiszen 
Baffia Bendegúz 5.o tanulónk, és Ziller 
Richárd 8. osztályos tanulónk megnyerte a 
Váci tankerületi matekverseny körzeti fordu-
lóját, ezzel bejutottak a döntôbe, aminek a 
Váci Madách Gimnázium adott otthont. 

Tanulóink itt is remekül szerepeltek, 
hiszen a helyezéseket 1-1 pont különböztette 
meg egymástól. Baffia Bendegúz a 2. helyet, 
Ziller Richárd, pedig a 3. helyet szerezte meg 
az évfolyamában. Nagyon büszkék vagyunk 
Rátok. Csak így tovább!

Kovács László Zoltánné 
matematika tanár, felkészítô

Siker a matek versenyen

Hagyományosan idén is a 3. évfolyamo-
sok lepték meg iskolánk tanulóit a téli szü-
net elôtti utolsó tanítási napon karácsonyi 
mûsorral. Versekkel, mesejátékkal, Móra 
Ferenc történetével, közös énekekkel készül-
tünk. Reggel a szülôknek, majd délelôtt az 
1-6. évfolyam diákjainak adtuk elô. A vissza-
jelzések alapján azt mondhatjuk, hogy sike-
rült a szívekben melegséget teremtenünk, 
úgy mehettünk el haza karácsonyt ünnepel-
ni, hogy szívünk minden ablakába beenged-
tük a napfényt, hadd pusztítsa ki onnan a 
sötétséget. 

Felkészítô tanárok Kecskés Tímea, 
Csereklyéné Szente I ldikó, Kökényné 
Krafcsik Ibolya, Futó Józsefné, Farkasné 
Szabó Jutka volt, a dekorációt Princzné 
Bérczi Krisztina készítette, Gaál Sándor bizto-
sította a hangosítást.

Délután zajlott az iskolában a tanári kará-
csony, melyre az iskola vezetése meghívta 
jelenlegi és már nyugdíjba vonult tanárait, 
dolgozóit. Szép karácsonyi gondolatok, zene-
számok tették meghitté az év utolsó közösen 
töltött napját. Wass Albert: Karácsonyi mesé-
jének gondolataival vártuk és várjuk a fényt, 
a hosszabbodó napokat és a lelki világossá-
got:

„S azóta minden esztendônek a vége felé 
az Úristen emlékeztetni akarja az embere-
ket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, 
s ezért ôsszel a napok rövidülni kezdenek, 

a sötétség minden este korábban szakad alá, 
és minden reggel késôbben távozik, hideg 
támad, és befagynak a vizek, s a sötétség 
uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. 
Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe 
jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az 
esztendô alatt, és amikor eljön a legrövidebb 
nap, és a Világosság angyala alászáll közénk 
jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk 

a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha 
alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsás-
sa a bennünk lévô jó miatt a bennünk lévô 
rosszat.”

A vendéglátást az Útonálló vendéglô és 
a Herr cukrászda nyújtotta az idei évben 
is, a Tahitótfalui Önkormányzat és a Váci 
Tankerületi Központ támogatta. Köszönjük!

Csereklyéné Szente Ildikó, Kecskés 
Tímea, Matus Klára és Zakar Ágnes

A december 14-i munkanapon a szentend-
rei Egészségfejlesztési Irodának köszönhetôen 
egészségnevelési napot tartottunk a gyerekek-
nek. 

A kicsinyek gerinctornán, testi higiéné-
rôl szóló elôadáson, a nagyobbak  stresszke-
zelésrôl, étkezési zavarokról szóló elôadáso-
kon, újraélesztési gyakorlaton vehettek részt. 
A legnagyobbaknak szexuális felvilágosító 
elôadás, lelki tanácsadás, beszélgetések voltak 
a nap eseményei. 

Köszönjük az EFI i roda vezetôjének  
Huszárné Kürti Évának és munkatársainak 
Törökné Bakos Bea, Lehosik Mariann, Szôkéné 
Szabó Csilla, Kozma Orsolya, két Móriczos 
diák és kolléganônk, Bartis Helga iskolapszi-
chológus közremûködését, az értékes órákat, 
programokat!

A nap bôvült karácsonyi kézmûveskedés és 
az adventi programsorozat karácsonyi kiállí-
tásainak látogatási lehetôségével. A mézes-
kalács, ünnepi asztali dísz, gyertyatartók és 
más ajándékok készítése is jól haladtak ezen a 
tanítás nélküli munkanapon, köszönhetôen a 
tanítóknak; valamint Bádonyi Kinga, Pristyák 
Ilona, Wegroszta Gyula tanároknak. 

Külön köszönet Princzné Bérczi Kriszta 
ped agóg i a i  a s sz i sz ten sü n k nek ,  népi 
fazekasmûvésznek, aki a kézmûveskedéshez 
az anyagokat beszerezte, szervezte a karácso-
nyi ajándékkészítést az iskolában! A karácso-
nyi kézmûveskedést, ajándékkészítést a Váci 
Tankerületi Központ támogatta. Köszönjük!

Zakar Ágnes, a nap szervezôje

Iskolai karácsony Egészségfejlesztési 
és karácsonyi kézmûves 

projekt-nap
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Az elmúlt adventi idôszakban zeneiskolá-
saink több helyen is szerepeltek, melyeken 
megmutatták tudásukat és segítették ráhan-
golni a közönséget a Szeretet Ünnepére.

December 1-én a református templomban 
mûködtek közre diákjaink, december 7-én 
a katolikus templomban tartottunk tanári 
hangversenyt, december  9-én és 10-én pedig 
az iskola falain belül rendeztünk tanszaki 
karácsonyi kamarahangversenyeket.

Minden tanévben az egyik legfontosabb 
koncertünk a Népházban megrendezett 
Adventi Hangverseny, melyet most december 
13-án tartottunk. Ezen a koncerten a legtehet-
ségesebb növendékeink lépnek pódiumra. A 
gyerekek mindig nagyon várják ezt a rendez-
vényt, büszkék arra, hogy ôk is közremûködôi 
lehetnek ennek a koncertnek. Az esemény 
fôvédnöke, Dr. Sajtos Sándor polgármester úr 
is megtisztelte jelenlétével hangversenyün-
ket.

A most is teltházas koncert Mákó Miklós zenei 
igazgatóhelyettes köszöntôjével kezdôdött. 
Ezután egy trombita produkció következett, 
majd fuvola- és zongoradarabokat hallhatott a 
közönség. Zeneiskolánkban legnagyobb szám-
ban gitárt tanulnak a növendékeink, melyet 
most szóló, duó, kvartett és zenekari formáció-
ban is láthattunk. A mûsorban a korszakok és 
a mûfajok sokszínûsége mellett természetesen 
karácsonyi énekek is megszólaltak. Népzenei 

produkciók illetve modern, kortárs darabok is 
elhangzottak. A közönség hallhatott még zon-
gora négykezest és hegedûzenekart is. Az est 
az iskolai Zenebutik kórus mûsorával ért végett. 

A hallgatóság olykor nem is sejti, hogy az 
elôadott mûvek mögött több hónapnyi munka 
van. Tanárként mindig öröm, amikor a növen-
dékek boldogan, mosolyogva jönnek le a szín-
padról. Ezúton is szeretném megköszönni kol-
légáim lelkiismeretes munkáját, mely hozzájá-
rult a koncert sikeréhez. Jó volt látni, hogy a 
közönség résztvevôi között nem csak a gyere-
kek szülei, hanem nagyszülôk, tanárok, osz-
tálytársak és barátok is ellátogattak hangver-
senyünkre.

A rendezvény után a közönség megcsodál-
hatta a Sportcsarnokban a Karácsonyi Vásárt, 
ahol az iskola tanulói és szüleik által készített 
portékákat lehetett megvásárolni.

A hangversenyrôl a Danubia Televízió felvé-
telt készített.

December 19-én délután szép meglepe-
tés várta az alsós gyermekeket a Tahitótfalui 
Pol lack Mihá ly Á lta lános Iskolában. 
Karácsonyi ajándékként megtekinthették az 
Ákom-Bákom Bábcsoport A suszter manói 
címû zenés bábelôadását.

A nézôtér hamar megtelt a kíváncsi 
tekintetû, izgatottan várakozó gyermekekkel. 
A kedves történet pedig hamar elvarázsolta 
ôket. Együtt izgultak a suszterrel, vajon lesz-e 
még másnap is mit dolgoznia, szívbôl nevet-
tek a két kis csibész manó mesterkedésein, 
ahogy próbáltak maguknak cipôt szerezni, és 
segítettek a suszternek. 

Két mûvész oldotta meg a szereposztást 
bravúros szerepcserékkel. 

A történet két kis erdei manó csevegésével 
kezdôdik, akik élvezik a téli erdôt,  a havat 
mindaddig, amíg rá nem jönnek, hogy bizony 
hideg van, és ôk is fáznak. Az erdôben rátalál-
nak egy erdei lakra, ahol a suszterék éldegél-
nek. Nekik sincs sok, éppen hogy megélnek. 
A manók az éj leple alatt ott talált maradék 
anyagokból készítenek egy pár kis cipôt, amit 
az idô sürgetése miatt ott hagynak, hisz nap-
kelte elôtt el kell tûnniük. Reggel a suszterék 

nagy meglepôdésükre megtalálják a cipôket, 
és rövid tanakodás után a suszterné úgy dönt, 
kiviszi a piacra eladni, a kapott pénzt befek-
tetik, új bôröket vesznek, hogy tudjanak új 
munkákat vállalni. 

Sikeresen túl is adott a pár cipôn, és vettek 
új bôröket a készítendô cipôcskéknek. 

A manók még vissza-visszatértek, hiszen 
abban egyeztek meg, maguknak is készíte-
nek cipôt, de kizárólag maradék anyagok-
ból. Mivel megint új anyagokat találtak, ismét 
csak az újakat készítették el. A suszterék reg-
gel ismét döbbenten tapasztalták, valaki éjjel 
dolgozott helyettük. Elhatározták, kilesik a 
„tetteseket”. Éjjelre elbújtak a kemence mögé 
leskelôdni. Elképedve látták a manók mun-
kálkodását. Reggel összedugták a fejüket, és 
arra az elhatározásra jutottak, ezt a jótettet 
valahogy viszonozniuk kell, hiszen a manók 
télvíz idején is csak egy vékonyka ruhácská-
ban voltak.  Maradék fonalakból az asszony 
sálakat kötött nekik, ruhácskákat varrt, és 
egy levélke kíséretében egy kosárban az asz-
talra tették.

Éjjel a kis manók újra munkához akartak 
fogni, hogy végre maradék anyagokhoz jus-

sanak a saját kis cipôjük elkészítéséhez, de 
meglepôdve találták meg  a kis ruhákat, és 
olvasták a levelet. Boldogan bújtak bele a 
meleg ruhákba, és táncra perdültek.

Ettôl fogva a suszternek rengeteg munká-
ja volt, ô pedig jó kedvûen, szépen dolgozott, 
jól ment a soruk. 

A két bábmûvész hangulatos, vászonra fes-
tett háttérrel, valódi kis asztallal, igazi szer-
számokkal mutatta be a mesterség feladata-
it, tette élôvé, valódivá a történetet a gyere-
kek számára. Kérdéseikkel vonták be a kicsi-
ket a mesébe, akik nagy örömmel, lelkese-
déssel kiabálták a válaszokat, segítették a 
szereplôket. 

Reméljük, a mese üzenete (segítô szándék, 
takarékosság, elôzékenység, viszonzás, stb.) 
is eljutott a gyerekek lelkébe, szívébe, de az 
biztos, hogy élménnyel teli, jó kedvû elôadást 
kaptak. 

Ezúton is köszönjük a színvonalas elôadást 
a mûvészeknek, amivel hozzájárultak a kará-
csonyi hangulat megteremtéséhez!

Köszönet a K ismarosi  Mûvelôdési 
Háznak, akikkel közösen nyert pályázatnak 
köszönhetôen jött létre ez a remek elôadás.

Futó Józsefné, Hock-Lupták Réka 
tanítónôk 

Tanulóink Kökényné Krafcsik Ibolya 
szolfézstanárnô szervezésében jótékony-
sági Mikulás rendezvényen vettek részt 
a Szentendrei Rendôrkapitányságon. 
Köszönöm Gátiné Budai Boglárka szülô szer-
vezését, Kökényné Krafcsik Ibolya és tanuló-
ink munkáját, szereplését!

Zakar Ágnes 
intézményvezetô

Adventi hangversenyek

Bábelôadás Tahitótfalun

Jótékonysági karácsonyi 
rendezvény
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Minden év decemberében a Szent Korona, 
a koronázási ékszerek, a magyar Parlament 
látogatását szervezzük meg a 6. évfolyam 
tanulói számára. Az idei tanévben erre 
december 18 -án délelôtt került sor. A 
6.a és 6.b osztályt elkísérte Vaczó Zoltán 
tanár, Princzné Bérczi Krisztina pedagó-
giai asszisztens, Grexa Ilona munkatárs és 
jómagam. Az iskola nevelôtestülete fon-
tos feladatának tartja a tanulók hazasze-
retetre nevelését, a nemzeti ünnepekre 
történô megemlékezéseket, a nemzeti jel-
képek megismertetését, ennek szellemé-
ben az éves munkaterv része a Parlament 
és a koronázási ékszerek megtekintése is. 

A Parlament látogatása elôtt elôkészítô 
órán egy számukra készített PPT-bôl ismer-

hették meg a diákok a Szent Korona történe-
tét, a koronázási ékszerek korát, szerepét. A 
Parlament építésének körülményeirôl rövid-
filmet néztünk végig együtt. Korabeli fotók 
alapján gondolatban felidéztük azt a 17 évet, 
amíg a kéttáblásra tervezett országgyûlés 
háza épült 1907-ig, kizárólag magyar alap-
anyagokból, és lett Steindl Imre tervei alap-
ján Európa egyik legszebb parlamentje. 

Megtekintettük a 2013-ban indult Steindl-
program terveit a Parlament terének meg-
újításáról filmen, majd élôben is; a meg-
újult teret a Tisza István-szoborral, Kossuth- 
és az elsô felelôs kormány szoborcsoport-
tal, Andrássy Gyula-lovas szoborral, Rákóczi 
lovas szobrával és a Duna-parton ülô József 
Attila-szoborral, de megnéztük a nemzet 

karácsonyfáját és a betlehemet is a Kossuth 
téren. Ahogy a tér megújulásáért felelôs egy-
kori országgyûlési képviselô, államtitkár, 
Wachsler Tamás fogalmazott, „a Kossuth tér 
megújításánál fontos szempont volt, hogy a 
tér szobrai, a tér szerkezete abba a formába 
kerüljön vissza, amilyen 1944 elôtt, az ország 
szuverenitásának elvesztése elôtti idôkben 
volt”.

A Szent korona látogatásánál az idegen-
vezetônk megmutatta a lépcsôcsar nokot, ahol 
Steindl Imre mellszobra áll. Megnéztük a Szent 
Koronát, a koronázási ékszereket és a kupola-
termet. Hallhattunk az 1900-as évek óta jól 
mûködô, akkor egyedülállóan modern fûtési 
rendszerrôl. Az ülésterembe, társalgóba is 
bevezettek bennünket. Mindenhol ámultunk-
bámultunk a sok csodán, aranyozott, míves 
faldíszeken, freskókon, ünnepélyes hangula-
ton, amit az épület árasztott. A látogatás végén 
a Parlament történetérôl szóló kiállítást tekint-
hettük meg. A hajdani vörös csillag, mely fél 
évszázadig „díszelgett” az épület tetején, bizony 
a mai gyerekeknek már magyarázatra szorul. A 
gyerekek a koronáról szóló ismertetôvel és egy 
feladatlappal mentek haza, melynek jó kitölté-
séért jutalom jár. 

Reméljük, sok tanulónk foglalkozik a 
kirándulás után is összetartozásunk szimbó-
lumával, a Szent Koronával és az ország házá-
val, a Parlamenttel, és maradandó élmények-
kel tértek haza a gyerekek.

 A látogatás a Magyar Államnak és a Váci 
Tankerületi Központnak köszönhetôen a gye-
rekek és kísérôik számára ingyenes volt.

Zakar Ágnes történelemtanár, 
a program szervezôje

Parlamentlátogatás a 6. évfolyamosoknak
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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!

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. Decemberi számunkban a 
református gyülekezeti terem homlokzatát díszítô, Szántó Sándor alkotta tûzzománc kép 
egy részlete volt látható. Ebben a hónapban sajnos nem volt helyes megfejtônk.

26. Dagober kupa végeredménye:
I. hely Szentendre
II. hely Beagle Boys
III. hely Pomáz
IV. hely Csobánka
V. hely Dagober és barátai

Gólkirály: Varga Péter (Pomáz)
Legjobb kapus: Oláh Attila (Szentendre)
Legjobb játékos: Lénárt Kristóf (Beagle Boys)

Különdíj:
Szijj László (Beagle Boys)
Sidó Szabolcs (Dagober és barátai)

Ezúton szeretném megköszönni a támogatást 
a következôknek.

Tahitótfalu Önkormányzata
Epermester Pincészet
Kósa Klára Reneszánsz Stúdió
Herr cukrászda (Andrások)
Rosco Sport (Rozgonyi György)
100-bolt (Évi)
Húsbolt (Szabolcs)
Zöldség bolt (Márti)
Italdiszkont (Attila)
Topán cipôbolt (Kati-Feri)
Borozó (Erzsike-András)
Éjjel-Nappali (Viki)
Balta Kft. (Jani)
Niesz Ferenc
Fábián Tibor
Ágoston György

Nélkületek ez a Kupa nem jött volna létre, 
ezer köszönet még egyszer.

Plascsevics János szervezô

26. Dagober 
kupa
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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
	 –	Kárpáti	Marian	családsegítô	kedd,	szerda:	8:00-12:00	óra	között
	 			csütörtök:	12-16	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	
															13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	minden	páros	héten	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

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- 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.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

	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.	

Napelemes	rendszerek	tervezése	és	kiépítése.	0	%-os,	EU-s	támogatású	hitel	ügyintézése.	

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

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     
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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Visszatekintés a 18. Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozatra

Ebben az évben is megrendezésre került az Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozat a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, 
Tahitótfalu Község Önkor mány zata, az egyházak, valamint a civil 
szervezetek szervezésében.

Mindig meg szoktuk köszönni mindazoknak, akik segítettek a ren-
dezvénysorozatunk létrehozásában. Annak a lelkes csapatnak, akik-
kel 18 évvel ezelôtt elkezdtük és mindazoknak, akik utána csatlakoz-
tak, akiknek áldozatos munkája nélkül nem jöhetett volna létre az 
idei adventi hét sem.

Sajnos egy nagyon tragikus és szomorú esemény is történt idén. 
Június 14-én alapítványunk egyik alapítója, Rainer Gabi néni mél-
tósággal viselt hosszú betegség után 75 éves korában elhunyt. 
Ez az elsô advent, hogy nem lehetett itt közöttünk. De tudom 
és érzem, hogy lélekben itt volt velünk, és szurkolt, hogy min-
den rendben legyen. Ezt a feladatot idén Németh Julika vette át, 
ezúton is köszönjük szépen neki.

További neveket nem szeretnék sorolni, mert egyrészt hosz-
szú lenne, másrészt óhatatlanul kihagynék valakit. De azt bizton 
állíthatjuk, hogy a rendezvénysorozatban benne van a falu apraja-
nagyja. Ma már tudjuk, hogy ez a kezdeményezés nem volt hiába-
való, hála Istennek sikerült hagyománnyá nemesíteni ezt a hetet.

Idén is nagyon sok program volt. A teljesség igénye nélkül: 
Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas „Virágaim” c. kiállítása, Péreli 
Zsuzsa Kossuth-díjas gobelinmûvész kiállítása, melynek megnyitóján 
férje, Tolcsvay László is fellépett, a Pollack Mihály Általános Iskola 

tanárainak és diákjainak koncertje, adománygyûjtés, vásárok, bap-
tista fúvószenekari koncert, vendéglátás. Az Adventi Gálán Faragó 
András színmûvész és énekes nagy sikerû mûsorán vehettünk részt, 
utolsó nap pedig a karácsonyi édes és sós aprósütemények versenye 
került megrendezése, végül az óvódások mûsorát láthattuk, amit sze-
retetvendégség követett a református gyülekezeti teremben.

Meg szeretném köszönni az önkormányzat dolgozóinak, az egy-
házaknak, a civil szervezeteknek, az iskolának, az óvodának, min-
den segítônek és fellépônek, hogy együtt tudtunk készülni Jézus 
Krisztus születésének ünnepére.

Boldog új évet kívánok a falu minden lakójának!
Kubanek István képviselô

* * *
A Tegyünk Együtt Tahitót faluért Alapítvány ezúton is köszöni 

mindazok munkáját, segítségét, akik hozzájárultak az Adventi Hét 
rendezvénysorozat sikeréhez.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az alapít-
vány munkájában részt vesznek, akik szabadidejükkel, tárgyi és 
anyagi felajánlásukkal segítik, hogy falunk közösségi életét fej-
leszthessük 

A jövô évben is számítunk megtisztelô támogatásukra, tovább-
ra is:  Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Fotok: Danubia TV
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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 80-38-39-40 • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – 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-nappal • GYERMEKORVOS 
SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 5-7. 
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 – Ifjúság u. 5-7., 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: elektronikus 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.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., Telefonszám: 
06-1-459-6722, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF), Nyitvatartási rend: hétfô: 8:00 - 20:00, 
kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00 • 
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.

Tahitótfalu januári programjai
Folytatás az 1. oldalról 

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 30/871 571                                               
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján 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.: Perlaki Andrea 
20/258 1760
Péntek 16:30-18:00 Szenior Örömtánc. 
Érd.: 30/6510253

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

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 

Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30                 
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: Csicskár-
Miátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684. 
Fitness workout: csütörtök 18:00-19:00. 
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.

Judo: hétfô, péntek 17:00-18:00. Érd.: Batári 
Csongor 70/9318670.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô 
kézi lab da 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-kungfu edzés. 
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:00 Dreambody training. Vezeti: 
Csörgô Adrienn  
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 – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu 
edzés.
Péntek 15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajó-
sok 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 színház-
látogatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, 
a jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.


