
A közös erô, ami most számít! 

Eljött az adventi idôszak. Az év utolsó hónap-
ja. Mindenkor ez a számvetés, visszatekintés 
idôszaka, ami idén sincs másképpen. Sajnos 
azonban talán ez az egyetlen dolog, ami 2020-
ban sem változik.

Keserû és rendkívül nehéz év áll mögöttünk, 
és csak bízhatunk benne, hogy 2021 visszahoz-

za a régi megszokott életünket. Elmúlik a féle-
lem, az elszigeteltség kora, újra ölelhetjük egy-
mást és az életünk végre biztonságosabbá válik. 
Feledni tudjuk a sok szomorúságot, a betegsé-
get, a folyamatos aggódást szeretteinkért, bará-
tainkért. A sok-sok imát, amit értük mondtunk 
el, hogy megmaradjanak nekünk egészségben.

Mindenki számára erôt próbáló volt ez az 
esztendô és akárcsak a világ minden pontján, 

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Az „Advent Tahitótfalun” hét virtuális megnyitója, Jókainé Gombosi 
Beatrix tojásíró népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú Mestere és Jókai 
Attila bôrmûves népi iparmûvész közös virtuális kiállítása valamint a 
Scrapbook Kör virtuális kiállítása december 5-tôl a Danubia TV csatorná-
ján, honlapján és facebook oldalán tekinthetô meg.

December 7-12. 16.00-19.00 „Mennyi szeretet fér egy 
cipôsdobozba?” CIPÔSDOBOZ ADOMÁNYGYÛJTÉS. 

Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.): 
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Faluház (Szabadság út 1/a):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.): 
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.

Tahitótfalu decemberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Tahitótfaluban is komoly kihívások elé 
állította a település vezetését. Hiszen a 
nehézségek mellett az önkormányzatnak 
továbbra is dolga a falu mindennapi életé-
nek zökkenômentes biztosítása.

Az év vége számunkra a következô év 
költségvetésének tervezésével zajlik. 
Bízom benne, hogy a visszafogott, reális 
tervezésünknek köszönhetôen továbbra 
is teljesíteni tudjuk felvállalt kötelezett-
ségünket, és a falu, melyet lakóhelyükké 
választottak, méltán marad szeretett ott-
honuk, ahová jó hazatérni. 

Elsôdleges törekvésünk, hogy a jövô 
évünket is kiszámítható módon, teljes 
körültekintéssel, reális eszközökkel biz-

tosítsuk. Idén tavasszal jelentôs közpon-
ti adóbevétel elvonást kellett elszenved-
nünk, ugyanakkor a járványhelyzettel 
összefüggô kötelezettségeink teljesíté-
se is a költségeinket emelte. A két válto-
zás áprilisra már több tízmilliós vesztesé-
get jelentett, kimerítve a betervezett tar-
talékkeretet. Ezért az év folyamán a tele-
pülés mûködtetésével összefüggô költsé-
geinket a stabilitás megôrzése érdekében 
a minimumra csökkentettük. Csak a leg-
szükségesebb felújításokat, karbantartási 
munkákat végeztük el, a dolgozói béren 
kívüli juttatások kifizetését felfüggesztet-
tük, eszközbeszerzéseinket, megrendelé-
seinket töröltük. 

A fennál ló helyzet azonban az új 
esztendôre is áthúzódik és további elvo-
násokat hoz. Most még nem látjuk, hogy 
ez mit is fog jelenteni, de igyekszünk min-
den tôlünk telhetôt megtenni a bizton-
ságos mûködés fenntartására. A vírus-
helyzetre vonatkozóan a tavaszi költsé-
geket figyelembevéve 3-4 millió forint 
céltartalékot kell képeznünk. A tavaszi 
Kormányrendelet alapján a települések 
polgármesterei felelôsek voltak a 65 év 
felettiek ellátásáért. Úgy gondolom, hogy 
ez a rendelet bármelyik nap ismételten 
kihirdetésre kerülhet. 

Ugyanakkor sikerként könyvelhetjük 
el, hogy a közösségi életünk szempont-
jából egy jelentôs beruházást végre tud-
tunk hajtani, júliusban adtuk át a közel 
100 millió forintból megújuló új termelôi 
piacot, ami azóta is egyre nagyobb láto-
gatottságnak örvend. Az év további két 
kiemelt beruházás pályázati forrását is 
meghozta. Az Almásy László utcai óvoda 
régi épülete a nyár folyamán a nevelé-
si szünetben 30 millió forintból fog meg-
újulni, a Tormaréten pedig egy négy cso-
portszobás, 48 férôhelyes új bölcsôde 
épül 460 millió forintos támogatásból.

Rendezvényeink sajnálatos módon 
március óta a járványhelyzet miatt sorra 
elmaradtak. Bár készültünk még év ele-
jén, az Eperfesztivált 21 év után elôször 
nem tudtuk megrendezni, a megszokottól 
eltérôen, a személyes részvételt minimá-
lisra csökkentve emlékeztünk a nemzeti 
ünnepeinken. Az adventi ünnepségsoro-
zat több eseményét is törölni kényszerül-
tünk. 

A Sportcsarnokban töltött idôsek napi 
ünnepség sok éves hagyománya is meg-
szakadt. A gyülekezési korlátozások miatt 
most csupán a televízión keresztül tudjuk 
köszönteni a falu szépkorú lakóit. Az irán-
tuk érzett tisztelet és megbecsülés azon-
ban töretlen maradt. Ôk adják nekünk 
a múltunk alapköveit, szükségünk van 
arra a sok élettapasztalatra, bölcsességre, 
türelemre, elfogadásra, amivel csakis ôk 
rendelkeznek.

A mi feladatunk pedig támaszt nyúj-
tani, vigyázni rájuk, segíteni ôket, hogy 
örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy 
nem hagyjuk magukra ôket, mert fon-
tos részei életünknek. Szüleink, nagy-
szüleink gondoskodása rengeteg erôt ad 
nekünk. Szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra. Szeretni pedig a leg-
csodálatosabb dolog a világon, tudni azt, 
hogy vannak emberek, akik fontosak szá-
munkra, és mi is fontosak vagyunk szá-
mukra. 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Újszülöttek:
Turcsán Miksa Pál 2020. 11. 04.
Farkas-Simon Réka 2020. 11. 12.
Kéki Hanna Zoé  2020. 11. 17.

Házasságot kötöttek:
Gombai László – Gláz Erika Bernadett
Kemény Norbert – Bolla Krisztina
Csaba Roland – Ványi Ágnes Katalin 
Zerinváry Szilárd Zoltán – Dr. Sebestény Éva

Elhunytak:
Mihály Attila – Móricz Zs. út, élt: 79 évet
Fanczal Lajos – Béke út, élt: 69 évet
Takács Józsefné – Vörösmarty utca, élt: 80 évet
Bôdy Lajos – Villám köz, élt: 73 évet
dr. Szabó Ferencné – Hosszúmezô u., élt: 76 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

Könyvtár 
Kedves Olvasóink!

A járványhelyzetre való tekintettel a könyv-
tár zárva tart.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az év utolsó hónapja, az advent vára-
kozással teli idôszak. Ez a várakozás 2020 
évben sajátos formát öltött. Mégis kívá-
nom, hogy mindannyian egészségben, 
békében töltsék az ünnepeket. Szeretném 
kérni Önöket, hogy felelôsséggel kezel-
jék családjukkal, barátaikkal a személyes 
kapcsolattartást, hogy egy szebb és szaba-
dabb új esztendôt hozzon Tahitótfalu 800 
éves évfordulóján a 2021. év.

Kérem, hogy vigyázzanak egymásra, 
kiemelten az idôs korúakra. Családunk 
csak velük lehet teljes, ezért igyekez-
zünk ôket megtartani erôben, egészség-

ben. A felelôs közös cselekvés, ha min-
den a várakozásoknak megfelelôen ala-
kul, újra elhozza nekünk a karácsony-
fa alatt a nagypapa meséit és nagyma-
ma beiglijének illatát, és újra együtt tud-
juk ünnepelni Jézus születése napját az 
adventi koszorú négy gyertyájának fényé-
ben.

Áldott, békés, erôben, egészségben telt 
Ünnepet és egy sokkal boldogabb Új Évet 
kívánok!     
   

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu Önkormányzata 2021. 
évre falinaptár megjelentetését tervezi. 

A naptár 13, Tahitótfalu település épí-
tett és természeti értékét megörökítô 
fényképet tartalmaz (1 nyitókép, 12 
hónap). A naptár fotóit pályázat segítségé-
vel szeretnénk összegyûjteni.

Kérünk mindenkit, profi vagy amatôr 
fényképészt, akinek a kiírási feltételek-
nek megfelelô fotója van, küldje el a meg-
adott e-mail címre, hogy képe sikeres 
pályázat esetén megjelenhessen a 2021-es 
falinaptárban. A kiválasztásra nem került 
képeket Tahitótfalu hivatalos honlapján 
közzétesszük.

A pályázat elbírálói:
Almássy Csaba grafikus, a Tahitótfalui 

Községi Tájékoztató fôszerkesztôje,
Wegroszta Gyula festômûvész, a 

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI tanára, Tahitótfalu Község 
Önkormányzata Kulturális, Oktatási és 
Sport bizottságának tagja.

A beadásra vonatkozó feltételek: 
- Egy szerzôtôl legfeljebb három (3) 

fotó küldhetô be. Sorozat, képpár nem 
adható be. A képek együttes fájlmérete 
nem haladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A fotó-
kon személyek ne szerepeljenek.

- A képek fájlnevét kérjük ékezet nélkül 
megadni az alábbi módon: 

Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg
(pl. Kovacs_Peter_Darvak_a_hatarban.

jpg, vagy Kiss_Janos_Oszi_naplemente.
jpg)

Technikai feltételek:
- fekvô tájolás, minimum 2500 pixel 

képszélesség, 300 dpi felbontás, JPG for-
mátum

A képeket a fotopalyazat2021@gmail.
com  címre kell eljuttatni.  

Beadási határidô: 2020. december 21. 
A képek beküldésével a pályázó hozzá-

járul a képek nyilvános közzétételéhez.

Tahitótfalu Önkormányzata

Ilyen volt az Idôsek Napja 2019-ben
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Ebédrendelési lehetôség
Az Önkormányzat új szolgáltatása

Kedves Tahitótfalusi Lakosok!

Tahitótfalu Önkormányzata ebédrendelési lehetôséget bizto-
sít a helyi lakosok részére. Szolgáltatásunkkal Önöket szeretnénk 
segíteni a jelenlegi helyzetben. Fontos számunkra, hogy egészsé-
gük védelmében egyrészt a lehetô legkevesebb emberrel lépje-
nek kapcsolatba, másrészt dietetikus szakember által összeállított 
magas minôségû étrendet biztosítsunk Önöknek. Rendelésüket az 

+36-30-257-7451-es telefonszámon adhatják le elôzô nap 10 óráig. 
Átvételi pont a konyha-étkezde bejáratánál (Bajcsy-Zsilinszky u. 
2., a kis iskola épülete mellett) 11:15-13.30-ig.

 A menü ára 1200 Ft, amely tartalmazza a csomagolóanyag árát is.
A havi étlap a konyha-étkezde átadási pontján személyesen 

átvehetô, illetve a  www.tahitotfalu.hu honlapon és a Faluház 
Tahitótfalu Facebook oldalon megtekinthetô.

Loós Ágnes dietetikus-élelmezésvezetô

Az Országos Fôállatorvos 4/2020. számú 
határozata alapján Magyarország területén 
található valamennyi állattartó azonnali 
hatállyal köteles a baromfikat zártan tarta-
ni. Amennyiben a kifutó felülrôl és oldal-
ról megfelelô madárhálóval nem védett, 
abban az esetben az állatokat állattartó 
épületben bezártan kell tartani, a 3/2017 
sz. Országos Fôállatorvosi határozat 1. e.) 

pontjában foglaltakkal összhangban.
A rendelkezés oka az ôszi vadmadár 

vonulás, valamint nemrég É-Ny Európában 
több országban a baromfi állományban is 
megjelenô madárinfluenza vírus.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

Közlemény állattartók számára
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány ezúton is köszöni mindazok munká-
ját, segítségét, akik hozzájárultak az adven-
ti elôkészületekhez.

A TETA felhívására a falu karácsonyfájá-
ra több felajánlás is érkezett, amit nagyon 

szépen köszönünk. A fákat Marton Sándor 
kertész vágta ki és faragta a talpakba az 
Önkormányzat mûszaki dolgozóinak segítsé-
gével. A szállítást helyi vállalkozó, Csizmadi 
Csaba darus kocsijával vittük a helyszínek-
re, immár tizenhatodik éve. A falu fôterére 
Ponicsák Orsolya fája került, míg a „nagy” 
koszorúk díszítésére a Tóth Tiborné által fel-
ajánlott fák kerültek felhasználásra. 

Az elhasználódott Betlehemi jászol (istál-
ló) helyett ebben az évben egy új betlehemi 
jászol készült. Ehhez az anyagiakat a TETA, 
az Önkormányzat és a tahitótfalui katolikus 
plébánia biztosította (50-50 ezer forinttal). 
A kivitelezésben négyen vettek részt: Tamás 
István ácsmester, fia Tamás Zoltán, Ferencz 
Béla és Kubanek István.

Csörgô Mihály alpolgármesternek köszön-
jük a felajánlott deszkákat.

Külön köszönjük a Danubia Televíziónak 
a közremûködést, mert nélkülük nehezen 

tudtunk volna az idei adventrôl tudósítani.
Továbbá köszönjük Béres Gabr iel la 

mûvelôdésszervezônek, Almássy Csabának 
és Gaál Sándornak a közremûködést. Végül, 
de nem utolsó sorban köszönjük Németh 
Julikának, hogy összefogta az idei adventi 
rendezvényt.

Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitót-
faluért!

Kubanek István 
képviselô

A világot szétveti egy kínzó várakozás:
A csodát ma sem hozta el a hajó,
És egyszer sem csengetett a postás,
A közömbös légben hallgat a jó hír, a 
       vigasztaló. 
De bennem már apró kis örömtüzeket
Rakott az Isten, s benned is, vándor,
Fénylô menedéknek,

Hogy csillagvilágos csendes
Szíveinkben végre megszülessen
A karácsonyi csoda: a szent Fiú-Isten!

(Arany Júlia)

2 0 2 0 .  D E C E M B E R Közösség

19. Advent Tahitótfalun 

Köszönet

Megszületett!

Az idei Adventi Hét rendhagyó módon 
került megrendezésre. Sajnos a koronaví-
rus járvány miatt csak így, az újság hasábja-
in és online formában tudunk találkozni, a 
Danubia Televízió segítségével.

Az Advent Tahitótfalun Hét programjai 
idén sajnos elmaradnak. 

De a két kiál l ítás: Jókainé Gombosi 
Beatrix népi iparmûvész, a Népmûvészet 
Ifjú Mestere és Jókai Attila bôrmûves népi 
iparmûvész, valamint Pappné Gajdos Mária 
virtuális kiállítása december 5-tôl a Danubia 
TV csatornáján, honlapján és facebook olda-
lán megtekinthetô.

A 19 évvel ezelôtt elkezdôdött rendez-
vénysorozat arra volt hivatott, hogy kis lépé-
sekkel ugyan, de közelebb hozza az adven-
ti várakozás igazi lelkületét az itt lakó embe-
rekhez. Ma már tudjuk, hogy ez a kezdemé-
nyezés nem volt hiábavaló, hála Istennek 
sikerült hagyománnyá nemesíteni ezt a 
hetet. Bízom abban, hogy az idei Advent is 
segítséget ad ahhoz, hogy közelebb kerül-
hessünk a karácsonyi békességhez, hogy 

szeretettel tudjuk megtölteni a szívünket, 
úgy, hogy abból másoknak is tudjunk adni.

A mai felbolydult és értéktelen világunk-
ban egyre nagyobb szükség van az ilyen 
rendezvényekre. A keresztény ember szá-
mára az Advent a Karácsony elôtti izgatott 
készülôdés. Mindenre várni, készülni kell, 
mert anélkül bizony még a legszebb öröm 
is nagyon könnyen tönkremehet. Adventhez 
szorosan hozzátartozik a külsôségekkel 
kísért lelki készület. De akkor sem szabad 
feledni: minden külsôségnek belsô tarta-
lommal is kell bírnia.

Mi, keresztény emberek Karácsony elôtt 
követségben járunk. Jézus hírnökeiként 
éljük életünket. Az üzenet lelkünkbe, szí-
vünkbe van írva. Ezt kell hirdetnünk és meg-
osztanunk másokkal, kint az utcán, otthon, 
családunkban vagy a munkahelyünkön.

Minden ember élete megtermi a maga 
gyümölcsét. Advent gyümölcseibôl lesznek 
a karácsony igazi ajándékai. A szeretet gyü-
mölcsei, mint ahogy a Galatákhoz írt levél-
ben lehet olvasni, a következôk: „Szeretet, 

öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, 
hûség, szelídség, szerénység, önuralom, tisz-
taság.”

Vajon adventi napjaink során megmoz-
dul-e bennünk valami, ami jótettre és szere-
tetre késztethetne?

Ebben a pandémiás idôszakban most töb-
bet vagyunk otthon, csendben. Ami egy-
részt nem is baj, mert elszakít bennünket 
a zajos, rohanó világtól. Az adventi idônek 
éppen ez lenne a feladata, hogy testileg-lel-
kileg felkészítsen bennünket a karácsony 
misztériumára.

Ezekkel a gondolatokkal k ívánok a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, 
az Önkormányzat, a keresztény egyházak, 
valamint a magam nevében a falu minden 
kedves lakójának áldott várakozást, szerette-
ik körében eltöltött békés karácsonyt és egy 
boldogabb új évet.

Kubanek István 
képviselô
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„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egye-
nessé ösvényeit” olvassuk az Evan-
géliumban Izajás prófétától vett idézetet. 
De hogyan készítsük magunkban az Úr 
útját? Hogyan készítsük elô szívünket? Mi 
az, ami bennünk egyenetlen lehet? Ami 
akadályozza azt, hogy Krisztus hozzánk 
érkezzen? 

Ezek igen fontos kérdések lehetnek szá-
munkra, fôleg, ha valóban azt szeret-
nénk így Adventben, hogy igazán átél-
hessük szívünk mélyén a Karácsonyt, a 
Megtestesülés misztériumát. Gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy mi magunk gördí-
tünk akadályokat Isten elé. Isten folya-
matosan közeledik hozzánk, de még-
sem érezzük mindig átható és életün-
ket betöltô jelenlétét. Ennek egyik oka 
az lehet, hogy nem vagyunk ôszinték 
Istennel. Furcsának hangozhat, de pél-
dául, ha nem ôszintén és szívbôl imádko-
zunk, hanem megszokásból. Hogyha nem 
vagyunk igazán jelen az imában, ha nem 
helyezzük bele az imába egész életünket. 
Ilyenkor olyan, mikor beszélgetünk vala-
kivel, de gondolatban teljesen máshol 
vagyunk.

Akadályozhatja Istennel való kapcsoltun-
kat, ha nem szánunk rá idôt! Mennyiségi 
és minôségi idôt. Szeretem az Istennel 
való kapcsolatunkat a szeretteinkhez való 
kapcsolathoz hasonlítani. Ha valaki fon-
tos nekünk, akkor idôt szánunk rá, azon-
ban ha jó ideje nem találkoztunk, akkor a 
kapcsolat sínyli meg. Ugyanígy Istennel: 
Isten Élô valóság, személy, aki kapcsola-
tot szeretne az emberrel: élô, személyes 
és gyógyító kapcsolatot! Ha elhanyagol-
juk, ha csak rutin lesz belôle, akkor ne 
csodálkozzunk, ha nem tapasztaljuk meg 
élô módon.

Gyakran nem az Élô Istent keressük 
imáinkban, hanem egy általunk képzelt 
istenséget, öreg szakállas, jóságos nagy-
apót. Vagy ha Istennek a büntetô oldalát 
túlhangsúlyozzuk, mintha ez lenne a fô 
elfoglaltsága, mi pedig igyekszünk megfe-
lelni neki. Ha félünk Tôle, hisz mindent 
lát és tud, és alkalmas idôben tetten ér 
bennünket. Ehelyett sokkal gyógyítóbb, 
ha az Evangéliumok Istenét keressük, azt 
az Istent, Akit Krisztus nyilatkoztatott ki 
nekünk: az Atyát, az irgalmas Istent.

Szintén nehezíti Isten útját a szívünkhöz, 
ha nem éljük meg a hitünket a minden-

napokban. A hitrôl lehet szépen beszél-
ni és bíztatni egymást, de ha a napi dönté-
seinkben nem nyilvánul meg, akkor nem 
segít hozzá az élô kapcsolathoz. Hitünk 
mélysége leginkább akkor nyilvánul meg, 
amikor hûségesnek kell lennünk, amikor 
megpróbáltatásokon megyünk keresztül. 
Mennyire tudunk hibáink ellenére, újból 
és újból tékozló gyermekekként az Atya 
elé borulni?

Kedves Testvérek! Tegyük egyenessé 
Isten útjait, hogy valóban megérkezhes-
sen hozzánk, bontsuk le szívünk hegye-
it és töltsük fel szívünk völgyeit! Nem 
kell megijednünk, amikor szembesü-
lünk hitünk gyengeségével. Nem kell 
addig várnunk, míg teljesen tökéletesek 
leszünk. Isten nagyobb a szívünknél. 
Isten ismer bennünket. Ámulva fedez-
hetjük fel: Nem az a kérdés: hogyan talál-
hatok Istenre, hanem miként engedem, 
hogy Isten rám találjon? Nem miként sze-
rethetem Istent, hanem miként engedem, 
hogy Ô szeressen? Isten már ránk talált, 
hagyom-e ezt? Egyenessé teszem-e ösvé-
nyeit? Készítem-e szívemben az Ô útjait?

Áldott készületet és karácsonyt kívánok: 
Zoli atya

„Amikor Jézus megszületett a júde-
ai Betlehemben Heródes király ide-
jén, íme, bölcsek érkeztek napkeletrôl 
Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van 
a zsidók királya, aki most született? Mert 
láttuk az ô csillagát napkeleten, és eljöt-
tünk, hogy imádjuk ôt.”
(Máté 2,1-2)

Fölöttünk mostanában igencsak sötét az 
ég… Sokan szenvedünk attól, hogy ilyen-
kor, decemberben a leghosszabbak az 
éjszakák, és a felhôk, a köd miatt sokszor 
nappal is csak félhomály van. Ez az év leg-
sötétebb idôszaka. De igaz ez a körülmé-
nyeink egy részére is. Immár másodjára 
kell viselni a járványveszély kihívásait, 
amelyek a karácsonyi ünnep idején külö-
nösen is húsba vágóak: nem találkozha-
tunk olyan fesztelenül a másutt élô szeret-
teinkkel, nincs igazi gyülekezeti közösség 
sem. Még az életünkért, a szeretteinkért 
is rettegni kell… És laposabb a pénztár-
cánk, kevesebb a lehetôségünk. A világ 
közben tele van békétlenséggel: tôlünk 
távol, de itthon is. Olyan erôk fenik a 
fogukat ránk, arra, ami békés életünkbôl 
még megmaradt, amelyekhez hasonlókat 

régen látott ez a nemzet. A mi sorsunk 
immár mindörökre az, hogy hol keletrôl, 
hol nyugatról mondják meg a legapróbb 
részletekig, mit kell nekünk gondolni, 
akarni, szeretni, tenni. Nem lesz ennek 
soha vége? Békére vágyunk, de az egyre 
távolabb van tôlünk. 

Ebben a helyzetben csendül fel a csodá-
latos hír: „Íme, a szûz fogan méhében, és 
fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd 
– ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 
1,23) Ez a lehetséges legjobb hír számunk-
ra: nem vagyunk egyedül a harcainkban. 
Az embert talán az csüggeszti el a legjob-
ban, ha magányosnak, egyedülállónak 
érzi magát: aki egyedül van, az sokkal job-
ban ki van téve a többiek, az erôsebbek, 
a többség kénye–kedvének. Aki egyedül 
van, az elsodorható, legyôzhetô, sokkol-
ható, elfelejthetô. Nem fontos senkinek, 
azt sem veszik észre, hogy a világon van. 
Nem számít. Talán úgy érzi, nincs is kiért 
élnie, harcolnia, kitartania. De a karácso-
nyi evangélium éppen az ilyeneknek szól: 
NEM VAGY EGYEDÜL! Egy olyan Valaki 
van melletted, veled, Aki mindent megte-
het! A kisgyerekek szeretnek a nagyobb 

testvérükre, vagy az apukájukra hivat-
kozni vitás helyzetekben: majd a bátyám/
apukám megvéd engem, mellém fog 
állni! Hasonlóan áll mellénk az élô Isten! 
Ô mindenkinél hatalmasabb, és mégis 
odafigyel ránk! 

A karácsony üzenete ilyen vészterhes 
idôkben is ugyanaz: Isten, Aki a világot 
teremtette, nem fordított nekünk hátat! 
Az a mindörökre érvényes döntése – 
hiszen Ô nem változik meg –, hogy részt 
vesz e világ életében. Eggyé vált az embe-
rek között, a lehetô legközelebb jött hoz-
zánk. Azért, hogy elhiggyük végre: Ôt 
tényleg minden érdekli, ami velünk kap-
csolatos. Ô nem a jogos büntetést akar-
ja ránk kiszabni, nevetve a bukásunkon, 
hanem mindenek ellenére meg akar men-
teni! Sokkal jobban ragaszkodik hozzánk, 
mint a legszeretôbb szívû szülô rossz gyer-
mekéhez: semmi sem drága, semmi sem 
túlzás a mi boldogságunkért, megmenté-
sünkért az Úr számára! Mindennek bizo-
nyítéka és záloga a karácsonyi történet – 
amely tény, megtörtént mintegy kétezer 
évvel ezelôtt. És igen: az Úr Jézus azért 
öltött magára emberi testet, hogy meg-

Gondolatok Adventre

„Velünk az Isten!”
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váltson. Azért, hogy meghaljon értünk a 
kereszten, és hogy Istenemberként mind-
örökre képviseljen bennünket a menny-
ben. Az emberi sors az Úr Jézussal mind-
örökre egybe forrt. Ezt jelenti az ôsi pró-
fécia Ézsaiás idejébôl: „Velünk az Isten”.

Erre vártak a napkeleti bölcsek – akik 
nem voltak a választott nép tagjai –, és 
amikor a saját értelmük szerint megér-
tették, hogy eljött, Aki által „velünk az 
Isten”, akkor azonnal elindultak Hozzá. 
A világnak az a természete, hogy ellen-
áll Isten akaratának. Békére vágyik, de 
inkább ért a veszekedéshez, a háborúhoz, 
mint a békéhez, így hát nem ôrzi, nem 

becsüli a békét mégsem. Aki viszont iga-
zán vágyik rá, az Krisztusnál, Krisztussal 
megtalálhatja. Nem vagy egyedül, nem 
kell elbuknod, elfeledve, szeretet nél-
kül élned. Krisztus mindenkinél jobban 
ragaszkodik hozzád, és szeretne öröm-
mel, békével megajándékozni. 

Fogadd el hát Tôle, és imádkozd kará-
csony Szentestéjén: Uram, a tiéd szeret-
nék lenni! A Te békességed, a Te szerete-
ted a legfontosabb számomra! Fogadj el, 
végy körül szereteteddel és csodáiddal, 
mert Rád van szükségem! Köszönöm, 
hogy mindenre kész vagy értem, és meg-
váltottál!

Szeretettel kívánjuk a kedves Olvasónak, 
hogy átélje, megismerje Krisztus békessé-
gét! Azt, hogy szívével meglássa a fizikai–
lelki sötétségben fényeskedô betlehemi 
csillagot, ami azt bizonyítja: „Velünk az 
Isten!”    

Szeretettel kíván áldott, békés karácso-
nyi ünnepet minden kedves Olvasónak, 
figyelmükbe ajánlva a Danubia Televízió 
istentisztelet-közvetítéseit:

Árvavölgyi Béla 
lelkipásztor

Kontra Kálmán (1886-1907) a tótfa-
lui Kontra család tagja, pomázi szolga-
bíró, majd Pest vármegyei fôszolgabíró 
írta a következô levelet. A címzett Tahy 
István (1843-1908) volt, császári és kirá-
lyi kamarás, Pest vármegye tiszteleti 
fôjegyzôje.

Kedves barátom Pista!

Itt küldöm Tahi-pusztának aquarell lát-
képét. Bogaár Károly pesti ügyvéd—
amateur festô—Mátray Gábor múzeumi 
könyvtárnok és író mostoha fia festette, 
ki a 70-es években a kellemes Tahira jött 
üdülni, de már erôt, életet nem találha-
tott, meghalt s ott is van eltemetve. Mint 
afféle kis pingáló gyereknek, örökösei 
nekem több képét odaajándékozták, így 
ezt is, mit most neked juttatok. 

Mondhatom, ôseid jól választottak, 
midôn lakóhelyükül Tahi-várát ren-
dezték be, mert egy-egy szebb vidék 
kevés van az országban. Magam is,- -
nemcsak azért, mert itt a szomszédjában 
születtem,--de a vidék szépségeiért büsz-
ke voltam járásomra, mert lehet monda-
ni, Pestmegyének Sveiczje. Beszélnek 
errôl eleget a turisták, mert hiszen ennek 
a járásnak összes hegyei tele vannak turis-
tajelzésekkel, s jó és rossz idôben majd 
mindig találkozik az ember egy-egy cso-
porttal, mely e vidék szépségeit felkere-
si. Itt van a fôváros szomszédságában az 
orosz kápolnájáról, Mária Feodorovna 
herczegnô nyugvóhelyérôl neveze-
tes Üröm és Borosjenô községek felett 
a nagy Kevélyhegy. Szebb panorámája 
Magyarország fôvárosának nincs, mint e 
hegyrôl s e mellett tôle észak-nyugat felé 
tekintve ott látjuk a Dunát Esztergom 
fölött is kékelleni. Európai hírû turis-
tánk báró Eötvös Lorándnak gyermek-
korában ez volt elsô szóló kirándulá-
sa, amiért majdnem apai fenyítékben is 

részesült. Ott van beljebb Solymárnál a 
Nagy-Szénás, majd Pilis-Csabánál a Nagy-
Kopasz, s Pilis-Szántó-Szentkereszt felett 
Pestmegye legmagasabb hegye a közel 
800 méter magas Pilis. Ennek egyik 
oldalágán van az immár európai hírûvé 
vált Dobogókô az „Eötvös Loránd mene-
dékház”-zal, s a Dunának Esztergom 
felôli kanyarulatában a Predikálószék, 
majd Visegrád vára, azután Bogdánynál 
a Csódi-hegy, Kalicsa s Tótfalunál, illet-
ve Tahi-puszta felett a Bükk és Ábrahám, 
szóval egész ide a Dunáig s kapcsolatosan 
a fôváros hegységeig terjednek a Vértes 
és alpesek nyúlványai. 

A kép Tahit a tótfalusi révbôl felvéve 
tünteti fel a Bükk és Ábrahám tövében. E 
hegyekrôl, de magáról a Tahi-magaslatról 
is festôi kilátás nyílik a szemlélônek. 
Közvetlen elôtte van a szentendrei-szi-
geten a kis Duna partján fekvô Tótfalu 

s ezirányban tovább a nagy Duna part-
ján s a Nagyszál-hegy tövében tárul elénk 
Vácz város festôi képe. Észak felé Balassa-
Gyarmat s Ipolyság felé a Börzsönyi-
hegység s kelet irányában a Mátra-
hegység zárja be a kilátást, s le délfelé a 
nagy és kis Dunának két fénylô szalag-
ja mintegy belefutni látszik a nagy alföld 
síkságába.

Egyszóval aki nem akar messzi menni 
a fôvárosból, s mégis tanulságos és szép 
vidéket akar látni, vegye elé a budapesti 
turisták kalauz-könyvét s barangolja be 
Pestmegyének ezt a hegyes-völgyes vidé-
két.

   A képet neked ajándékozom. Szívbôl 
üdvözöl igaz barátod

Kontra Kálmán
Pomáz, 1904.IV.10.                                      

Békebeli leírás vidékünk szépségeirôl
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A hétköznapokban kevésbé ismert, érdekességnek 
számító események Tahitótfaluban 

- Apósom, id. Csörgi Sándor, aki látta is, 
elmondta, és a 70-es évek elején megmutatta 
nekem azt a helyet a Dózsa György utcai kato-
likus templom, és a Szabadság út közötti sza-
kaszán, ahol a 30-as években egy ház alapjá-
nak lerakásakor arccal keletre „nézô” zsugo-
rított koponyát találtak. (Ami, úgy tudjuk, 
fôleg különbözô indián törzsek, ill. DK-Ázsiai 
népeknél volt szokás.)

 - A Tahy nemzetség honfoglaló nemzetség, 
amely nevét Ázsiából hozta, öt vezetéknév 
változata is volt – Kund vezér a honfoglalás-
kor Szatmáron túl Ó-Buda környékén is kapott 
birtokokat, amelyeket fiai örököltek. Lakhelye 
Kosd volt, de birtoka volt a Szentendrei sziget 
is. Kund/Kosd/Kucsid volt az, aki Árpád vezér 
követeként vezette el a vörös kantáros fehér 
lovat Szvatoplukhoz földért-vízért cserébe.

 -A falu a honfoglalás után a Rosd nemzet-
ség birtoka volt, majd 1382 után kezdték a 
szigetet Szentendrei-szigetnek nevezni. –A 
falu határában találtak vízvezeték-töredéket, 
amelyen látható a római légió pecsétje. (Ma 
a Nemzeti Múzeumban van.) (Mint ismere-
tes, az ország területének egy része I.u.12-409 
között volt a Római Birodalom része. A Duna-
menti limes része lehetett a Nagykertnél lévô, 
a Duna meder felé ásott, kövezett bejáratú 
alagút, amit úgy 40 évvel ez elôtt még láttam. 
Ennek közelében nagy számban fordultak elô 
különbözô római császárok pénzei. Róma 
itteni 400 éve alatt kettô kivételével min-
den római császár ellátogatott Esztergomba, 
Sala/Solva városába. Hihetônek tûnne, hogy 
közülük többen Acquincumból a Duna menti 
ôrtornyok mentén mehettek a városba, amit 
különösen Marcus Aurelius császár kedvelt.

 - A tatárok elôször1241. Virágvasárnapján 
ütöttek be a faluba Kádán vezérükkel, majd 
újra 1242. februárjában. (Azon a télen a Duna 
befagyott.) A falu lakosai a pilisi hegyekbe 
menekültek.(Kádán volt az, aki Batu kán sze-
mélyes parancsára üldözte IV. Béla királyt. 
Talán Buda közelsége, és az, hogy a király 
talán a szigetre menekülhetett, tette indokolt-
tá, hogy egy ilyen nagy vezér jött a szigetre.)

 - Ki gondolná, hogy a Tahi felett magaso-
dó (521 m.) Vöröskôt oklevél már 1370-ben 
említette? Egyébként, Tahit 1237-ben említet-
te oklevél.

 - A falu hivatalosan 585 éves lesz 2021-
ben, miután létét Zsigmond királyunk királyi 
pecséttel hitelesítette 1436-ban.

 - Mohács után a legelsô török a faluban: 
1547-ben tûnt föl, s az utolsó török 1684. jún. 
24.-én hagyta el a falut.(Vagyis: 6 évvel Buda 
elfoglalása után, ill. 2 évvel Budáról történt 
kiveretésük elôtt.)

 - A község iskolája már állt 1617-ben, mely 
iskola a legelsô volt Pest vármegyében.

 - Csak emlékeztetésként: Ecsedy espe-
res úr szerint a falunak 1628-ban épült meg 
az elsô református temploma.(E templom a 
Váci-révhez közeli nagyobb falu (bizonyára 
Torda) temploma volt, s lelkésze Rákóczi Pál 
volt. A falut a török pusztította el. A Tordát 
volt templomával együtt az illetékes megyei 
Kormányhivatal „középkori templom marad-
ványait ôrzô régészeti lelôhelyként” azonosít-
ja. (2020-ban itt is találtam cserépdarabot.)

 -  A Nag y Du na közelében feküdt 
Szentgyörgy/Gyöpök, ami a Szentpéterekhez 
volt csatolva. Kevés lakosának volt temploma, 
de papja nem.

 - Szentpéterek: még létezett 1632-ben, 
majd elpusztult. Templomának papja Morágyi 
István volt.

 - A ref. temetôvel szembeni Kenderesek 
végén, a 80-as évek elején szántáskor/kapá-
láskor egy kb. 50-100 méteres távolságon 
belül, találtam 5 turbános végû agyagpipát, 
ami feltételezhetô török jelenlétre utal, és 
különbözô színû cserép/korsó darabokat.

 -Igazolt tény, hogy Tahiban, 1 évvel Buda 
török alóli felszabadulása után, 1687-ben, már 
volt lovaskocsi posta állomás.

 -  Már ia Teréz ia és csa ládja Vácról 
elmenôben családjával átutazott a falun, 1762. 
aug.24.-én.(Megtekinteni szándékozván a 
budavári építkezéseket.)

 - Mányoki Ádám, a nagyságos fejedelem, II. 
Rákóczi Ferenc festôje, egy ideig itt élt ref. lel-
kész bátyjánál. Több dunai vízimalmuk is volt.

 - Mint érdekesség: találtam egy 1803. máju-
si „Házassági kötést”, amely „Köttetett” „If. 
Cseh Bálintnak Néhai Vaczó István özve-
gyével, Csereklye Erzsébettel.” Mennyivel 
szebb, odaillô szó a „kötés”, mint az, hogy 
„szerzôdés”.

 - 1848-49-ben a Vácot megszálló kozákok 
közül 3 átúsztatott a szigetre „zabrálni”/rekvi-
rálni, akiket a falubeli legények úgy eltüntet-
tek, hogy az óta sem tudja senki, hova lettek. 
(A református templom olajkazánjának alapo-
zásakor, a templom padlózata alatt - 1975 körül 
- találtak egy bajnétot/bajonettet/szuronyt, 
ami szabadságharc korabeli lehet. Soha, senki 
sem tudja meg pontosan azt, miért, hogyan 
került oda, s vajon köze lehetett-e a kozá-
kok eltüntetéséhez?!) Csörgi Sándor gond-
nok nekem mondta, és más öregek szerint is, 
a szurony a második váci csata, 1849.júl.25. 
után került erre a helyre. A szabadságharc-
ban 27 helybéli vett részt. Néhány név: Szente 
Mihál, csizmadia, Marton Mihál, paraszt, Tót 
András, szolga, Vaczó János, zsellér, Otsenás 
József, szolga, Billegi András, zsellér… Részt 
vett Kálmán Sándor /1825-1910/ is, aki utó-
dainak elmondta: szigetmonostori, leány-
falui, megyeri legényekkel harcolt együtt. 

Kérésükre Petôfi mellett voltak Segesvárnál, 
akivel tegezô viszonyban voltak. Mikor Petôfi 
alól kilôtték a lovát, gyalog menekült, s a nya-
kára mért kardcsapástól esett el. Ôk temet-
ték el a költôt egy nádas, mocsaras helyen. 
Levágták Petôfi lovának a fejét, s mellé temet-
ték a nyergét is. Ô épségben hazatért a sza-
badságharcból honvédtársaival. Hetvenéves 
korában megvakult a szemébe került sok pus-
kaportól. A helyi ref. temetôben nyugszik.) 
A fentiek sugallhatnák azt is, hogy valaki/k/ 
közülük részt vett/-ek/ a váci ütközetekben. A 
3 kozák eltûnte okán az orosz katonai parancs-
nok a falu felgyújtásával fenyegetôzött, amit a 
falubeliek néhány ökörrel, több száz cipóval 
és több akó borral hárítottak el.(Vajh, érdek-
telen lenne, a még fellelhetô 1848-asok sírja-
it szerényen megjelölni az utókor emlékeze-
te okán?!) Kilenc helyi lakos neve szerepelt a 
Haynau által bebörtönzöttek listáján.(A nevek 
ismertek, miként a szabadságharcban részt 
vett 27 honvédé is. Remélem, egyszer lesz 
módom közzétenni ezeket.)

 - A katolikus temetôben nyugszik Pollack 
Mihály, a Nemzeti Múzeum építôje, a hazai 
klasszicizmus nagy alakja, aki 1855-ben hunyt 
el, és Ybl Miklós 1857-ben építette meg impo-
záns síremlékét.

 - Amikor Kossuth Lajos 1894-ben Turinban 
elhalt, az oda menô gyászküldöttségben ott 
volt egy falubeli Zabolai nevezetû ember is, - 
mondták az öregek.

 - Feszty Árpád a „Magyarok bejövetele” 
c. festményét itt tervezte, s kezdte festeni. 
(Ecsedy esperes úr szerint.)

 - A falubeliek lovas szekereikkel részt vet-
tek a milleniumi földalatti vasút Andrássy úti 
építkezésein, 1896 elôtt s alatt.

 - Bötkös János sofôr volt a Nagy Háborúban. 
Ez idô alatt volt Gróf Tisza István magyar 
miniszterelnök hivatali gépkocsivezetôje.

 - Talán az sem közismert széles körben, 
hogy a fôszolgabíró 67/1900-as javaslata alap-
ján a falu elöljárósága elhatározta, hogy 
Tótfalu község neve 1900.jan. 23-tól Tahi-
Tótfalu legyen. Tehát, 120 évvel ez elôttôl…

 - Az 1900-as tûzvészt követôen „Ferencz 
József császári és királyi Apostoli Ôfelsége 
saját magánpénztárából a tûzvész károsította 
katolikus templom javára 200 koronát kegyes-
kedett küldeni…” írja a Historia Domus.

 - A fôvárost 1919-ben megszálló románok 
itt is sarcoltak, és egy Szente nevû falubelit a 
Hôsök terén megbotoztak, pár legényt a kocs-
mában felpofoztak.

 - Ne feledjük: 1920-30 között a helyi refor-
mátus lelkész Tildy Zoltán volt, késôbb: 
miniszterelnök, köztársasági elnök, állammi-
niszter.

 - Ecsedy tiszteletes úr jegyezte le, hogy 
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olyan sáskajárás volt a falu határában 1927-
28-ban, hogy a gazdák a földjeiken zsákokba 
söpörték ôket, s úgy égették el azokat. Úgy 
tudni, ez megismétlôdött 1932-ben is.

 - Emlékezzünk arra is, hogy Ravasz László, 
jeles református erdélyi püspök avatta föl a 
helyi református iskolát 1937-ben. (Mások sze-
rint 1932-ben.)

 - Az öregek szerint a Budapestet ostromló 
szovjet hadsereg parancsnoka, Malinovszkij 
marsall 1944 karácsony másnapján megszállt 
egy éjszakára a ref. parókián. Ahol elôzô este 
még német tisztek vacsoráztak. Miután meg-
törölték a szájukat, 0.45 –kor fölrobbantották 
azt a hidat, ami 1914 –óta, 30 éven át szolgálta 
a falut és a szigetet. A tótfalusiak meg is sirat-
ták a hidat. (A híd 1912-tôl épült, két héttel a 
szarajevói merénylet (1914) után, és két héttel 
a Nagy Háború kitörése elôtt szenteltetett föl.)

 -Korabeli egyházi dokumentum szerint 
1944 decemberében „magyar, német tüzé-
rek, majd a megszálló orosz csapatok használ-
ták katonai célokra a református templom tor-
nyát.”

 - A ref. temetôben nyugszik egy magyar 
királyi alezredes, és neje, akiket a 20-as évek-
ben temettek ide.

 - A tahitótfalui leventék abban a megtisz-
teltetésben részesültek, hogy díszôrséget áll-

hattak a budapesti Szabadság-téri országzász-
lónál 1928 után.(… amelyet 1928.aug.20.-án 
avattak.) Késôbb, az I. Bécsi döntés értelmé-
ben hazatért Dél - Felvidékre is bevonultak 
zeneéjükkel, (1938 nov. után.) sok-sok örömet 
okozva a hazatért felvidéki magyaroknak.)

 - 1944.jún.14.-én avatták föl a Hôsök szob-
rát. Vagyis: 2021-ben 77 éve.

 - 1944.dec. 21. A Szent László hadosztály 
76.könnyû tüzérosztály 3 fogatolt ütegét, 12 
db. 10.5 cm-es tarackkal a felvidéki páncélos-
csaták kapcsán bevetették Tahitótfalu közelé-
ben. 

 - 1944.dec.23. a hadosztály 357.-es gya-
logosztály 1. riadószázada 2db. 7.5 cm-es 
páncéltörô ágyúval a Szentendrei-szigeten har-
colt. (Feltehetôen a Vácot már megszállt oro-
szok ellen.)

 - Becsei János katonai szolgálata során, mint 
huszár, tisztiszolgája volt a 2. magyar hadse-
reg/doni parancsnokának, vitéz Jány Gusztáv 
vezérezredesnek.(Ô vezényelte le Észak Erdély 
magyar katonai megszállását is.)

 - Érdekes „Nyi latkozat”-ban ál lt k i a 
falu kommunista párttitkára, a Független 
Kisgazdapárt elnöke, a Nemzeti Bizottság 
elnöke, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári 
Demokrata Párt, és a Szociáldemokrata Párt 
elnöke egy helyi lakos mellett 1945. dec. 

17-én, tanúsítva, hogy az illetô „ nem volt tagja 
a Nyilaskeresztes Pártnak, más, fasiszta jellegû 
egyesületnek, és nem folytatott németba-
rát politikát, és népellenes cselekményekben 
nem vett részt.”

 - Weimál Mihály elmondta, hogy szemta-
núja volt, mint katonai tiszti sofôr, a Nemzeti 
Színház felrobbantásának. Látta, amint falai 
kidôlnek, összeomlanak, s az épület porrá 
lesz. 

 - Mint tudjuk, Caeaucescu ôrült magyarel-
lenessége, népirtása, sok-sok erdélyi magyart 
menekülésre kényszerített. Közülük a falu 
sokat „befogadott.” A számukra kijelölt tel-
kek közül 61 család 1989. május 6-án vette át 
a telkét. George Bush amerikai elnök július-
ban látogatást tett Magyarországon. Felesége, 
Barbara, egyéb programok fölé helyezte azt, 
hogy meglátogassa az itt letelepedni kívánó 
erdélyieket. Így került sor arra, hogy az USA 
elnökének felesége járt Tahitótfaluban, 1989.
július 12-én.

 - Összegezve: kerek évfordulóink 2021-ben: 
a tatárok 780 évvel ez elôtt jártak itt elôször, 
a falu hivatalosan 585 éves, 77 éve avatták a 
Hôsök szobrát, az 1956-os események 65 évvel 
ez elôtt történtek a faluban.

G. Szalai István, 2020. December

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI Szigetmonostori Telephelye 
lehetôséget biztosít mûvészi zománco-
zásra, tûzzománc munkák megalkotá-
sára. Örömmel olvastam Szántó Tünde 
és Szántó Sándor tûzzománcosok leve-
lét, ahonnan megtudtam, hogy minden 

alkotóközösségtôl vár munkát az egri XI. 
Országos Zománcmûvészeti Biennálé. A 
szervezôk egy virtuális kiállítás létreho-
zását tervezik, ahol minden eddigi alkotó-
közösség és alkotó bemutathatja az elôzô 
két évben született munkáit. 

A biennálé alkotásai számára létre-
hoznak egy honlapot, ami erôsítheti az 
ország jelenlegi és jövôbeli zománcosai-
nak közösségét. 

Tûzzománcos diákjaim munkái közül 9 
munkát választottunk ki közösen erre a 
megmérettetésre; és mint mûhelyvezetô 
én is 2 kisebb tûzzománcom fotóját küld-
tem el.

Nagyon várjuk a XI. Országos Zománc-
mûvészeti Biennálé eredményhirdetését 
és honlapjának elkészültét!

Az alkotók névsora:
Bordás Richárd 12 éves
Cselei Keve 12 éves
Éles Boldizsár 11 éves
Ignácz Janka 10 éves
Rikker Nóra 14 éves (2 alkotással)
Solymos Napsugár 11 éves 
Szilágyi Tibor 11 éves
Zilahi Emese 11 éves
Rikker Nóra 14 éves (2 alkotással)

Várbíró Kinga Evelin
Mûhelyvezetô

I skolánkban hag yománya ink nak 
megfelelôen idén is megrendeztük 
felsô tagozatos diákjaink részére az 
idegennyelvi olvasó versenyt. A gyere-
kek ismét bemutathatták, mennyire szép 
és helyes a kiejtésük német és angol nyel-
ven. A versengést minden évben nagy 
örömmel várják 
tanulóink, mert 
ezen a megméret-
tetésen minden-
ki egyenlô esé-
lyekkel indulhat 
és összemérheti 
tudását osztály-
társaival. A zsûri 
szerepét  nem -
csak a szaktanár, 
hanem a csoport-
társak is betöl -
tik, ôk is szavaznak a versenyzôkre, van 
beleszólásuk a végeredmény alakulásába. 
A legjobban olvasók neve az iskola faliúj-
ságján olvasható nyelvenként és kategóri-
ánként bontva. A legügyesebb tanulókat 
érdemjegyekkel díjazzuk és oklevelet is 
kapnak. 

Sziváné Bergmann Henriett
Némettanár

Jelentkezésünk az Országos 
Tûzzománc Biennáléra

Idegennyelvi 
olvasóverseny
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Ismét szép eredmények a Bolyai versenyen
Idén ôsszel is megrendezésre került 

a Bolyai anyanyelvi és matematika ver-
seny. Rendhagyó módon mindenkinek a 
saját iskolájában kellett megrendezni, és 
online feltölteni a megoldásokat adott 
felületre.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy 
volt olyan csapat, ahol az egyik tag a 
járvány miatt nem volt iskolában, így a 
Teams rendszeren keresztül kommunikál-
tak egymással. Minden szabályt betartva 
és ügyelve a verseny tisztaságára minden-
ki becsülettel helyt állt. Most lássuk az 
eredményeket:

Észak-Pest megye matematika körzeti 
forduló: 4. évfolyam Okos négyes csapat: 
Dénes Manka, Herczeg Zoltán Lukács, 
Marton Szilvia, Szabó Réka Emma 107 
ponttal 4. hely

6. évfolyam Hat_B csapat: Baffia 
Bendegúz, Fieszl Barnabás, Soós 
András, Szabados Molnár Levente 110 
ponttal 7. hely 

Gratulálunk a szép helyezésekhez!
További eredmények: Matekos hármas: 

Baffia Levente, Kulcsár Bendegúz, Süly 

Ádám 85 pont 24. hely; Tíz a tizediken: 
G. Szalai István, Varga Ákos Benedek 68 
pont 44. hely.  Az 5.b osztály 3 csapattal is 
indult: Öt_Bé_lány: Czikora Milla, Fábián 
Emma, Gergelyi Nikoletta, Kátai Eszter 
88 pont; Matek-osztag: Kovacsics Hanga, 
Kovács Mira, Nagy-Kozár Petra, Mátyók 
Maja Eszter 63 pont; 1×1=2: Budai Balázs, 
Héger Dominik, Éles Boldizsár, Zabó 
Olivér 63 pont; Hetedik_AB_vegyes: Pilcz 
Flóra (7.b), Horváth Eszter, Szalai Ádám, 
Trannert Zsolt (7.a) 65 pont.

Észak-Pest megye magyar nyelv és iro-
dalom körzeti forduló: A négy nyelvész: 
Dénes Manka, Herczeg Zoltán Lukács, 
Marton Szilvia, Süly Ádám 143 pont 20. 
hely; Hungarikumok: G. Szalai István, 
Varga Ákos Benedek 130 pont 31. hely. 

Továbbra is legyetek ilyen lelkesek, 
kitartóak, szorgalmasak!

Felkészítô tanárok voltak: 4. b-ben 

Csereklyéné Szente Ildikó, felsô tagoza-
ton Kovács László Zoltánné. Köszönjük 
munkájukat.

Szente Ildikó tanító 

Fontos megmérettetés a Bolyai verseny 
minden évben. Köszönjük a tanulók lel-
kes munkáját, Csereklyéné Szente Ildikó 
és Kovács László Zoltánné kollégáink lel-
kes felkészítô munkáját. A tanulók okleve-
let, édességet, a legjobb 10 közé jutottak 
könyvet kaptak az iskolától.

Köszönettel: Iskolavezetés
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A Szeretetlánc tovább él!
Se a koronavírus, se a határzár, se az esti 

kijárási tilalom nem tudta megszakítani azt 
a Szeretetláncot, amit évek óta építünk a 
moldvai magyar testvéreink és az anyaor-
szág között.

A 2020-as év mindenkinek egy kicsit 
más volt, mint az elôzô évek. Miért is? 
Azért, mert nem látogathattuk meg a sze-
retteinket, nem ölelhettük meg szülein-
ket, nagymamáinkat, és hogy állandóan 
viselnünk kellett a maszkot, vagy hogy 
nem ünnepelhettünk együtt. Igen, mind-
ezek kiszakítottak bennünket a minden-
napi életünkbôl, de mégis semmi ahhoz 
képest, hogy ezáltal megôrizzük szerette-
ink és magunk egészségét.

Azért volt olyan dolog is, amit még 
a járvány sem tudott megváltoztat ni. 
A Keresztszülôk a Moldvai Csángóma-
gyarokért Egyesület minden évben lázasan 
készül a karácsonyi csomaggyûjtésre, így 
nem volt ez másképpen most sem, talán 
egy kicsit nehezebben, szerényebben, de 
nem maradt el. 

Sok-sok éve már, hogy a Szentendrei 
Izbégi Általános Iskola aktívan csatlakozik 
ehhez a nemes kezdeményezéshez. 2020-
ban sem feledkeztek meg a moldvai csángó 
gyermekekrôl. Majnekné Horváth Katalin 
tanárnô vezetésével rengeteg ajándékot 
gyûjtöttek a moldvai kisdiákoknak. Hálás 
köszönet az iskola pedagógusainak, a tanu-
lók szüleinek és a diákoknak az adomá-
nyokért, s hogy hozzájárultak ahhoz, hogy 
szebbé tegyék a csángó gyermekek kará-
csonyát.

Adni valóban jó és nemes dolog, nem 

lehet elég fiatalon megtanulni azt, hogy 
azokon segíteni, akik kevésbé szerencsé-
sek, mint mi, valahol egy kicsit kötelessé-
günk is. A szeretetlánc hosszabbodott és 
elért egészen a Tahitótfalui  Pollack Mihály  
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolába,  
ahol Zakar Ágnes igazgatónô vezetésével 
évek óta támogatnak bennünket. Hozzájuk 
csatlakozott  Dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter úr is, aki szintén fontosnak tartja a hatá-
ron túli magyarok segítését. Rengeteg 
édességet, piperecikkeket és iskolaszere-
ket gyûjtöttek közösen. Nagyon szépen 
köszönjük.

Furcsa érzés volt belépni ebbe szép, tisz-
ta, rendezett iskolába, ahol minden gyer-
mek maszkot viselt, csak a szemüket lát-
tam, de az tele volt boldogsággal és sugár-
zott az ajándékozás örömétôl, pedig közü-
lük jó néhányan biztosan azt sem tudták, 
hogy hol laknak a moldvai csángók, vagy, 
hogy egyáltalán kik is ôk, de ez mit sem 
változtatott azon, hogy segíteni akartak, ôk 
már megértették ennek a  jelentését.

Nemcsak az iskolák csatlakoztak a prog-
ramhoz, hanem Szentendre Nemzetközi 
Kapcsolatainak Egyesülete is. Ez a civil 
szervezet szintén minden évben részt vesz 
az  adományozásban.   

Természetesen a fô támogató a Kereszt-
szülôk a Moldvai Csángómagya rokért 
Egyesület volt, akik minden évben tábo-
rokat és kirándulásokat is szerveznek a 
moldvai gyermekeknek. 15 éve alakultak 
azzal a céllal, hogy a moldvai csángó gyer-
mekek magyar nyelvû oktatását támogat-
ják. Hiszik és vallják, hogy mindenkinek 
joga van az anyanyelvét tanulni, bárhol is 

él ezen a világon, ezért idén a táborozások 
helyett egy nagyobb csomaggyûjtési akci-
ót szerveztek. Igaz, ez nem hasonlítható 
össze a táborok élményével, de legalább 
egy kicsit pótolja azt, és szép gazdag kará-
csonyuk lesz a kis csángó diákoknak.

A csángó gyermekek és az egyesület 
nevében szeretném mindenkinek megkö-
szönni a segítségét. Annak ellenére, hogy a 
járvány sok mindenben akadályozott ben-
nünket, mégis ez volt a legeredményesebb 
karácsonyi gyûjtésünk. Több száz csángó 
gyermeknek varázsoltunk mosolyt az arcá-
ra, s talán bennünket is megtanított arra, 
hogy jobban értékeljük a mindennap apró 
örömeit.

Ezzel a gondolattal búcsúzom és kívánok 
mindenkinek békés boldog karácsonyt!

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Szeretettel:
Jolanda Willemse, KEMCSE elnök 

Köszönöm a Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola közösségének: tanulóinak, taná-
rainak, a kedves szülôknek a karácsonyi 
ajándékgyûjtést. Idén 5. éve kapcsolódtunk 
be a KEMCSE moldvai csángómagyar gye-
rekeknek szervezett ajándékgyûjtô akciójá-
ba. Idén is nagyon sok ajándékot tudtunk 
összegyûjteni a határon túli magyar gyere-
keknek.

Külön köszönet a 4.b, 5.b, 6.b és 7.b osz-
tályoknak, osztályfônököknek és a kedves 
szülôknek. Köszönet Dr. Sajtos Sándornak 
és a tahitótfalui önkormányzatnak!

Áldott karácsonyvárást kívánok!
Zakar Ágnes intézményvezetô
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Tisztelt Lakosaink!

Az elhúzódó ôsz, valamint az FKF Nonprofit Zrt. 
fogyasztóbarát hozzáállásának köszönhetôen 2020. 

december 18-án (pénteken) rendkívüli 
zöldhulladék gyûjtés lesz Tahitótfaluban.

A zöldhulladékot az eddig megszokott módon:

   (1) - az ágakat összekötve,
   (2) - a faleveleket a Tahi Non-Stop (Szentendrei 

út 73.) boltban vásárolható, lebomló, a 
zöldhulladék-gyûjtésre szolgáló zsákokban

helyezhetik el az ingatlanuk elôtt.

A nem szabályosan (pl. fekete zsákban) 
kikészített zöldhulladékot nem fogják elszállítani.

A szokásos zöldhulladék-gyûjtés a decemberi 
alkalmat követôen legközelebb 2021 áprilisában 

lesz.
2021 januárjában lesz karácsonyfa elszállítás, 

ennek pontos idejérôl a késôbbiekben fogunk 
tájékoztatást adni.

Rendkívüli 
zöldhulladék gyûjtés
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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00

Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00  

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges! 

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

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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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!

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:

 Fekete-fehér Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120 Ft 3640 Ft
1/16 oldal 3960 Ft 4620 Ft
1/8 oldal 5760 Ft 6720 Ft
¼ oldal 11.280 Ft 13.160 Ft 
A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ olda-
las felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés 
sorrendjében tudunk biztosítani.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormány-
rendeletében november 04-tôl kihirdette a veszélyhelyzetet a koro-
navírus járvány második hulláma elleni védekezés érdekében. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második ütemérôl szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrende-
let 5. §, (1) bekezdés kimondja, hogy mindennemû rendez-
vény megtartása tilos.  Ennek értelmében a rendezvénysoro-
zat programjai -  a Községi Tájékoztató novemberi számában 
meghirdetett módon  - nem lesznek megtartva. 

Kizárólag az alábbi események engedélyezettek:

Az „Advent Tahitótfalun” hét virtuális megnyitója, Jókainé 
Gombosi Beatrix tojásíró népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú 
Mestere és Jókai Attila bôrmûves népi iparmûvész közös virtuá-
lis kiállítása valamint a Scrapbook Kör virtuális kiállítása decem-
ber 5-tôl a Danubia TV csatornáján, honlapján és facebook olda-
lán tekinthetô meg.

December 7-12. 16.00 -19.00 „Mennyi szeretet fér egy 
cipôsdobozba?” CIPÔSDOBOZ ADOMÁNYGYÛJTÉS. Helyszín: 
baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

A katolikus templomban a meghirdetett és szokásos ror-
aték és szentmisék az általános járványügyi szabályokkal 
összhangban lesznek megtartva.

A református templomban és gyülekezeti teremben 
meghirdetett összes program és istentisztelet elmarad.

Megértésüket köszönjük! 
Kérjük Önöket a járványügyi elôírások betartására.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Tájékoztató az „Advent 
Tahitótfalun” rendezvénysorozat 

programjairól
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázol-

ja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. Decemberi számunkban az 
Alsókáposztások dûlôben lévô epreskunyhó volt látható. Gratulálunk 
szerencsés megfejtônknek, Fejes Zoltánnak.                  

Vedd észre!
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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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Az adventi idôszak kezdetén az „Advent 
Tahitótfalun” rendezvénysorozat kereté-
ben hagyományos módon minden évben 
a tahitótfalui katolikus és református egy-
házak közösségi termeiben kiállítást ren-
dezünk helyi alkotók munkáiból. Idén a 
rendkívüli helyzetnek köszönhetôen vir-
tuális tárlatokat nyitottunk, melyek a 
Danubia TV honlapján és Facebook olda-
lán megtekinthetôk.

Jókai Attila és Jókainé Gombosi 
Beatrix népi iparmûvészek kiállítása

A TETA és a katolikus egyházközség 
meghívott vendégei Jókai Attila bôrmûves 
és Jókainé Gombosi Beatrix tojásíró népi 
iparmûvészek voltak. Hegedûs István 
Péter a katolikus egyházközség világi elnö-
ke méltatta és ajánlotta az érdeklôdôk 
figyelmébe az alkotásokat.

Jókai Attila széleskörû érdeklôdése már 
kora gyermekkorában megmutatkozott, 
kiemelkedett a természeti világ, különösen 
az állattartás, a vadászat, illetve a régeb-
bi korok világa, valamint a barkácsolás, 
kézmûveskedés iránti vonzalma. 2001-ben 
agrármérnöki diplomát szerzett a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési 
Karán Kaposvárott. Fiatalon megismer-
kedett a lovasélettel, így érdeklôdése az 
ôseink viseletét, életmódját felelevenítô 
hagyományôrzés felé fordult. Lovas felsze-
relései még hiányzó darabjait saját maga 
készítette el. Elvégezte a Hagyományok 
Háza Népmûvészeti Módszertani Mûhelye 
által szervezett bôrtárgy készítô képzést. 
Bekapcsolódott a szentendrei Kelemen 
Zsolt gyakorlati régész-lovas harcmûvész 
által irányított Lovasíjász Hagyományôrzô 
Sportegyesület munkájába. 2007-ben ala-
kította ki önálló bôrmûves mûhelyét 
Újpesten. Mára egyéni vállalkozóként is a 
bôrmûvesség a megélhetése alapja. 2013-
ban népi iparmûvész címet kapott. Az 
elmúlt években a vadásztáskák, övtáskák, 
övek készítése mellett az egyedi késtokok 
tervezése és kivitelezése került tevékeny-

sége középpontjába. Különleges, gyûjtôi 
darabokhoz (kések, tôrök, bicskák stb.) 
készít fonott és bevontbetétes techniká-
val, egzotikus állatok bôreinek felhaszná-
lásával tokokat. Attila az Astur Bôrmûves 
Manufaktúra megteremtôje.

Gombosi Beát ifjúkori néprajzi gyûjté sei, 
szülôfalujának, Rábapatonának helytörté-
neti gyûjteményének létrehozása terelte a 
néprajz és mûvészettörténeti szakirányok 
egyetemi szintû képzései felé. Az elméle-
ti tudás megszerzésének igénye mellett 
mindig a gyakorlati alkotás öröme motivál-
ta. Népi játszóházvezetôi képesítést szer-
zett és kézi hímzést tanult a Hagyományok 
Háza kínálta képzéseken. Tojásírás terü-
letén népi iparmûvész és Népmûvészet 
Ifjú Mestere kitüntetéseket kapott, évek 
óta a Hagyományok Háza szakoktató-
ja. Közel két évtizede részt vesz a népi 
iparmûvészeti tárgyak minôsítésében, 
mint zsûritag. Rendszeresen tart kézmûves 
foglalkozásokat az évkör ünnepeihez kap-
csolódóan. Szépteremtô Kaláka néven 
közösségteremtô céllal kézmûves fog-
lalkozásokat tart otthonukban, amely-
re elsôsorban a Dunakanyarban élô csalá-
dokat várja. Férjével közösen készítenek 
ékszereket is, melyek  változatos forma- és 
színvilágára utal a VersARTile márkanév.

A házaspár rendszeresen vesz részt helyi 
és országos kiállításokon, népmûvészeti 
rendezvényeken. Munkájuk legutóbbi 
nagy elismerése, hogy mindketten önál-
ló alkotóként támogatásban részesül-
tek az Agrárminisztérium által hirdetett 
Hungarikum Pályázaton viseletkiegészítô 
kollekcióikkal. 

Attila és Bea 2012 óta élnek Tahitót-
faluban hét éves kislányukkal, Annával, 
aki a kezdeti jelek szerint sokat örökölt szü-
lei kézmûves készségeibôl, képességeibôl.

Pappné Gajdos Mária „scrapbook” 
kiállítása

A scrapbook angol szó, jelentése album, 
emlékkönyv. Manapság egy hobbit is jelöl 

ez a szó, melynek célja személyes, csalá-
di emlékek (fényképek, kéziratok, levelek 
stb.) színes, mûvészies albumoknak való 
megôrzése. Virtuális kiállításunk Mária 
emlékekkel és ötletes szépségekkel teli 
albumait mutatja be, melynek valós ott-
hont a református gyülekezeti terem adott 
volna. Errôl a kevésbé ismert, de annál szí-
nesebb és izgalmasabb hobbiról mesélt az 
alkotó forgatás közben.

„Az emlék megôrzésnek ezzel a formá-
jával jó néhány éve találkoztam elôször. 
Netes oldalakat nézegetve rájöttem, hogy 
nagyon széles a paletta ezen a téren is, 
sok-sok kreatív ember van a világon, aki 
gyönyörû, egyedi, kézzel, szívvel készült 
albumokat, fotós alkotásokat hozott létre. 

Felvettem a kapcsolatot több személlyel 
is, szervezôdtek oktatások, tanfolyamok, 
vagy csak egyszerûen összejöttünk egy-
egy nap és együtt alkottunk, megfigyel-
ve, átbeszélve a gyakorlati készítési folya-
matokat. Egymás alkotásait megnézeget-
tük, ötleteket gyûjtöttünk, inspirálódtunk, 
nem mellesleg jól is éreztük magunkat.

Elôször a saját családom emlékeinek 
méltó elhelyezése volt a cél, mert az alko-
tásoknak a lényege a személyes kötôdésû 
emlékek megôrzése. Nemcsak a fotókon 
szereplô személy lényeges egy albumban, 
hanem az érzés, a hangulat, a kiegészítôk, 
a szöveg, a díszek, amelyek szorosan hoz-
zátartoznak az emlékhez. Nagyon szere-
tem az albumokat ajándékba is készíte-
ni. A készítés öröme mellett jólesô érzés 
látni, hogy milyen erôs érzelmeket vált 
ki a megajándékozottból az ilyen egye-
di ajándék ebben a mai rohanó világban. 
Késôbb, ahogy az ismeretségi köröm-
ben elterjedt, hogy mivel foglalkozom, 
felmerült lehetôségként a közös alkotás. 
Klubunk már öt éve mûködik, kezdetben 
a Faluházban, jó ideje pedig a református 
gyülekezeti teremben tartunk havonta 
egyszer közös alkotást.”

Béres Gabriella

Advent Tahitótfalun – virtuális tárlatvezetés



1 7

2 0 2 0 .  D E C E M B E R Közösség

Jókai Attila és Jókainé Gombosi Beatrix

Pappné Gajdos Mária
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Cikksorozatunkban a tahitótfa-
lui gazdák tevékenységébôl, minden-
napjaiból nyújtunk egy kis  íz-elítôt 
olvasóinknak. Ebben a részben a 
Magyar Családi Gazdaságot ismerhe-
tik meg közelebbrôl.

Hagyományos állattartás – magyar 
házi termékek

Családunk több mint 25 éve foglal-
kozik ôshonos állatok tenyésztésével, 
génmegôrzésével - többek között magyar 
szürke és magyar tarka marhák, hortobá-
gyi és gyimesi racka juhok, mangalicák 
és hucul lovak találhatók területeinken. 
Gazdaságunk a Szentendrei-szigeten, a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park tájvédemi kör-
zetében, Tahitótfalu határában található. 

Az évek során a jószágok gyarapodtak, a 
teendôk sokasodtak és mi, gyerekek egy 
olyan közegben cseperedtünk fel, ahol 
a hagyomány és a természet határozta 
meg mindennapjainkat. Ez lett az alap-
ja a most mûködô családi gazdaságunk-
nak. Összesen 100 ha legelôn, 50 ha szán-
tón és 200 ha kaszálón gazdálkodunk csa-
ládunkkal. Állatainkat hagyományos tar-
tástechnológiával tartjuk, ezáltal kivá-
ló, egészséges körülményeket teremtve 
nekik. Gazdaságunk áramellátását 100%-
ban megújuló energiából fedezzük. Az 
általunk tenyésztett értékes fajtáknak 
próbálunk a 21.században is újra tökéletes 
funkciót találni, hogy ezáltal is segíthes-
sük a fajták fennmaradását.

Haszonállatainkból készített terméke-
inkkel hosszú évek óta lehetôvé tesszük, 
hogy a közelben élô tudatos fogyasztók 
helyben termelt, kiváló élelmiszerekhez 

juthassanak. Magyar tarka fejôsteheneink 
teljes értékû fr iss tejét három hely-

sz ínen (Tahitót fa lu Hídfô parkoló, 
Szigetmonostor Rév u.1, Szentendre - pap-

szigeti Zöldségpláza) kihelyezett tejada-
goló automatánkból értékesítjük. Magyar 
szürkemarháinkból  havi rendszeresség-
gel értékesítünk tôkehúst elôrendelés 
alapján, illetve beszállítunk  a környék-
beli bevásárló közösségek mindegyikébe. 
Folyamatosan elérhetô nálunk  ezen kívül 
frissen vágott bárány és juh, valamint  
füstölt termékek, pástétomok, konzer-
vált húskészítmények melyeket házhoz-
szállítással, illetve a tahitótfalui Termelôi 
Piacon értékesítünk.

Az általunk tenyésztett hucul illetve 
gidrán lovak segítségével lovas oktatást 
végzünk gyermekek és felnôttek részé-
re. Az egyre bôvülô tanítvány csapatunk-
nak szeretnénk minél sokrétûbb tudást 
átadni a magyar lovaskultúrából. Évrôl 
évre számos sikeres hagyományéltetô 
lovas és kulturális rendezvényt bonyolí-
tunk le. Nap mint nap elhivatottan dolgo-
zunk azért, hogy termékeink, tudásunk, 
tapasztalataink minél szélesebb körben 
találjanak gazdára szûkebb és tágabb pát-
riánkban.

Dr. Magyar Zsombor

Falusi teríték
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2000 Szentendre, Kőzúzó út 26.
Tel./fax: +36 26 310 882 | Fax: +36 26 301 272
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | www.iso-thermo.hu
Nyitvatartás: H.-P.: 7.00–16.00 | Szo.: 8.00–12.00

Az árak visszavonásig érvényesek!
A megadott egységár az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELŐ 
RENDSZER
A rendszer tartalma:

• EPS 80 – polisztirol lap
• Ragasztótapasz
• 145 gr/m2 üvegszövet
• Akril vékonyvakolat (fehér színben)
• Alapozó

AKCIÓ!

ÁRAINKRA ÉS VÁLASZTÉKUNKRA

MINDIG ÉPÍTHET!

2 529 /m2

15 cm

1 989 /m2

10 cm

  burkolatok
  fürdőszobai csaptelepek
  szaniterek
  zuhanykabin
  3D látványtervezés
  fürdőszoba bútorok
  design radiátorok
  zuhanyfolyókák
  laminált és vinyl padlók
  jakuzzik

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882  |  Fax: 06 26 301 272
Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu  |  Web: www.iso-thermo.hu
Fb: https://www.facebook.com/isothermokft

Fürdőszoba szalonunkban színvonalas környezetben, prémium kategóriájú 
fürdőszobai termékekkel, valamint 3D látványtervezéssel várjuk.

Exkluzív fürdőszoba szalon?

AZ IS VAN!



2 0

Hirdetés ,  közhasznú adatok 2 0 2 0 .  D E C E M B E R

Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
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, Dunakanyar krt. 14., nyitva: 
kedd 8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • 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; adminisztrációs 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, 1903 Budapest, Pf.: 
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfél-
szolgálat: 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., ügyfélszolgálat: 1098 
Budapest, Ecseri út 8-12., nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, 
kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 14:00, ingye-
nesen hívható zöldszám: 06 80 353 353 (06 80 FKF FKF)a 
következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 
8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@
fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 Bp., Pf.: 637 
• 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.

“Olyan helyekrôl álmodom, 
 ahol ôseink letelepedtek,
fényes vízmosásokról,
illatuk, mint a villám érintette föld.”

Andrei Doboş: Telelés 
(ford. Mihók Tamás)

Köd ereszkedik új otthonunkra és
hetekig nem látunk mást magunkon
kívül. Hangokra szûkül a horizont.
Tehervonatok zaja köszörüli az idôt,
a forgács lassan mindent beterít.
Esténként a szél mintha drótkefével
sikálná öreg tetôcserepeinket, és mód-

szeresen, egyesével benézne alájuk,
hátha talál valami mozdíthatót. A szelet
jég követi, lángoló kémények, járvány,
kemény néplélek, és olyan mély sötétség,
amiben idônként haza is alig találunk.
Hetek után rajzolódnak ki körülöttünk
a völgy határai. Mire ráeszméltünk, hogy vége
a télnek, észrevesszük, hogy mi, egykori
ködlakók többé már nem vagyunk egyedül.

Sipos Tamás (1992) Tahitótfaluban nôtt 
fel, jelenleg Szárligeten él. 

A PPKE BTK lengyel nyelv és irodalom 
mesterszakának abszolvált hallgatója. 

2014 óta jelennek meg versei és fordításai. 
2019-ben Babits Mihály mûfordítói ösz-

töndíjban részesült. 
A Versum, a nemzetközi líra online fóru-

mának szerkesztôje.

Sipos Tamás
Ködhatár


