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Tájékoztató a Képviselô-testület 
alakuló ülésérôl 

A Képviselô-testület  október 21-én 
tartotta alakuló ülését, melyen vala-
mennyi, a 2014. október 12-én megtar-
tott helyi önkormányzati választáson 
megválasztott képviselô megjelent.

A polgármester köszöntôjét követô-
en a testület 9 egyhangú igen szavazat-
tal a napirendet elfogadta. 

Folytatás a 6. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
November 28. péntek 15:00-20:00-ig és november 29. szombat 8:00-
19:00-ig Élelmiszergyûjtô akció a tahitótfalui Tesco Áruházban.

Faluház programjai októberben
Szépteremtô Kaláka: november 8. 17:00 karácsonyfadíszek készí-
tése, november 29. 17:00 adventi koszorú készítése, december 6. 
17:00 karácsonyi képeslapok, ajándékkísérôk, december 13. 17:00 
mézeskalács sütés. Az alkalmakat vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi 

iparmûvész, 30/667 6627.

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi 
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglalkozásokat 
Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 
7507     

Folytatás az 5. oldalon                                                    

Tahitótfalu novemberi programjai

Alakuló ülést tartottunk
A 2014. október 12-én lebonyolított önkor-

mányzati választás településünkön is eredmé-
nyesen zárult. A jelöltekre leadott szavazatok 
alapján a Helyi Választási Bizottság elnöke Budai 
Mihály az alakuló ülés elsô napirendi pontjaként 
tájékoztatást adott a választás eredményérôl. A 
képviselôi és polgármesteri eskü után megkaptuk 
megbízó leveleinket. A Szervezeti és Mûködési 
Szabályzat felülvizsgálatára, illetve módosítására 
az alakuló ülésen nem került sor, mivel a bizott-
ságok számára és összetételére vonatkozóan nem 
történt változtatásra irányuló javaslat. 

A következô napirendi pontban a polgármes-
ter illetményére Tóth János jegyzô tett javasla-
tot. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. számú törvény (Mötv.) 71. 
§ (4.) a polgármester illetménye a (2) bekezdés-
ben meghatározott összeg. A polgármester illet-
ménye lakosságszámhoz van kötve: Az összeg 
a helyettes államtitkári illetmény (747.877 Ft) 
60%-a 1501 - 10000 fô lakosságszámú település 
esetén. A fentiek alapján a polgármester illetmé-
nye bruttó 448.726 Ft. Az elôzô ciklusban ez az 
összeg 483.100 Ft volt. A fentiekre való tekintet-
tel a testületnek ettôl eltérô díjazás megállapításá-
ra nincs mandátuma. 

A következô napirendi pontban Csörgô Mihály 
képviselô urat javasoltam alpolgármesternek 
megválasztani. A titkos szavazás eredménye-
ként a képviselôk egyhangúlag támogatták az 
elôterjesztésem.             Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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E napirend része volt az alpolgármester 
tiszteletdíjának meghatározása is. A testü-
let az elmúlt ciklusban alkalmazott díjazást 
(bruttó 180.000 Ft) változatlanul helyben-
hagyta. 

Ezt követôen a bizottsági elnökök és 
tagok megválasztására került sor. A bizott-
sági tagok vonatkozásában az elmúlt cik-
lusban funkciót betöltô elnökök számára 
továbbra is bizalmat szavaztam, és javasol-
tam a testületnek megválasztásukat. A tes-
tület minden bizottság elnökérôl nyílt sza-
vazással, egyenként döntött, amely vonat-
kozásában egyhangú, támogató döntések 
születtek. 

A megválasztott bizottsági elnökök javas-
latot tettek az alelnökök és a tagok szemé-
lyére vonatkozóan. A külsôs nem képviselô 
tagok személyére a bizottsági elnökök a 
soron következô testületi ülésen tesznek 
javaslatot. 

A képviselôk tiszteletdíját változatla-
nul hagytuk, a képviselôk díjazásáról szóló 
13/2007. (X.05.) rendeletben módosítás 
nem történt. 

A meggyôzô választási eredmények azt 
mutatják, hogy Tahitótfalu választópolgá-
rai értékelték az elmúlt idôszak teljesítmé-
nyét. Számomra ez nem pusztán válasz-
tási gyôzelmet, vagy sikert jelent, hanem 
azt is mutatja, hogy hasonló teljesítmény-
ben bízva támogattak szavazataikkal. 
Kijelenthetem, hogy a polgármesteri mun-
kámat továbbra is Tahitótfalu szolgálatának 
rendelem alá. Magam és képviselôtársaim 
nevében megköszönöm a választáson való 
részvételüket és támogató szavazataikat. 

Végezetül, valamennyi polgármesterje-
lölt és képviselôjelölt számára munkájuk-
ban és magánéletükben sok sikert kívánok. 

Dr. Sajtos Sándor
Polgármester
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A választási közösség jelöltjei köszönetü-
ket fejezik ki azért a meggyôzô támogatá-
sért, amellyel megtisztelték ôket a válasz-
tópolgárok. 

Minden tôlünk telhetôt megteszünk, 

hogy méltók legyünk erre a bizalomra. 
Kérjük továbbra is segítsék munkánkat, 
hogy közösen tudjunk tenni Tahitótfalu 
fejlôdéséért. Tisztelettel:

Dr. Sajtos Sándor

Csörgô Mihály 
Gaál Sándorné 
Nagyházu Miklós 
Kubanek István 
Schottner Jánosné 

Tisztelt Tahitótfalui Lakosok!
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Anyakönyvi hírek

2014-ben eddig született 15 fiú, 19 leány, 
összesen 34 gyermek.
Megszülettem!
2014. október 07-én, nevem: Mocskonyi Mia
2014. október 09-én, nevem: Kállai Petra
2014. október 24-én, nevem: Nikl Fruzsina 
2014-ben házasságot kötött 51 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Fazekas Istvánné, 73 éves, Kossuth L. u. 15.
Vas Adolf, 85 éves, Pacsirta u. 31.
Buzogányné Almási Anna, 46 éves, Zrínyi u. 16.
Nyugodjanak békében!

Helyesbítés!
Múlt havi számunkban  az elhunytak 
közt Heves Jánosné  79 éves  Dankó utca  
20. címe tévesen (régi személyi igazol-
vány alapján: Pajtagödör) lett közölve.
 

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 

Könyvtár 
nyitvatartási 

rend

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

Kovács Judit EB szereplése
Judit, miután pontveszteség nélkül 

megnyerte a korcsoportos magyar baj-
nokságot, október 18-29 között a grúzi-
ai Batumiban a sakk Európa Bajnokságon 
képviselte Magyarországot, s vitte hírét 
Tahitótfalunak.

A verseny résztvevôi 80 %-ban a volt 
szovjet utódállamok versenyzôi. A sakk-
nagyhatalomnak számító országokból álló 
mezônyben a sakkszövetség által is jónak 
tartott 28. helyet szerezte meg. Az erôs 
mezônyt mutatta, hogy ha egy kis szeren-
csével gyôz az utolsó fordulóban ukrán 
ellenfele ellen, az elsô 10-ben is végezhe-

tett volna.
Judit, miután végigutazva az éjszakát, 

29-én hajnalban hazaérkezett, délután már 
utazott is tovább Miskolcra, ahol az ifjú-
sági országos csapatbajnokságon 4 fordu-
lóból 4 gyôzelemmel segítette csapatát, a 
Honvéd Aurorát a jó szereplésben.

Ezúton is köszönjük Dr. Sajtos Sándor 
Polgármester úr és az Önkormányzat hat-
hatós segítségét a részvételhez, valamint 
a Kapumester Bt. támogatását is. E segít-
ségek nélkül nehéz lett volna a kiutazást 
megoldanunk.

Kovács László és családja



Társszervezők: Tahitótfalu Község Önkormányzata, Római Katolikus Egyházközség, Tahitótfalui Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet, 
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, 

Tahitótfalui Óvodák, TETA Hagyományőrző Kör, Nyugdíjas Klub, Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület, 
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület, Almássy és Fiai Bt., VASIS KFT, Jancsó Alapítvány.

2014. december 6. – december 14.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint a civil 
szervezetek szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!

December 6. szombat 
1600  Az „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt  
 mond Kubanek István és Erdős Attila plébános. „ Dunakanyar, ahol  
 élek” Kun P. Andrea amatőr fotós bemutatkozó kiállításának megnyitója 
 Helyszín: katolikus hittanterem (Dózsa György u. 17.)         
1645  Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál. 
 Helyszín: katolikus templomkert 
1700  Herboly Bendegúz /orgona/ és Pető Bence /gitár/ koncertje 
 a katolikus templomban.
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban
December 7. vasárnap
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom       
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház 
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom 
1115 Kiállítás megnyitó: „Felvidéki Szívvirágok”- Erdélyi Claudia 
 grafikái. Közreműködik Dévai Nagy Kamilla. 
 Köszöntőt mond Árvavölgyiné Szatmári Ibolya lelkipásztor. 
 Helyszín: református gyülekezeti terem (József Attila u. 2.)
1600 Bolyki Balázs és Fiai Adventi Gospel koncertje. Helyszín: Tahi parkoló. 

December 7-12.  
1600-2000 „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipős doboz 
 adománygyűjtés és kézműves foglalkozás. Helyszín: Tahi parkoló

December 8. hétfő
1800 „Mézeskalács” koncert. A Pollack Mihály Általános Iskola és 
 Alapfokú Művészeti Iskola kicsinyeinek előadása. Helyszín: Népház

December 9. kedd
700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom
900 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
1000 „Baba-mama kör”. Édesanyák és kisgyermekek bibliaórája.
 Helyszín: református gyülekezeti terem
1900 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem

December 10. szerda
700 Rorate szentmise.  Szív Lelkiségi Központ. Helyszín: Tahi, Villasor 7-9.
1500-1800 Hagyományőrző horgolás. Helyszín: református gyülekezeti terem
1800 „Pusztába kiáltott szó? Jancsó Benedek breviárium” könyvbemutató  
 Raffay Ernő történésszel és Jancsó Andrással. 
 Helyszín: Faluház (Szabadság út 1/a)

December 11. csütörtök
1300 Idősek Napja. Helyszín: Sportcsarnok
1700 Csocsó és Wii Bajnokság. Helyszín: Tahi parkoló
1800 Bibliaóra. Helyszín: baptista imaház

December 12. péntek
700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom
1800  Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti   
 Iskola növendékeinek és tanárainak adventi hangversenye és iskolai   
 művészeti kiállítás megnyitója. Helyszín: Sportcsarnok

December 13. szombat
 Adventi kézmûves vásár 9-15 óráig Tahiban 
 a Termelôi Piac területén.
900-1300 „Kitty-Kotty”-Luca napi vidámságok a Pollack Iskola
  tanáraival a Népházban (kézműves és táncos délelőtt)
1100 „Karácsony Nagyinál!” Gödöllői Bábszínház előadása gyerekeknek.   
 Helyszín: Tahi parkoló.
1200-1600 Adventi vendéglátás és fúvószenekari koncert a Baptista 
 Gyülekezet szervezésében „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?”
 Adománygyűjtés és kézműves foglalkozás. Helyszín: Tahi parkoló
1700 „Teázz Sherlock Holmes-szal” ifjúsági angol játékest 
 a Baptista Gyülekezet szervezésében. Helyszín: Tahi parkoló                 
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás. Helyszín: katolikus templom
1900 Ifjúsági alkalom középiskolásoknak. Helyszín: református 
 gyülekezeti terem

December 14. vasárnap
900  Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház 
1000  Istentisztelet. Helyszín: református templom
1500 Záró rendezvény. Óvodások műsora, Vox Insulae Sziget Hangja kórus előadása. 
 Helyszín: református templom és kertje, gyülekezeti terem.                                  
1545 Karácsonyi süteménykészítő verseny és díjátadás, 
 vendéglátás. Helyszín: református gyülekezeti terem
1800 Adventi gálaműsor: Gergely Róbert előadóművész 
 Vágyakozás című műsorával köszönti Tahitótfalu lakóit.
 Helyszín: Népház, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Hagyományos bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc süteménye” sütőverseny. 
A pályamunkákat 2014. december 14-én 14 óráig várjuk a református 
templom gyülekezeti terembe névvel ellátva. Díjkiosztó 2014. december 

14-én 1545-kor a református gyülekezeti teremben. 
A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2014. december 6-14-ig 
hétköznap 15-18, hétvégenként 9-12 és 15-18 óráig, a református gyüle-
kezeti teremben 2014. december 7-14-ig hétköznap 15-18, hétvégenként 

9-12 és 15-18 óráig tart nyitva. 
Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt 

és boldog újévet kívánunk!
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!
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A 2014. évi helyi önkormányzati választás 
október 12-én, a hatályos jogszabályok sze-
rint került lebonyolításra Tahitótfaluban. 

A választásra jogosult 4677 polgárából 
2191 fô élt választójogával, így a részvétel 

46,8%-os volt.
A három polgármrsterjelöltre leadott érvé-

nyes szavazólapok száma összesen 2147, a 
húsz képviselôjelöltre leadott érvényes sza-
vazólapok száma összesen 2152.

Szavazókörök:
I. iskola – Tótfalu
II. Népház – Tótfalu
III. volt bölcsôde - Tahi
IV. óvoda – Tahi

Az önkormányzati választás eredménye

A polármester-választás eredménye:
sorszám név szavazókör összes szavazat összes %
  I. II. III. IV.  
1 Dr. Sajtos Sándor Imre 366 475 564 417 1822 84,86
2 Fodor Sándor 44 57 75 111 287 13,37
3 Pálmai Ferenc 9 1 12 16 38 1,77

A képviselô-választás eredménye:
sorszám név szavazókör összes szavazat összes %
  I. II. II. IV.  
1 Csörgô Mihály 314 382 416 311 1423 11,3
2 Gaál Sándor Józsefné 313 389 411 297 1410 11,2
3 Schottner Jánosné 270 318 370 289 1247 9,9
4 Nagyházu Miklós 251 300 386 280 1217 9,66
5 Vaczó Zoltán József 274 279 322 261 1136 9,02
6 Kubanek István 216 293 305 221 1035 8,22
7 Karácsony János Ádám 168 225 280 227 900 7,15
8 Dr. Pálvölgyi Tamás Olivér 164 168 244 229 805 6,39
 

9 Szabó Judit Zsuzsanna 129 146 178 160 613 4,87
10 Kosztek Imréné 67 76 138 143 424 3,37
11 Koós Krisztina 45 63 93 131 332 2,64
12 Számedli Gábor 34 60 109 107 310 2,46
13 Csorba Mária 94 75 77 56 302 2,4
14 Tusor Anikó 27 48 99 111 285 2,26
15 Kovács-Deme Zsolt 29 38 95 102 264 2,07
16 Kisné Balázs Enikô 45 50 71 85 251 1,99
17 Kallós Gábor Károly 27 51 73 89 240 1,91
18 Ormándi János 42 28 62 49 181 1,44
19 Takács Zoltán 15 22 52 38 127 1,01
20 Pálmai Ferenc 24 18 27 23 92 0,74

Polgármester a következô 5 évre dr. Sajtos 
Sándor Imre, képvselô az elsô 8 legtöbb sza-
vazatot kapott képviselôjelölt lett.

A megválasztottaknak munkájukhoz kívá-
nok jó egészséget, jó együttmûködést és sok 
sikert!

 Budai Mihály
Helyi Választási Bizottság 

Elnöke

Folytatás az 1. oldalról
Népház programja
November 21. péntek 19:00: 
Jótékonysági Szülôi Bál. Támogatói jegy 
1000 Ft. A teljes bevételt a Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
kapja.
November 29. 10:00: Habakuk 
Bábszínház: Hóember a szobában. 
Támogatói jegy 500 Ft.
Az elôadásra ellátogat a Mikulás is!
November 29. szombat 19:00: 
Erzsébet-Katalin Batyusbál. Élôzene, 
büfé. Támogatói jegy 1000 Ft. Jegyek 
elôvételérôl érdeklôdni: 0630/337 5527.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az  énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: 
Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi-
tótfalui sportpálya mellett sport öltözô)
hétfô  8:30-10:00: Tartásjavító torna.  
Bejelentkezés: Liptainé Székhelyi 
Fruzsinánál a 20-2966000-es telefonszámon.

kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos 
István 0630/2742880
kedd, csütörtök 19:00-20:00: Alakformáló 
torna. Érd.: Liptainé Székhelyi Fruzsina ld. 
fentebb
szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
szerda 16:00: Modern tánc gyerekeknek. 
Érd.: Debreczeni Tünde 20/380 6008

Havonta egyszer önköltséges színház-
látogatást szervezünk, az utazás bérelt 
busszal történik. Az aktuális elôadásról, 
a jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 
5527.

Tahitótfalu novemberi programjai
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Folytatás az 1. oldalról
(A döntéseknél, ahol külön nem jelöl-

jük, ott egyhangú döntés született. Itt 
jelezzük, hogy valamennyi döntésnél az 
érintett nem vett részt a szavazásnál)

Az 1./ napirend keretében Budai Mihály 
a Helyi Választási Bizottság Elnöke adott 
tájékoztatást a választásról.

A 2./ napirend keretében a megválasz-
tott képviselôk, majd a polgármester tett 
esküt és átvették megbízóleveleiket. 

A 3./ napirend keretében döntött a 
testület arról, hogy az önkormányzat 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát  6 
hónapon belül felülvizsgálja.

A 4./ napirend keretében a Képviselô-
testület megállapította a polgármester 
illetményét (448.726,-Ft), valamint költ-
ségtérítését (67.310,-Ft).

Az 5./ napirend keretében a Képviselô-
testület titkos szavazással egyhangúlag 

Csörgô Mihály képviselôt alpolgármester-
ré választotta, melyet követôen sor került 
az alpolgármester eskütételére és megbí-
zólevelének átadására.

A 6./ napirend keretében a társadalmi 
megbízatású  alpolgármester tiszteletdí-
ját (180.000,-Ft), valamint költségtérítését 
(27.000,-Ft)  állapította meg a testület.

A 7./ napirend keretében sor került a 
polgármester javaslata alapján a Bizottsági 
elnökök, majd az elnökök javaslatára a 
bizottsági tagok megválasztására az aláb-
biak szerint: Gazdasági Bizottság: elnök: 
Gaál Sándorné, alelnök: Nagyházu Miklós, 
tag: Schottner Jánosné.   Kulturális és 
Oktatási Bizottság: elnök: Kubanek István, 
alelnök: Gaál Sándorné, tag: Vaczó Zoltán.   
Szociális Bizottság:  elnök: Schottner 
Jánosné, alelnök: Dr. Pálvölgyi Tamás, 
tag: Kubanek István.  Településfejlesztési- 
és Környezetvédelmi Bizottság:  elnök:  
Nagyházú Miklós,  alelnök: Karácsony 
Ádám,  tag: Vaczó Zoltán.  Közbeszerzési 
Bizottság:  elnök: Dr. Pálvölgyi Tamás, 

alelnök: Karácsony Ádám.  

A 8./ napirend keretében a testület 
arról döntött, hogy a képviselôk díjazásá-
ról szóló rendeletet 6 hónapon belül felül-
vizsgálja.

A 9./ napirend keretében Dr. Sajtos 
Sándor polgármester köszöntôje, valamint 
programjának ismertetése hangzott el.

A 10./ napirend keretében Tóth János 
jegyzô tájékoztatást adott a Képviselô-
testület jövôbeni feladatairól, valamint  
törvényi kötelezettségeikrôl  (SZMSZ felül-
vizsgálata, gazdasági program megalkotá-
sa, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, 
köztartozásmentes adózói adatbázisba 
bejelentkezés, kormányhivatali képviselôi 
képzés.).   Ezt követôen a testület döntött  
a Tahi óvoda hôtechnikai korszerûsítése 
érdekében pályázat benyújtásáról (festés,  
szigetelés). 

Tahitótfalu, 2014. október 31.
Tóth János jegyzô

Szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik október 12-én fontosnak 
tartották, hogy elmenjenek választani. 
Külön köszönöm a rám leadott szavaza-
tokat, melyekkel lehetôvé tették, hogy a 

következô öt évben képviselôként dolgoz-
hassak Tahitótfalu fejlôdéséért. Képviselôi 
fogadóóráimat elôzetes egyeztetés alap-
ján tartom. Kérem, keressen bizalommal 
a 20/824-4581-es telefonszámon, vagy a 

karacsony.adam@gmail.com e-mail címen.

Tisztelettel:
Karácsony Ádám 

Önkormányzati hírek

Köszönetnyilvánítás

Látni és Látszani kampány – Fokozott 
közúti ellenôrzés várható

Máté Fotó-Optikában ingyenesen 
ellenôrizheti látását

A „látni és látszani” kampány az autó-
sokért van. Az Országos Rendôr-fôkapi-
tány ság és az ORFK Országos Baleset-
megelôzési Bizottság 2014. no vember 
6-tól december 12-ig fokozott közúti 
ellenôrzést hajt végre, ahol teljes körûen 
és kiemelten vizsgálják a személy-, illetve 

haszongépjármûvek, motorkerékpárok és 
kerékpárok világítását, láthatóságát – és a 
jogosítványban szereplô szemüveg viselé-
sét, illetve a kiegészítô szemüveg meglé-
tét.

2012-ben indult útjára a Látni és látszani 
nevet viselô országos baleset-megelôzési 
kampány. Az akció idén is folytatódik, 
hiszen ha csak egy emberélet megmene-
kült azzal, hogy kiemelt figyelmet kapott 
a látás és láthatóság, már célba ért a kam-
pány. Persze ennél jóval többrôl van 
szó: a nagy sikerû, egész Európát meg-
mozgató kezdeményezés részeként 
Magyarországon is autósok ezrei álltak a 
balesetmentes közlekedés mellé. 

A tél közeledtével kiemelten fontos a látás 
és a láthatóság kérdése gépjármûvezetés 
közben, ugyanis jelentôsen romlanak a 
látási viszonyok a rövidebb nappalok 
miatt, mivel hosszabb a sötétedés utáni 
idôszak. Így minden autós saját érde-
ke is, hogy átvizsgáltassa gépjármûvét és 
ellenôriztesse látását. A kampány kereté-
ben díjmentesen átvizsgálják a gépjármû 
világítástechnikai berendezéseit és térítés-
mentesen ellenôriztetheti látását. A Máté 
Fotó-Optikában szeretettel várjuk egy 
látás ellenôrzésre. 

Metzger Alexandra
Máté Fotó-Optika 

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.
www.matefotooptika.hu
www.latnieslatszani.hu

Látni és látszani
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Diós pástétom

Hozzávalók: 1 egész csirke (lehetôleg 
mindig megbízható helyrôl vegyük), 10 – 15 
dkg darált dióbél, 2 dl tejföl, 1 csokor apróra 
vágott petrezselyem, 2 - 3 gerezd fokhagy-
ma, só, bors ízlés szerint. A receptben meg-
adott mennyiségektôl bátran eltérhetünk.

A csirkébôl hagyományos módon levest 
fôzök a jól bevált házi recept szerint. Ha 
elkészült, a mellehúsát kiveszem (a többi 
része az edényben marad) és ha kihûlt, 
leszedem a bôrét, lefejtem a csontról, majd 
a fokhagymával együtt ledarálom és a hoz-
závalókkal összekeverem. Elkészítés után 
fogyasztható, de finomabb, ha hûtôben leg-

alább 1 – 2 órát pihentetem. Friss kenyérre 
kenve zöldpaprikával uzsonnának, sós pala-
csintába töltve egy kiadós leves után máso-
dik fogásnak is kiváló.

Jó étvágyat!

Alberti Enikô

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
az önkormányzat és helyi civil szerveze-
tek közremûködésével 2014. november 
28-án péntek délután 15-20 óráig és 29-én 
szombaton 8-19 óráig ismét karácsonyi 
lakossági élelmiszer-adománygyûjtést 

szervez a tahitótfalui Tesco áruházban. Az 
összegyûjtött adományok Tahitótfalu rászo-
ruló családjai között kerülnek szétosztásra. 
Kérjük, szerezzenek Önök is örömet, és 
tegyenek kosarukba egy-egy finomságot, 
apróságot vagy éppen alapvetô élelmiszert, 

amit az áruházban az önkénteseknek átad-
hatnak. Tavaly a falu lakóinak köszönhetôen 
850 kg tartós élelmiszert tudtunk 60 család 
közt szétosztani.

Béres Gabriella

Mindennapi ajándék a család asztalán

Élelmiszergyûjtés a rászorulóknak

Enikô és Gergely hónapról hónapra ötle-
tes ízes ételek receptjét teszi közkinccsé az 
újság hasábjain. A házaspár országszerte 
több fôzôversenyen ért el komoly helyezést. 
Most közelebbrôl is megismerkedhetünk 
velük, bár olvasóink közül biztos többen 
is kóstolták fôztjüket a falu rendezvényein. 

- Milyen indíttatásból kezdtek fôzôverse-
nyekre járni?

- Egy kedves ismerôsünket, Fülöp Tibort, 
a Magyar Hagyományôrzô Szövetség egy-
kori elnökét a gödöllôi rádióban, ahol 
Gergellyel munkatársak voltak, egy alka-
lommal juhtúrós pogácsával kínáltuk. Ô 
köszönetképpen felkért egy fôzôversenyen 
való részvételre. Másodikak lettünk, ez volt 
elsô közös nyilvános fôzésünk Gergôvel - 
mondja Enikô. - Elhoztuk a közönségdíjat is. 
Az elsô helyet, ahogy tapasztaltuk, mindig 
helyi csapat kapja.

- Milyen nagy rendezvényeken szerepel-
tek sikerrel eddig?

- A Szolnoki Gulyásfesztiválon 937 üst-
ben fôtt az étek, itt szintén ezüstérmesek 
lettünk. Vecsésen a Kárpát-medencei Ízek 
Fesztiválján szintén a második helyen 
végeztünk egy egész ételsorral, Ezüstkanál 
Díjjal jutalmaztak. Amíg Enikô fôzött, 
én egy kis bográcsot kalapáltam rézbôl, 
abban tálaltunk a zsûrinek. Az Íz-Feszt-
en huszárgulyással bemutatóra hívtak, a 
Paprika TV-ben is fôztünk már együtt. Több 
esküvôn, nagy rendezvényen is szoktunk 
fôzni több száz fôre – válaszolja Gergely. - A 
hagyományôrzés számunkra nem csupán a 
szabadidô hasznos eltöltését jelenti, inkább 
életforma. Enikô nagycsaládból származik, 
sokadik gyermekként. Ô azt a gondolkodást, 
gondoskodást, ami anyáinkra, ôsanyáinkra 

még hiánytalanul jellemzô volt, otthonról 
hozta. A nô legyen nô, és lássa el legfôbb 
feladatát, biztosítsa az otthon örömét és irá-
nyítsa a család belsô életét.

- Valóban nagy családból származok, 
nálunk a fiúk is megtanultak fôzni – veszi 
át a szót Enikô. - Gyerekkoromban mindig 
kérdezgettem édesanyámat a konyhában és 
lejegyeztem a noteszomba, mit hogyan kell 
csinálni. Nagyon jó volt ekkora családban 
felnôni, nálunk mindig forró volt a kilincs, 
mindig volt valaki édesanyáméknál.

- Akkor a tûzhelynek nem volt ideje 
kihûlni!

- Nem bizony! Mi, gyerekek pedig utá-
noztuk édesanyánkat, volt egy kis sparher-
tünk, azon fôztünk mindenféle gyûjtögetett 
termésbôl. Mindenünket mindig megosz-
tottuk egymással, sosem irigyeltük a többi 
gyerek ajándékát. Kérdeztem egyszer édes-
anyánkat, hogy miért lettünk mi ennyien. Ô 
erre mosolyogva így válaszolt: „ Kislányom, 
a Jóisten megteremtette ezt a gyermeket, 
gyilkosság lenne elvetetni.” Hát ezt hoztuk 
otthonról.

Köszönöm a különleges recepteket, és 
remélem, olvasóinkat továbbra is sok jó 
ötlettel látják el, melyek a hétköznapokban 
a háziasszonyok és családjaik kedvére való 
lesz. 

Béres Gabriella

Ezüstkanál, rézbogrács
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 Tildy Zoltán 1889. november 18-án szüle-
tett Losoncon. A 125. évforduló alkalmából 
kértek fel személyisége néhány jellemvoná-
sának felidézésére, mint aki lelkipásztorként 
késôi utóda voltam a tahitótfalui református 
gyülekezetben.

 János apostol elsô levele 4. részének 7. 
és következô verseiben arról olvashatunk, 
hogy a szeretet Istentôl van és aki szeret, az 
Istentôl született és ismeri Istent. Az apos-
tol arról az agapéról ír, amelyik megelôzi 
az ember szeretetét. Csak ebben a bibliai 
kontextusban tudok írni Tildy Zoltán Isten 
és emberszeretetérôl és az ebbôl következô 
hazaszeretetérôl. Tildy Zoltán miniszterel-
nökként, köztársasági elnökként és állam-
miniszterként is lelkiségében megmaradt 
Verbi Divini Minister-nek, Isten igéje szol-
gájának. 

Egy lelkipásztor portréját megrajzolni 
még akkor sem könnyû, ha egész életében 
palástos lelkészként szolgál. Aki viszont 
élete végéig úgy marad meg hivatása teljesí-
tésében, hogy küldetésnek tekinti, Isten és 
népe szolgálatának tekinti munkáját, akkor 
is, ha nem a szószékrôl szól, hanem a minisz-
terelnöki vagy köztársasági elnöki székbôl 

– annak portréját megrajzolni sokkal nehe-
zebb. Nehezíti ezt a feladatot az a történelmi 
tény is, hogy a magyar nép egészéért vég-
zett szolgálatának ideje tiltott, elhallgatott, 
félremagyarázott idôszak volt.

Móricz Zsigmond írásából tartózkodó, 
emberséget, jóindulatot sugárzó, tipikus 
lelkészként áll elôttünk. „Feszültségeket 
feloldó és kiegyenlítô egyéniség volt.” Ha 
valakinek beszédét és tetteit nem a „forté-
lyos félelem igazgatja”, aki a kapott hatalmat 
emberek szolgálatára használja, az békes-
séget sugároz maga körül. Ennek a békes-
ségnek a forrása abban a Jézus Krisztusban 
van, aki azt ígérte tanítványainak, hogy az ô 
békességét adja nékik. „Az én békességemet 
adom nektek, nem úgy adom én nektek, 
amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, se ne féljen!” /János evangéliuma 
14:27/

Ki tudná megmondani, hogy hányszor 
olvasta ezeket a sorokat Tildy Zoltán a „buj-
dosó Bibliájából úgy, hogy a sok használattól 
a betûk már nem látszottak, de szívébe, lel-
kébe úgy bevésôdtek, hogy fejbôl tudta eze-
ket a sorokat is. Mindig a bujdosó Bibliáját 
olvasta. Szabadon, üldöztetése idején, bör-

tönben, házi ôrizetben, mindennapi „lelki 
kenyere” volt a Szentírás. Bethlen Gábor „a 
Bibliás fejedelem” ebben is példaképe volt. 
Történelemformáló igék fogantak meg lel-
kükben és alakították gondolkodásukat úgy, 
hogy általuk emberek és egy egész nemzet 
sorsa is formálódott.

Föltehetjük a kérdést, hogy mi alakítja, 
formálja egy ember jellemét, személyisé-
gét azon túl, hogy génjeinkben hordozunk 
adottságokat és lehetôségeket. 

6 éves korában már édesanyja ravatala 
mellett áll, mostohaanyja szeretetébôl nél-
külözte a melegséget és 15 évesen teljesen 
árva marad. Korai árvasága miatt maga 
teremtette elô a tanulmányai végzéséhez 
szükséges pénzt. Ha kellett, diákokat taní-
tott, ügyvédi irodában írnokoskodott, nyá-
ron mezôgazdasági munkát végzett. Ilyen 
nehéz, sokszor mostoha körülmények 
között tanulva mégis kitüntetéssel fejezte 
be teológiai tanulmányait Pápán. Innen az 
írországi Belfastba küldik ösztöndíjasként. 
Az elsô világháború kitörésekor hazakerül-
ve Pápán lesz tanársegéd. A tanítással töltött 
idô után Szennán kezdi meg lelkipásztori 
szolgálatát. Ide már feleségével együtt kerül, 

„Feszültségeket feloldó és kiegyenlítô 
egyéniség volt”
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aki szintén Szennán kapott állást, mint taní-
tó. Itt egy félig összedûlt tanítói lakásban 
ápolták Tildy Zoltán gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedô testvérbátyját. Itt született 
két gyermekük is az egyre nehezebbé váló 
megélhetési körülmények között. A pénz 
elértéktelenedett és megélhetésüket csak 
úgy tudták biztosítani, hogy a ház melletti 
hatalmas kertben és a nagy gazdasági épü-
letben kertészkedtek és állattartással foglal-
koztak. 

A falu népe bizalommal és szeretettel volt 
lelkipásztora iránt, akihez gondjaikkal, jogi 
ügyeikkel is fordultak. 

1919 márciusában, meghív-
ják Orciba lelkipásztornak. 
Itt még jobban megismerte a 
falvak népét. Azt a mostoha 
életet, ahol a sivárság mellett 
kihasználatlan értékek is van-
nak. Az ószövetségi Ézsaiás 
és Mikeás próféták szociális 
reform ihletettségû víziója és 
Tildy Zoltán látása a kisemmi-
zett emberek szociális helyzeté-
nek javításáról, egy tôrôl fakad. 
Ezért cseng egybe a cél is. 
Nevezetesen az, hogy a nemze-
ti élet megújulását a vidék adja. 
- Ez ma is igaz! 

Ekkor már lelkipásztori szol-
gálata mellett újsággal, könyv-
vel – az írott szó erejével is – a 
parasztság felemelkedésének 
szolgálatába állítja életét. A 
Keresztyén Család címû hetilap 
jól tükrözi ezt a szándékát. De 
ezt a szándékot lehet tetten érni 
a Téli Újság, Magyar Föld címû 
lapoknál éppúgy, mint a népi 
írók elsô mûvei megjelenésé-

hez adott támogatásnál. Ezek a tevékenysé-
gek már Tahitótfaluhoz és az itt létrehozott 
Sylvester Irodalmi és Nyomdaipari Intézet 
Rt.-hez kötôdtek.

1921 novemberében kerülnek Tahitót-
faluba. A még köztünk élô idôs gyülekezeti 
tagokat kérdezve Tildy Zoltánról, mindenki 
egybehangzóan egyetlen szóval jellemezte 
ôt: szerény ember volt.

Mennyire egybecseng ez a vélemény 
Révész Imre tiszántúli püspök üdvözlô leve-
lével, amit Tildy Zoltánnak írt 1946. február 
4-én, köztársasági elnökké választása alkal-

mából. „Istennek csodálatosan kegyelmes 
vezetését kell látnunk abban, hogy a nemze-
ti önállóság és a valódi demokrácia új útjain 
elinduló Magyarország államfôi székébe 
Krisztus reformált magyar egyházának egy 
alázatos szolgáját ültette. Mélyen szimboli-
kus jelentôségû utalás ez arra, hogy minden-
kor, de ilyen sorsdöntô idôkben különöskép-
pen is alapjában azonosak az egyház és a 
nemzet szolgálatának törvényei: azok is, 
ezek is az önmegtagadás és az áldozat útjá-
ra mutatnak.”

Közéleti szerepvállalásának sem a kar-
riervágy a mozgató rugója, hanem a haza 
szeretete. Hogyan? Szellemi, lelki, anyagi 
értékek megôrzése, teremtése, a paraszt-
ság, munkásság és értelmiség legszélesebb 
rétegeinek egysége által. A magyar nép 
fejlôdésének egyetlen helyes útját az olyan 
kibontakozásban látta, ahol a tiszta demok-
rácia érvényesül úgy, hogy megerôsítést 
kapnak a tiszta demokrácia politikai, tár-
sadalmi és gazdasági intézményei. Ez ma is 
érvényes! 

Dr Horváth János a Magyar Országgyûlés 
korelnöke egy parlamenti beszédében 
mondta: „Kortársként és szemtanúként 
tudom, hogy politikában és emberségben 
összetartoznak Tildy Zoltán legközelebbi 
barátai és munkatársai: Nagy Ferenc, Varga 
Béla, Kovács Béla, Kiss Sándor.”

Nagy Ferenc, a barát és harcostárs Tildy 
Zoltán 1961-ben bekövetkezett halálakor így 
emlékezik: „Tildy Zoltán politikai példaképe 
Bethlen Gábor volt. Jobban félt a hôsi kiro-
hanásokkal kezdôdô nemzeti pusztulás-
tól, mint a kompromisszumokra alapított 
nemzeti életfolytonosságtól. Mindannyian 
tévedtünk. Azok is, akik nem kerülték, 
hanem vállalták a nyílt harcot, azok is, akik 
a megegyezésben keresték a jövô biztosíté-
kát. A közéleti emberek számára néha nem 
a történelem, hanem az Úr Isten maga adja 
meg az igazolást. És az Úr Isten fényes iga-
zolást adott Tildy Zoltánnak azáltal, hogy 
élni engedte addig, ameddig részesévé, sôt 
egyik vezetôjévé válhatott a magyar nemzet 
egyik legcsodálatosabb történelmi tettének: 
az 1956-os szabadságharcnak.”

Szénási László
nyugalmazott református lelkipásztor

Szeretettel várunk mindenkit a hagyo-
mányos gyertyagyújtásra falunk adventi 
koszorújánál 2014. november 29-én 17 óra-
kor a Tahi hídfônél, majd 17.30 órakor a szi-
geti településrészen a Laki Cukrászdánál.

A szertartást Erdôs Attila plébános úr 
végzi.

Adventi 
gyertyagyújtás
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Nem tudhatom, volt-e és mennyi szelle-
mi-erkölcsi hozadéka annak, hogy ez idáig 
két alkalommal idéztem meg a református 
(és a katolikus) temetôben nyugvók világi-
aknak szóló üzeneteit? Fizikai értelemben 
annyi bizonyosan látszott, hogy 8-10 sírkö-
vön a hozzátartozók újra íratták-festették-
vésették a felmenôk sírkôfeliratait. Nagyon 
szép dolog.  Ezúttal – miután harmadszor 
is megálltam a temetô mintegy 1500 sírhal-
mánál, és a helyi önkormányzati lapban két 
alkalommal (2006. nov., 2012.okt.) meg-
jelent mintegy 50 felirat, talán utoljára fog-
lalom össze az újonnan feltárt, az élôknek 
szóló üzeneteket. 

A temetô egy holt-térnek tûnô világ, de 
az isteni gondviselés okán az ember mégis 
– együtt a természettel – lélekben minden 
bizonnyal mégis élôvé teszi azt. A benne 
nyugvók kiszolgáltatottak, védtelenek földi 
értelemben. Vagyis: akit nem szerettek élté-
ben, mégis el kell, hogy fogadja a sírjára 
megkésve hozott virágokat. Akit éltében sze-
rettek, mára talán elfelejtettek. Csak az Isten 
lehet tudója annak, hányan voltak azok, akik 
azokért éltek, akik elfeledték ôket! Mennyi 
fájdalom, gyötrelem, áldozat, be nem telje-
sült remény, ki nem mondott megbocsájtó 
szó, félben maradt munka, el nem csókolt 
csók, elmaradt ölelés, hittel remélt, mégis 
megroppantott szeretet az, amit bezárt a 
koporsó, rejtett magába az anyaföld! Vajon 
hányan folytatják az elmentek által megélt 
szép, értékes, értelmes életet? Hányan -az 
utódok közül- fejezik be az elhunyt szeret-
teik által megkezdett munkát, váltják való-
ra helyettük az általuk ôértük táplált remé-
nyeket? Nem lehet az, hogy akkor szerethet-
jük, tisztelhetjük ôket még haló poraikban is 
tovább, ha úgy cselekszünk, ahogy ôk sze-
retnék, szerették volna? Érdemes lenne eze-
ken elgondolkodni magányos perceinkben, 
és talán akkor is, amikor a legboldogabbnak 
érezzük magunkat. A holtakat csak élô utó-
daik szeretete, tisztelete, nagyrabecsülése 
védelmezheti, tarthatja meg az örök emléke-
zetben. Vagy mégsem? Az emberi világ leg-
drágább lénye az Édesanya. Micsoda fájda-
lom, ha itt hagy bennünket! (Ezért azt mon-
dom: amikor Ô beteg, lábujjhegyen járjon 
minden gyermek körülötte!) És mégis: egy 
megtöretett, földön heverô sírkô az, ami 
méltatlan állapotában is hirdeti az Ô iránta 
érzett szeretetet:  (eredeti írásmóddal)

–„E sírban nyugosznak  Maroti Jánosné 
Cseh Éva  Egy jó édesanyának hideg tetemei 
Ki földi életben töltött 59 évet Páros élet-
ben töltött szeretett férjével Maroti Jánossal 
41 évet Ki vele egy sírban kiván pihenni. 
Meghalt 1888 február 8 napján. Gyászolják 
kedves gyermekei ezen jó édes Anyát Maroti 

Zsuzsánna férjével Hajdu Jánosné egy 
gyermekökkel  Maroti Julianna férjével egy 
leányokkal  Maroti Mihály nejével egy gyer-
mekkel. Kedves jó édes anyánk! Béke pora-
ira!” (Már nincs sírhalom, csak a földredôlt, 
magányos kô. Aminek a felirata csak akkor 
olvasható, ha reá világít a lenyugvó nap. 
(Azért ez így is egy súlyos üzenet!)

–„Szülôk reményét fedi e gyászos Bolt 
Hajdu Istvánt elsôbb 5 évet élt megholt 
1853.

Azután Ersébet öt hetes testvére Szállott le 
melléje  jutott  Gyász estvére Megholt 1855.

A harmadik testvér István hat évet élt 
Midôn testvéreit ölelni Mennybe tért 1864.

A negyedik testvér Mihály Gyenge virág 
Féléves korában letört Mint egy gyenge ág 
1864.

Szülék szívét vérzi a fájdalom Gondolva 
rád te gyászos sírhalom Lágyan nyomd hát 
tagait ezeknek hogy békében szendereghes-
senek.” (Vadvirág rejti a felirat egy részét.)

„–E sír kebelében nyugszik K. Szente 
Józsefné sz. Baranyai Erzsébet Megh. 1905.”

„–E gyász sírhalomban nyugszanak ked-
ves testvérek Hajdu Mihály élt 22 évet meg-
halt 2-kén 1851 ben Hajdu Jánossal”

–Kettétörve, a sírtól távol: Ferencz Mihály 
57 Meghalt 1905  neje Bán Julianna 64  
Meghalt 1917.

–„Itt nyugszik Istenben boldogult Német 
János holt tetemei élt 67 évet megh.1918 
ápr.5 én Ezen követ emlékül készíttette neje 
sz. Gaál Lidia „(Sírhelytôl távol)

–„ Itt nyúgosznak e hû párok közül egyik 
Szalai Judit ki élt 85  Megholt 1814 évben 
május 10”

–„Itt nyugszik az urban  Guba Eszter Élt 5 
évet meghalt 1883 junius 7dikén

Bánatos édes apám Guba Imre Édes 
anyám Róka Juliána

Nyugodj kedves ártatlan kis leányunk 
Áldás poraira.”

–„E gyász sirhalom fedi néhai Liptai 
Sándor tetemeit Kinek földi élete 33 évek-
re terjedt

Meghalt 1879 év márcz Maga után várja 
keserû Szabó Juliánát Szép békességben töl-
tött és egy lányát Liptai Juliannát Kikre az 
elválás óráiban Jó kivánatokat mondott  Itt 
nyugszik Verebes Eszter meghalt 1878 októ-
ber 18.”

–„P. Szabó Juliána 1878 nov. Csendesen 
aludjál kedves kis leányunk Sirodnál szüleid 
könyezve állunk Elhagytad jó atyád P.Szabó 
Jánost Csereklye Zsuzsanát jó édesanyádot.”

–„E csendes sirboltban pihen Szabó István 
1942 és hitvese Szabó Lidia 1940 máj 15

Békés házas életben töltöttek 53 évet 
Isten kegyelme örködjön poraik felett 
Életüket betölté munka és szorgalom Most 

pedig az Úrnál kedves a nyugalom.”
–„Csörgô Lidia 1914 feb 16 Unokái Juliana 

Lajos és István Köszöni a család hü szorgal-
mát a jó atyának”

–„G.Szabó Lajosné Sipos Juliana 1911   
Leánya Juliska élt 2 ½ évet és testvére 
Mariska élt 6 hónapot

Én voltam házatok violája de elhaltam 
23 éves koromban  édes szüleim bánatára 
Siratják kis árvája Erzsike szeretô szülei és 
nagyanyja”

–„Rácz Sándor 1964
Szeretô férj volt jó Édesapa Kedves család-

jának ô most az ôrangyala.”
–„Csörgô András  Nyugossza itt a halál 

csendes álmait E sirkô mit a kegyelet és a 
hitvesi szeretet emelt a drága apának hirdeti 
érdemeit annak 1921”

–„Itt nyugszik az urban néhai nemes 
Nagyházu Mihály meghalt életének 61 dik 
esztendeibe Juniusnak 28dikán 1834dik.”

–„Szeretô Halgatóinak s kedves testvé-
reinek Közakarataikbol ide takarittatott 
Néhai Tiszteletes Túdós Falussi János Úr 
Életének 29 ik Tótfalusi Káplánságának 8dik 
Esztendejében Kinek is Idegen kezek fog-
ták Szemeit Idegen handok fedik Tetemeit 
1807dik Esztendônek Augustus 4dik 
napjátôl”

–„Itt nyugszik az urban Csereklye János 
Kinek földi élete 12 évre terjedt meghalt 
1885 márczius 21dik

–„Itt nyugszik egy kedves hü pár az Úr 
hantja alatt Sági Éva és kedves lánya 1882”

–„Itt nyugszik K Vatzó István teste Kit sok 
szerénysége után e sir bolt befed és itt kellet 
hagyni kedves feleségem Bozóki Zsuzsannát 
és István gyermekemet a sirból szólok ked-
ves apátok Köszönöm hogy ez emléket 
álitottátok Várom az Isten országát tik is 
meglássátok 1864 február”

–„Itt nyugszik K Szente István Rája sok 
sziv áldást kiván Ebe nyugszik mély bánatja  
szivet többé nem szaggatja”

–„Fábián András és Csereklye Mária  Itt 
nyugszik e sirban egy hü munkás férj és 
édes atya 1914   Fábián István és neje Bán 
Zsuzsanna 1938”

–„1859 Meghalt az akinek neve öreg 
Szabó András élt 15 évet mellette Szabó 
1860”

–„Peregeli János por testét fedezte el ki 
1836ik évben hunyt el Földi élet pályája 49 
terjedett Midön halhatatlan lelke az égben 
emelkedett Emlék köve 1862dik évben 
emeltetett Szerettei hála jeléül az Isten nevé-
ben Peregéli juliana szeretett leánya ki ked-
ves gyermekével s hû kedvesivel csend nyu-
galmát kivánja”

–„Itt nyugszanak szeretett kis gyermekek 
Kiket az Úr igen nagyon szeretett Azért vitte 

Sírkôfeliratok és – töredékek a tahitótfalui 
református temetôben (3. rész)
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föl magához az égben Hogy Jézust ditsôitsék 
odafen Emlékül önekik oszlopot eme-
lünk Kedves jó fiúkot soha nem felejtünk 
Nyugodjanak hát ôk tsendessen a földben 
Az lelked pedig fönt a ditsöségben”

–„ö B Szabó János és Szabó Mária kedves 
kis gyermek Szabó István meghalt 7 éves 
korában 1833”

–„Szabó János és Nagyháza Máriának ked-
ves kis gyermeke Szabó Sándor meghalt 8 
éves korában 1866

Kedves Sándorkám ha rád emlékezek 
szivbôl rólad soha el nem feledkezek oh 
Szeretett gyermekek Isten légyen veletek 
Legyen tsendeségben minden te por részed 
Mellette Kováts Istvánné B Szabó Zsuzsana 
1894”

–„E gyász boltban nyugszik N.Nagyházu 
István kinek földi élte 56 évre terjedt 1849 
február 24  Vele nyugszik életében kedves 
neje  Kánái Susanna”

–„Itt nyugszik Fábián János élt 64 év meg-
halt Sept 20-1850  Megnyugszom    Istennek 
szent végzetén majd engem is a sir bús éjje-
lén Veled egyesitend a halál   Béke nyugvó 
hamvának.”

–„Itt nyugszik az úrban öreg J Szente 
János hideg teteme élt 79 évet megholt 
1906 május neje Orsós Juliana „/kidôlt kô/

–„Édesapa édesanya  És leányuk e sir lakó-
ja  Gyerek és testvérszeretet  Virrasztanak 
felettek!

„id Csörgi Sándor élt 73 évet meghalt 
1910 május 5 Csörgi Sándorné sz T Szente 
Zsuzsanna élt 69 évet megh 1910 aug 6  

Ferencz Mihályné sz. Csörgi Eszter élt 26 
évet meghalt 1912.május 5. Nyugodjanak 
békében Emeltette hálás fiúk Csörgi Sándor 
és családja.”

„–Itt nyugszik Váry Sándor a tótfalusi ref. 
egyház 29 éven át volt lelkipásztora 1830-
1900.”

–Földön fekvô sírkô:  „ E sírban nyugsza-
nak Nagyházu Mihály meghalt 1904. aug.16 
és neje Horváth Mária élt 57 évet  Meghalt 
1909.jul.27.”

–Közel hozzá szép alakú sírkô szintén:” 
Itt nyugszik az Úrban néhai NS./nagyságos/ 
Nagyházu Mihály  Megholt életének 61 dik 
esztendeibe juniusnak 28 dikán  1834 dik.” 
(Tehát 1773–ban szül.!)

–„E sír fölé a kegyelet Háromnak emel 
emléket. Testvérszívek…..                Isten álld 
meg  a lent Porladóknak hamvait.”

„Borsik István élt 79 évet megh. 1918. 
szept. 4.  Borsik Istvánné sz. Csörgi Juliánna 
élt 59 évet  megh. 1919. aug.6.   Csörgi Lidia 
élt 16 évet  megh.1882.júl.29. „

„–E sírhant alatt nyugszik Varga Mihály 
egy hív  hitestárs ’s igaz keresztyén, kivel 
Juhász Sára 28 legboldogabb házas éveket 
töltöt Az özvegy felejthetetlen gyász jeléül 
álíta ezen néma síremléket Elhunyt élte 47 
évében április honap 30-kán 1847.”

„–Itt nyugszik e sírban Istenben boldo-
gult A.Csereklye Mihály élt 60 évet meghalt 
1847 évbe november 17 én Ide kivánkozik 
özvegye Horgász Éva kivel párossan töltött 
38 évet élt 75 évet meghalt 1902 dik évben 

Vélek pihen Kristóf István”
Id. Szente János bácsit idézem: „ Bátyám 

halálára”
„Végigjárta Galícia poklát, Doberdót, az 

olasz frontot. Azután nyolcvannyolc éves 
korában A halál tett életére pontot.

Temetésre gyûlnek a népek, és gyûlnek 
a felhôk az égen, És megered a nyári zápor, 
amit úgy vártunk már régen.

A ravatalozó udvarán áll koporsója egye-
dül, Mellôle a gyászoló sereg a fedél alá 
menekül.

A koporsóján kopog a jég, az égen villám 
cikázik, És ömlik az essô, s az árva koporsó 
ázik.

És ô bátran állja a vihart, mint valamikor 
régenn, Amikor srapnell essô hullott, és grá-
nátok villogtak az égen.

Viharos volt az élete, zivataros a temeté-
se, Legyen csendes síri álma, S legyen bol-
dog ébredése.”

Mindenkor, amikor elhalt szeretteink sír-
jához megyünk, legyen az egy magasztos 
lelki „alkalom.”  Ha ott járásunk élettôl zak-
latott is, ôk adjanak megnyugvást. De tôlük 
mindig szerényen, alázattal  jöjjünk el, s 
menjünk tovább. Mert Mi tartozunk nekik! 
Ezután a már nekik soha le nem róható e vilá-
gi adóssággal. S adósak vagyunk nem csak az 
itt nyugvóknak, hanem a hazáért ezer éven 
életét áldozó, a Kárpát hazán belül, s kívül, 
számtalan ismeretlen sírban porladó magyar 
katonának is!

Drága halottaink, nyugodjanak békében!
G. Szalai István, 2014. okt.

„MACTE NOVA VIRTUTE, SIC ITUR AD 
ASTRA!” Vergilius idézetével köszöntöm a 
kedves olvasókat! Újabb hónap telt el, iskolá-
saink a szürke hétköznapok sodrásában már 
sok új ismeretet szereztek, számos élménnyel 
gazdagodtak, és különbözô versenyeken, 
eseményeken mérethették meg magukat. 
Iskolánkban meseíró versenyt hirdettünk meg, 
ahol Podlovics Hanna 5.a osztályos tanuló ért 
el elsô helyezést. A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága által kiírt „Titokzatos sün törté-
netek” címû képregényíró pályázat Közép-
Magyarországi területi fordulóján Németh 
Dominika és Kormány Adrienn 7.a osztályos 
tanulók 3. helyezést értek el. Nébl Bálint 4.b 
osztályos tanuló a Leányfalui Móricz Zsigmond 
Általános Iskolában megrendezett Szépolvasó 
versenyen 3. díjat nyert. A hagyományok-
nak megfelelôen iskolásaink közremûködtek 
Tahitótfalu október 6-án, a Hôsök terén tartott 
ünnepségen. 8. osztályosaink elôadásában 
láthatta mind intézményünk, mind települé-
sünk közössége az október 23-i megemléke-
zést, amelynek „A szabadságszeretô ember” 
címet adtam. A mûsor gerincét Bibó István: A 
szabadságszeretô ember tízparancsolata címû 

mûve alkotta, amelybôl iskolai ünnepségünkön 
beszédemben az alábbi gondolatot emeltem ki:

„A szabadságszeretô ember bízik a közösség 
erejében, az emberek többségének tisztességé-
ben és abban, hogy ezt elegendô bátorsággal 
és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért 
a maga példájával, minden rosszhiszemûség 
elleni együttes és eredményes fellépéssel és 
minden jóhiszemûség számára a bizalom 
elôlegezésével erôsíti maga körül a közös-
ségben és a tisztességes szándék gyôzelemre 
vihetôségében való hitet.”

MACTE = JÓ SZERENCSÉT! 1-2. és 5-6. évfo-
lyamunk állja a sarat az új kerettantervi követel-
mények szerint, rajtuk kívül a 3. és 7. évfolya-
munk erôsödik a heti 5 órányi testmozgással, 
iskolánk tanulóinak közel 80 %-a 16 óráig tar-
tózkodik intézményünkben, így láthatják, hogy 
változatos formában nyújtunk lehetôséget a tel-
jes személyiség formálására, a képességek fej-
lesztésére is, hiszen ez alapozza meg a konverti-
bilis tudást. Ugyanakkor a tartalomhoz a forma 
lassan szûk lesz, komoly stratégiát igényel 
minden foglalkozás helyszínének megtalálása 
nem csupán délelôtt, hanem immár délután is. 
Egy-egy programunk megszervezéséhez elkél 
a fenti köszöntés! Sajnálatosan a mindennapi 
munkánkhoz szükséges dologi ellátottságunk 
egyre nagyobb hiányossággal küzd, ezért is 

köszönjük hálás szívvel mindazok segítségét, 
akik irodaszerekkel, könyvekkel, anyagi és 
egyéb felajánlásaikkal segítik nevelô-oktató 
munkánkat, további segítségüket is szívesen 
fogadjuk a gyermekek érdekében! Itt szeret-
ném megragadni az alkalmat, hogy mindenkit 
invitáljak az elsô ízben, november 21-én 18 órai 
kezdettel megrendezendô Szülôi Bálra, ahol 
kötetlenebb keretek között együtt lehetünk.

MACTE = MEGÜTVE, MEGILLETÔDVE. 
Zeneiskolásaink e hónapban a Mûvészetek 
Palotájába látogattak szimfonikus hangver-
senyre, ahol Rachmaninov: II. (c-moll) zongora-
versenye és Csajkovszkij: Manfréd-szimfóniája 
hangzott el, az Operaházban pedig Mozart: 
Cosi fan tutte elôadásával gazdagodhattak. 
Október 18-án, szombaton rendeztük zeneis-
kolásaink hagyományos ôszi zenés áhítatát a 
Tahitótfalui Szent István király Plébánián, mind-
annyiunk örömére. Most is felvetôdhetett ben-
nünk az ismert közhely: „A zene harmonikus 
kapcsolat minden élô között, még a csillagok 
között is.” E gondolattal térek vissza kezdô idé-
zetemhez: 

„ÉLJ A LEHETÔSÉGGEL, ÍGY JUTSZ A 
CSILLAGOKIG!” 

Kisné Balázs Enikô 
iskolaigazgató

MACTE
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Bármelyikünk életében elôfordulhat 
olyan helyzet, amely miatt elôbb-utóbb 
bíróság elôtt meg kell jelennünk, akár fel-
peresként, akár alperesként. A polgári eljá-
rások nagyobb része ugyanis valamilyen 
vitás helyzetbôl fakad, elképzelhetô, hogy 
a munkaviszony jogellenes megszüntetése, 
valamilyen követelés behajtása, vagy akár a 
házasság felbontása miatt a bíróságnak kell 
jogilag kikényszeríthetô döntést hoznia, ami 
a felek közötti vitát (remélhetôleg) lezárja. 
Jelen írásban rendhagyó módon nem az 
egyes jogintézmények általános szabálya-
it tekintjük át, hanem a peres eljárásokról 
kísérlünk meg egy általános összefoglaló 
tájékoztatást készíteni.

A polgári peres eljárás az esetek legna-
gyobb részében keresettel kezdôdik, a 
kereset benyújtó (aki a felperes az eljárás-
ban) ebben a dokumentumban megjelöli a 
másik felet (az alperest), az elôzményeket, 
illetve azt a konkrét kérdést, amiben a bíró-
ság döntését kéri. A keresethez csatolni kell 
a bizonyítékokat, illetve meg kell fizetni 
a peres eljárás illetékét (esetleg az illeték 
megfizetése alól jogszabályi rendelkezés 
részben, vagy egészben mentesíthet).

A bíróság a keresetlevelet megvizsgálja 
formai és tartalmi szempontból, és ha az 
megfelelô, akkor tárgyalást tûz ki, és a fele-
ket erre megidézi (az alpereseknek az idé-
zéssel együtt küldi ki a keresetlevelet). Ha a 
keresetlevél hiányos, akkor a bíróság hiány-
pótlást adat ki, illetve ha a hiány súlyos, 
akkor idézés kibocsátása nélkül elutasítja a 
keresetlevelet (ez természetesen nem aka-
dálya annak, hogy a keresetlevelet újból, 
immár hiánytalanul be lehessen nyújtani). 

Ha tárgyalásra kerül a sor, akkor nagyon 
kell ügyelni az általános erkölcsi normák, 

tárgyalótermi szabályok betartására. A 
feleknek a személyazonosító irataikat (sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya), 
az idézést mindenképpen, ezen felül pedig 
az egyéb, szükségesnek ítélt iratokat kell 
magukkal vinniük. A tárgyalásra igyekez-
zünk megfelelôen, elegánsan felöltözni, 
bár ez nem jogszabályi követelmény, de a 
bíróságnak járó tiszteletet igyekezzünk meg-
adni ezzel is.

A tárgyaláson bíró pulpitusa elôtt két, 
egymással szembe fordított asztal találha-
tó, a bíró jobb oldalán található asztalhoz 
a felperes, a bal oldalán található asztalhoz 
az alperesnek kell ülnie. A tanúk, illetve a 
hallgatóság a bíróval szemben lévô padso-
rokban foglal helyet. 

A tárgyalást a bíró nyitja meg, elôször irat-
ismertetéssel (bizonyos esetekben egyezség 
létrehozásának kísérletével), majd a felek 
adatait nyilvántartásba veszi, és elsôként 
a felperes szóbeli elôadását hallgatja meg, 
majd az alperesét (természetesen egymás 
elôadásaira is válaszolni lehet, de csak az 
elôadások végeztével). A tárgyalóteremben 
a felek nyilatkozataik elmondásakor álljanak 
fel, és lehetôleg „Tisztelt Bíróság!” megszó-
lítással kezdjék a mondandójukat. A bíró 
az egyes nyilatkozatokat azok elhangzását 
követôen magnóra diktálja, ekkor ügyelni 
kell arra, hogy minden lényeges információ 
rögzítésre kerüljön, mert a hangfelvétel lesz 
a késôbbi jegyzôkönyv alapja, ami ebben 
nincs benne, de elhangzott, azt késôbb 
bizonyítani már csak nagyon nehezen lehet.

A felek elôadásai során adott esetben sor 
kerülhet a tanúmeghallgatásokra. A tanúk 
az eljárás korábbi szakaszaiban nem lehet-
nek a tárgyaláson jelen, a tárgyalás napján a 
folyósón kell várniuk a szólításukig. A meg-

hallgatás során elôször a bíró tesz fel kérdé-
seket a tanúhoz, majd a felek is intézhetnek 
hozzá kérdéseket.

Bizonyos eljárások a vita tárgya, vagy 
a felek személyes ellenszenve miatt igen-
csak felfokozott légkörben zajlanak, de az 
ilyen esetekben is igyekezzük megôrizni a 
nyugalmunkat, kiabálni, a másik elôadását 
megszakítani, különösen pedig a bíróval 
szemben tiszteletlennek lenni tilos! Ezen túl 
kerülni kell a másik fél rágalmazását, befe-
ketítését, igyekezzünk mindig a tárgynál 
maradni, és érvelésünket bizonyítékokkal 
alátámasztani – a bíró úgyis ennek alapján 
fog dönteni. Amennyiben valamely kérdés-
ben nem vagyunk biztosak, úgy a legtöbb 
esetben kérhetünk a megválaszolásra pár 
nap határidôt, és ezen határidô alatt írásban 
benyújtjuk válaszunkat.

Az eljárás, illetve a bizonyítás lezárulá-
sát követôen a bíróság valamilyen döntést 
hoz, amit a döntéssel egyet nem értô fél 
fellebbezéssel megtámadhat (illetékfizetés 
ellenében), és akkor az eljárás a másodfokú 
bíróságon folytatódhat. Másodfokon már 
bizonyításnak csak kivételes esetekben van 
helye, így lehetôleg az elsôfokú eljárásban 
minden bizonyítékunkat elô kell adnunk. 
Természetesen az elsôfokú tárgyalás szabá-
lyai a másodfokúra is ugyanúgy érvényesek.

Fentiekben terjedelmi okok miatt csupán 
a leglényegesebb eljárási normát tekintet-
tük át, rengeteg különféle helyzet alakul-
hat ki, de amennyiben a félnek van jogi 
képviselôje, akkor majd ô, ha nincs, akkor 
– korlátozott mértékben - a bíróság fog taná-
csokkal szolgálni az eljárással kapcsolatban.

Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, 
és nem minôsül jogi tanácsadásnak.

Mit is jelent a Kung-
fu? Egyrészt harci 
mûvészet, másrészt 
bizonyos fajta életszem-
lélet, életfilozófia és 
életvitel, az életre neve-
lés egyik formája is.

A modern, külsô, 
kemény stílusú Wai Chia Kung-fu alapokon nyug-
vó mozgásformával, harcmûvészettel szeretném 
megismertetni a Kung-fu rajongóit, leendô tanít-
ványaimat. 

Várom mindazok jelentkezését, akik szívesen 
elsajátítanák a technikákat, önvédelmi okok-
ból, vagy csupán a mozgás öröméért, kondíció 
megtartásáért (vizsgázás nélkül). Egyben várom 
a lelkes ifjú tanítványokat, akiknek komolyak 
a szándékaik, s vállalják a külsô-kemény stílus 

nehézségeit, a vizsgák megpróbáltatásait a stílus 
teljes elsajátításáért cserébe (10 éves kortól). Az 
edzések heti két alkalommal lesznek, hétfôn és 
szerdán.

Indul egy  „kicsik csoportja” is (5-10 éves 
korig), ahol célom játékos formában az alaptech-
nikák elsajátítása, mozgáskoordináció fejleszté-
se és a társak tiszteletére, valamint a fegyelemre 
nevelés.

       Technikai elemek gyakorlása, formagya-
korlatok, páros gyakorlatok, árnyékolás, zsáko-
lás, fegyvertechnikai elemek kombinációjából 
áll egy óra, melynek felépítése minden esetben:

- bemelegítés
- lazítás, nyújtás
- technikák gyakorlása
- erôsítés, felületkeményítés
- levezetés

A tanítványok különbözô légzô gyakorlatok 
és a meditáció alapjaival is megismerkedhetnek.

Ami még szükséges: egy fehér póló, kényel-
mes nadrág (lehetôleg fekete), kényelmes 
tornacipô (ne merev talpú, s ne futócipô jellegû 
legyen, akár mezítláb vagy zokniban is edzhetsz.

Szeretettel várok mindenkit az elsô ingyenes 
edzésre 2014. november 17-én, 18:30 órai kez-
déssel, amely megfelelô számú jelentkezô esetén 
kerül megtartásra a sportpálya melletti aerobic 
teremben.

A „kicsik csoportja” elsô, szintén ingyenes 
edzésére 2014. november 15-én, délelôtt 10 órai 
kezdéssel kerül sor.

Jelentkezés és további információ: Ormándlaki 
Eszter: 06-20/380-5824, eszter.ormandlaki@mail.
com

Mottóm:
„Hiába vagy elszánt, ha nem teszel a cél érde-

kében semmit, és hiába próbálsz tenni bármit is, 
ha nem vagy elég elszánt.”

Jogi útmutató – Polgári peres eljárások

Kung-fu oktatás novembertôl
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Képriport – október 23.
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GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ!
Gondoskodjon idıben gázkészüléke 

karbantartásáról! 
 Hogy miért?
 Mert csökken a gázfogyasztás, védi környezetét, készülékét! 
 Mert karbantartott készülékben nem keletkezik szénmonoxid! 
 Mert kiderül, ha valami elhasználódott a gázkészülékében! 

Jónai Péter    30 / 9709 761 
Épületgépész technikus, gázkészülékszerelı, 

gázipari mőszaki-biztonsági felülvizsgáló 
Bluered Kft.     MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2013

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az 
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett 

ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok, 
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági 

eszközök és sok minden más. Kész pénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit 
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok, 

elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Apróhirdetés
Korrekt nyugdíjas nô gyermekfelügyeletet, takarítást, vasalást 
esetleg fôzést vállalna. Ajánlatokat a 06-30-225-5317 telefon-
számra várom.
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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.

S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola szülôi 
munkaközössége jótékonysági szülôi 
bált szervez, melynek teljes bevételével a 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítványt támogatja. 

Helyszín: Tahitótfalu, Népház
Idôpont: 2014.11.21. péntek 19.00. 
Támogatói jegyek a szülôi munkaközösség 

vezetôinél (osztályonként két szülô) kaphatók 
elôvételben 1000 Ft/fô áron, illetve a helyszí-
nen. 

A jó hangulatról Szecsei László gondosko-
dik, aki – kívánság szerint – a zenei mûfajok 
széles palettájáról válogat.

A helyszínen büfé fog üzemelni.
Minden szülôt szeretettel várunk!

Érd: Tóth Evelyn Annamária, 
06-20-92-91-325, evelyn70@gmail.com

Iskolai szülôi 
bál

Míves portékákat helybéli mesterektôl, 
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!

2014. december 13. 9-15 óráig

Helyszín: Tahi, Termelôi Piac területe

Adventi vásár 
Tahitótfaluban

Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!

„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk 
hagyományos és kiemelkedô eseménye a 
karácsonyi sütemények versenye.

2014. december 14-én 14.00 óráig várjuk 
mindazok jelentkezését jeligével vagy fantá-
zia névvel ellátott pályamunkáikkal a refor-
mátus templom gyülekezeti termében, akik 

indulnak:
– Bejgli
– Mézeskalács
– Családom kedvenc süteménye kategóri-

ában.

 A verseny díjátadása és vendéglátás 2014. 
december 14-én 15.45-kor a református temp-
lom gyülekezeti termében.

Karácsonyi sütemény verseny 
felhívása

Szeretnénk minden kedves tahitótfalui 
lakost megkérni, hogy az adventi idôszakban, 
akinek lehetôsége van, lássa el kertjét, házát 
díszkivilágítással, hangulatosabbá, szebbé 
téve ezzel környezetünket.

Köszönjük.

Karácsonyi 
fények

Véradás a Népházban december 1-én 14:00-
18:00 között. Minden segíteni tudó és akaró 

embert szeretettel várunk!
Cím: Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2.

Véradás Tahitótfalun
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Nagyon nagy öröm van a szívünkben azért a 
két napközis táborért, amelyet a nyáron amerikai 
és angol vendégekkel szervezhetett a Tahitótfalui 
Baptista Gyülekezet, a gyerekekért, fiatalokért, 
akik eljöttek, és azért, hogy az angol nyelvtanulás 
és számos játék mellett a Biblia üzenetét, bátorítá-
sát, Isten szeretetét adhattuk tovább a szívükbe. 

Július elején 96 gyermek vett részt az 5-14 éves 

korosztály számára szervezett Amerikai Western 
Gyerekhéten. Nem véletlenül amerikai, hiszen 
hét vendégünk érkezett az Egyesült Államokból, 
akik szolgálatukként vállalták a gyermekek angol 
és bibliai tanítását. És nem véletlenül western 
sem, hiszen a hét egyik legnagyobb kihívását a 
rodeó-bika megülése jelentette, illetve gyülekeze-
tünk fiataljai a közös éneklések alkalmával gyak-
ran kockás ingben, cowboy kalapban, bendzsók-
kal tanították a gyermekeket énekekre, táncra. 

A hét központi témája a Szentlélek gyümölcsei 
voltak, melyrôl Pál apostol a következôket írta a 
galatabeli gyülekezetnek: „A Szent Szellem pedig 
ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelíd-
ség, és önuralom. Nincs olyan törvény, amely eze-
ket elítélné.” /Galata 5:22-23, Egyszerû Fordítású 
Biblia/ Minden nap más gyümölcs volt a központi 
téma, annak megélése a különbözô élethelyzetek-
ben, a gyerekek korosztályához igazítva. A reggeli 
és délutáni énekléseken kívül a résztvevôk négy 
korcsoportban dolgozták fel a bibliai tanításokat, 
és küzdöttek meg az angol nyelv elsajátításával. A 
csoportokat amerikai vezetôk és magyar tolmá-
csok, önkéntesek segítették.

A hét zárásaként minden csoport rövid bemu-
tatóval készült, a gyerekek mindannyian oklevelet 
és Bibliát kaptak ajándékba. Végül pedig Pintér 
Béla fergetegesen jó hangulatú, vidám koncertje 
zárta a hét programjait. 

Néhány nappal késôbb, július közepén pedig 
már a 13-22 éveseket vártuk táborozni. 70 
tahitótfalui, szentendrei, pomázi, budapesti fiatal-
lal követhettük “Sherlock Holmes nyomozásai”-t. 
Erre a hétre 8 vendégünk érkezett Angliából, 
akik szintén bibliai tanításokkal és nyelvi órákkal 
készültek. Sherlock Holmes-szal és Dr. Watsonnal 
azt nyomoztuk, mi történt Jézus Krisztussal utol-
só napjaiban, ki volt Ô, és miért is kellett meghal-
nia, illetve miért volt üres a sírja néhány nappal 
késôbb. 

A bibliai tanításokat követôen egy angol és egy 
magyar vezetô segítségével kisebb csoportokban, 
személyesebben is lehetôség nyílt a beszélgetésre, 
vélemények megosztására. Az angol nyelvtanítás 
három csoportban zajlott, és a legnagyobb hang-
súly a kommunikációs készségek fejlesztésén 
volt. A délutánok pedig mindig fergeteges játé-
kokkal teltek, volt vízi csata, kvízverseny, légvár, 

szumóbirkózás, kézmûveskedés és sok éneklés. 
Csütörtök délután vendégünk volt Szenczy 

Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, 
aki személyes történeteirôl beszélt, a világ 
különbözô pontjain végzett humanitárius mun-
kájuk során átélt küzdelmekrôl, nehézségekrôl, 
örömökrôl, megbocsátásról, újrakezdésrôl. 
Elôadását Szabó Balázs keresztény énekes dalai 
színesítették, illetve vendégünk volt még Weisz 
Fanni szépségkirálynô, aki mesélt életérôl, 
hallássérülésérôl, és még jelnyelven is tanított 
néhány kifejezést a fiataloknak. 

Ezt a hetet egy igen vidám „Ki mit tud” zárta az 
angol csoportjelenetekkel, baráti csoportok tán-
caival, énekkel. Ezen az alkalmon is több szülô, 
családtag is a vendégünk volt. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindenki-
nek, aki hozzájárult a nyári programok sikeres 
lebonyolításához, legyen szó csoportvezetésrôl, 
foglalkozásokon való segítésrôl, étkeztetésrôl, 
vagy épp takarításról. Köszönettel tartozunk még 
Tahitótfalu Önkormányzatának, hogy helyszínt 
biztosítottak számunkra a Népházban. 

Reméljük, találkozunk legkésôbb jövôre a 
következô táborok alkalmával, de addig is arra 
bátorítunk mindenkit, ahogyan amerikai és angol 
vendégeink is tették, hogy látogassátok rendsze-
resen gyülekezeteiteket, legyetek aktív részesei 
egy keresztény közösség életének, de leginkább 
maradjatok élô kapcsolatban Istennel. 

Aki a vidám tábori játékokat, beszélgetéseket 
folytatná, felekezettôl függetlenül várunk ben-
neteket szeretettel péntek délutánonként 16-18 
óráig a helyi iskolában a Biztos Szikla Klub kere-
tében. Ezek az alkalmak játékos, beszélgetôs, 
vidám, néha komolyabb együttlétek 5-8. osztá-
lyos fiatalok számára. Kis ízelítô az idei témákból: 
„Nagy döntések”, „Változtass a világon – értékes-
sé tenni életünket”, „Nyomás alatt – kortársak 
befolyása”, „Az óra akkor is ketyeg – szabadidô 
eltöltése”. Ha pedig már középiskolás vagy és sze-
retnél egy nagyszerû ificsapathoz tartozni, vagy 
idônként meglátogatni bennünket, szeretettel 
várunk szombatonként 18-21 óráig tartandó 
ifialkalmainkon a Tahi parkolóban a Keresztyén 
Ifiklubban. 

Tahitótfalui Baptista Gyülekezet

Angol bibliai táborok: amerikai western 
és Sherlock Holmes Tahitótfaluban
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával a 

 

bemutatja a 
Hóember a szobában 

című mesét. 
 

 
 

2014. november 29-én, szombaton 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Jön a Mikulás! 
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Idôpont: 2014. december 10. szerda 18.30 óra 
Helyszín: Tahitótfalu, Faluház (2021. Tahitótfalu, Szabadság út. 1/A 

Védnökök: Harrach Péter, országgyûlési képviselô 
és dr. Sajtos Sándor polgármester

Elôadók: Raffay Ernô v. honvédelmi államtitkár, történész
Jancsó András, a kötet szerkesztôje

lehetôség lesz az elôadást követôen az elôadókkal beszélgetni, 
akik dedikálják a könyvet. mindenkit szeretettel várunk! a belépés ingyenes
a bemutató tahitótfalu községi önkormányzat polgármesteri hivatalának 

támogatásával jött létre. 
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Könyvbemutatók a Jancsó 
Alapítvány szervezésében

 Raffay Ernô: Szabadkômûves zsoldban, Ady Endre és a 
szabadkômûvesség II. rész.

és a PUSZTÁBA KIÁLTOTT SZÓ? JANCSÓ BENEDEK BREVIÁRIUM

a pusztába kiáltott szó? jancsó benedek breviárium 
kiadását a nemzeti együttmûködési alap támogatta.
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XI. Enyészet Hava/Szent András 
hava 

1. Ôsök Napja
2. Turul, vadászsólyom 
3. Gyôzô
4. Karcsú
5. Sólyom
6. Méhike
7. Türje, Cirill földje
8. Surbán
9. Olna
10. Picur
11. Kaplony, tigris
12. Csát, csat vagy kút
13. Szömér, szemes
14. Berke, mongol fejedelem
15. Nyilas
16. Tuga
17. Érd, vízfolyásocska
18. Kartal, sas
19. Timur, vas
20. Jolán, jó leány
21. Úz, Uzor, oguz vagy zab
22. Nyék, kerítés, sövény - 

magyar törzsnév
23. Makár, boldog - görög
24. Virág
25. Csete, a csata változata
26. Kötöny, az élôlény hátsó 

része
27. Csagatáj, ujgur uralkodó neve
28. Bájos
29. Maksa, a Mordvinok egyik 

törzse
30. Szüvellô, a szívismerô tündér 

neve

Régi magyar névnapok Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, 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 • CSALÁdSEGíTô 
éS GYERmEKjóLéTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELmÛ – 
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, 
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028 
• FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-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.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKORVOS SZAKRENdELéS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERmEKORVOSI ÜGYELETI 
RENdELéS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del 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 – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
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 • 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: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKmÁNYIROdA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), 
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • 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: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; 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 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – AHK 
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
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 • 
VÁCI RéV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VíZmÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENdRE 
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

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


