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Önkormányzati
álláspályázatok
„Arany busz”.

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Újabb buszmegálló került felújításra
Képviselô-testületi döntés alapján tovább folytatjuk a településünkön lévô buszmegállók épületeinek felújítását. Az egységes falukép kialakítására való törekvés jegyében az elmúlt években
alkalmazott formát használtuk.
Ebben az évben a Szabadság téri (sokan csak
„nagy parkolóként” ismerik), rossz állapotban lévô épület született újjá. Sajnos rendszeres volt, hogy a régi objektumra hirdetményeket, plakátokat ragasztottak, ami miatt még elhanyagoltabbnak látszott. Most már tájékoztató

Tahitótfalu novemberi programjai

6.
10.

A reformáció hónapja a
református gyülekezetben 11.
25 éve, 1992-ben írtuk

15.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület soron követ
kezô, rendes ülését 2017. október
19-én tartotta. Elsô napirendi pontban
Oroszné Kapornai Judit óvodavezetôhelyettes, majd Zakar Ágnes iskolaigazgató beszámolóját hallgatta meg
a Képviselô-testület a Tahitótfalui
Óvodák, valamint a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
mûködésére vonatkozóan.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás az 8. oldalon

Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG az

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994

Népház programja
November 15. 14:00-18:00 Véradás. Helyszín: Népház.
November 25. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Elcserélt ajándé-

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Kórus próbája. Szeretettel

kok. Helyszín: Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.

November 25. szombat 19:00: Erzsébet-Katalin Bál. Részletek a plakátokon.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):

várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea 70/334
4096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065
Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: Móra Eszter
30/928 7898

Folytatás az 14. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
táblák figyelmeztetnek a hirdetmények,
plakátok kiragasztásának tilalmára. Ennek
ellenôrzésére segítségünkre van a kialakított térfigyelô rendszer is, ami pontosan
látja a buszmegállót. A felújítás bruttó költsége 1,1 millió forint volt.
Új fogorvosi széket, kezelôegységet
vásárolunk
Az önkormányzati feladatból adódó fogorvosi alapellátás zökkenômentes biztosítása érdekében új fogorvosi széket vásárolunk. Az elmúlt években dr. Kútvölgyi Ida
doktornô több alkalommal jelezte, hogy a
meglévô fogorvosi szék és a hozzá tartozó kezelô egységek már több mint 22 éve
vannak használatban. Ebbôl adódóan karbantartásuk, alkatrész utánpótlásuk több
esetben akadályba ütközött. Tahitótfalu
Község Önkormányzatának képviselôtestülete a doktornô szakmai javaslatára új eszköz beszerzése mellett döntött.
Ennek megfelelôen 1 db Stern Weber S200
Continental típusú kezelôegységet rendeltünk meg bruttó 4.040.280 Ft áron. A listaárból, amely 4.489.200 Ft, 10 % kedvezményt kaptunk. A Svájci gyártású berendezés 8 munkapozíciós programozható kezelôszéket, 21 funkciós orvosi konzolt tartalmaz egy multifunkcionális lábkapcsoló szettel. Az új fogorvosi széket
a korábban részben felújított rendelôben
helyezzük el.
Rövidesen befejezôdik az orvosi
rendelô felújítása
Hamarosan átadásra kerül a felújítás
alatt álló orvosi rendelô. 27 millió Ft-os
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pályázati forrás felhasználásával terveztük meg a belsô
és külsô felújítást. A kivitelezés megkezdését követôen
olyan mûszaki problémák
jelentkeztek, amikre a beruházás elkezdése elôtt nem
lehetett szám ítan i. Ezér t
többletforrás mellérendelésével, mintegy 13 millió
forint értékben pótmunkák
kerültek elvégzésre. A gépészeti elemek felújítása során
kiderült, hogy a válaszfalakat annak idején alap nélkül, homokágyazatba építették, így azok több helyen megsüllyedtek.
Ezeket le kellet bontani és megfelelô alapozás végrehajtása után
újjáépíteni. A falfelületek
felújítása, illetve a belsô
nyílászárók cseréje során
szembesültünk azzal, hogy
a belsô nyílászárók fellett
nem építettek be áthidalókat. A jelenlegi épület
valamikor három különál ló épü letrészbôl ál lt.
Összekötô falazattal látták
el, amely során nem alkalmaztak kötéseket. Ezeket
is vissza kellett bontani, és
megfelelô kötésekkel biztosítani, hogy a késôbbiek
folyamán ne keletkezzenek
repedések.
A gépészet k ia la k ítá-

sánál külön figyelmet fordítottunk arra,
hogy egyedi mérôk legyenek felszerelve a
fogorvosi, a két háziorvosi és a gyermekorvosi rendelôben. Így minden orvos a saját
mûködésébôl fakadó közüzemi költségeket fogja kiegyenlíteni. A héjazat cseréje
során, amikor a verébdeszkázat lebontásra került, látszott, hogy a horogfák elkorhadtak, azokat részben cserélni, illetve
megerôsíteni kell. A vizesblokkok felújításánál valamennyi szanitert kicseréltünk. A
váróban új bútorzatot helyeztünk el, és az
új nyílászárók elôtt szalagfüggönyök kerültek felhelyezésre. A két felnôtt háziorvosi rendelôt a tervek szerint október végéig
átadjuk rendeltetésének, míg a gyermekorvosi rendelôt november 10-15 között
tudjuk használatba adni.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Felhívás
Duna-part ligetesítés november 18-án
Ezúton köszönjük a résztvevôk eddigi
munkáját, amivel közösen tettük szebbé a
Tahi, Kemping utca alatti Duna-part szakaszt. A munkát folytatva, ligetesítési akciónk idei utolsó idôpontja: 2017. november
18. (szombat) 09:00 – 13:00 óráig
Találkozás: a Kemping utcánál
Várjuk Önöket, tegyünk együtt környezetünkért!
Tahitótfalu Önkormányzata

Anyakönyvi
hírek

Újszülöttek:
Kébert Mira Lili 2017.09.06
Fehér Dóra 2017.09.07.
Ficzere Tünde 2017.09.15
Ferencz Laura 2017.09.18.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között

a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Hétfô
zárva
Kedd:
8.00-13.00
Szerda:
16.00-19.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
9.00-13.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Halottak Napja, 2017.
Az életben, a boldogságban megélt
szüntelen szeretet akkor teljesedik ki a
maga végtelenségében, ha megôrizzük
azt eltávozott szeretteink iránt is. A
„Hallelujah” 59. énekének elsô sorai
lehetnek azok, amelyekkel a már eltávozott szeretteink onnan fentrôl megnyugtató üzenetet küldenek az itt maradottaknak a kapott, éltükben megélt szeretetért: „Ha földi munka, baj mind elfogyott, S kiköthetek a biztos parton ott,
S közel az Úrhoz hangzik énekem Örök
dicsôség lesz az én nekem…” É s két
komoly figyelmeztetés minden halandónak: Augustinus:”…az a szeretet, amely
véget ér, sohasem volt igazi.” (Aurelius
A. vagyis: Szent Ágoston, 354-430. észak
afrikai származású, római egyházi író)”…
mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.” És ez az a pont, ahol testben, lélekben meg kell állni, fejet hajtani egy fakereszt, vagy sírkô elôtt, önvizsgálatot tartván: él-e még az az oly kedves emlékû szeretet, és tisztelet az alant
nyugvó iránt?
Szeretném ismét idézni a már korábban felhozott Liptai Lídia 1888-as „Halotti
énekek” c. gyûjteményébôl a nyelvileg
talán nehezen követhetô, de mégis, igaz,
mély érzelmeket tükrözô énekek közül
az 51.-et:” 179 dicséret notá: „Joanya és
gazdaszony felett:Lefoly egy jó anya már
akadozott órája Hincsetek gyász ciprúst
jó édes anyák reája A hív tisztelet fedezze be Áldásotok Környékezzebe A sirba
is a kisérjebe. Jézus aki sirt szent testeddel meg szenteléd Ha r mad napr a
midôn dicsôséggel fele emeled. Csendes
álmot lehely sirjába, Hogy el hamvadva
porába, A mai napig tarcsa magába. A
midôn felséges isteni hatalmadáltal A
letipórt élet kirónt majd a sirón által, És
a porok melyek keverve, Megtisztulnak
életetnyerve. Nyúgodj elsorvat test e
dicsôsséges reménnyel, Mely becsak a
hitlátonem vehetjûk fel szem fénynel
Nyúgodj kedvesei vigyétek. Várt nyugodalmára tegyétek, Ez a végsô tiszt a
tíétek.”
52 Ének „Szorgalmas nôfelet LX VI
Zsol notajára: Hív szolgalo lefólyt az
idô, A melyen hív munkás valál, Ôtven
kilencz egész esztendô. Félbe szakasztá
a halál, Áldja kedves férjed porait, A te
példás hûségedért Aldanak kedves magzataid. Édes a nyai szivedért. Házadnak
mindig gyámóla voltál Az áldás kínem
szakada De már hogy belûle kiholtál
Valoba árván arada Keserves csapás a jo
férjnek ki iránt buzgot kebele Keserves

hiv gyermekeknek. Kiketisten nevele.
Meny hiv aszony meny vár fent a meny
Vedkí az érdemes béred Tepedig leroskat
test pihenyj Nyúgodalmad mindjárt éred
Kedves férje hiv gyermekei Kisérjétek ki
holt testét Igaz barátai s vérei Sírassátok
meg elestét.”
61 „Ének hûséges tanito felett, nota
Mint a szép : Halando aki az idött Sorsot
meg vetve nézed Itt van egy ártatlan
példa Jer megfontolva nézzed Egy okos
s becsûletes Valóban tiszteletes Hasznos
polgár volt a helyén Sok dicséret virult
fején
Hány száz sôt ezer tanitvány
Köszön het i jobjá n a k Hog y m á r m a
neveztethetik Egy jó édes Atyának Jertek
sûrû kônnyekkel A szívbôl éreztekkel
Háláljátok meg végtére Elész utolsó
bére Kedves társa a kívoltál Nem csupa
szemlélôje El alélt gyengeségének Hanem
ébreszgetôje jeles volt a kegyesség Áldja
meg a kegy es Ég Óltalmazza ôzvegységed
Nemis hágy el híd el téged.”
62.” Ének akármelyfelet, nota Virág
koromba estem: Vagyonjo reménségem
semmit nemis félek El mult minden szépségem már örök ké élek Majd szinrôl
szinre látom az egek egébe A Jézúst mint
barátom szentek seregébe Tudom hogy
él meg váltom Óh én segedelmem Azért
bizvást kiáltom Jôvel segedelmem Noha
mint füst és pára életem elmúlt de a Jézus
szavára Túdom hog y meg újul Azér t
g yarló testemet mint magot elvetem
El hagyván mindenemet Ez által követem Óh mit félsz ide menni hiszen nem
magadvagy Óhtestem porrá lenni hiszen
még hibádnagy Nem soká lesz itt széked
Eljô újulásod Mely sokat használ néked
porrá változásod Szentté lett a setétt bolt
ereje nem sértô Mert Jézus benne volt
De inen megtértô A most jön a vôlegén
Lelkem menj elébe Kinek nyugtod nincs
szegén keresd kebelébe Isten báránya
jôvel mutasd szelidséged Uram fel emelt
fôvel várom segídséged Tudom hogy fel
támadok a trombita szora Majd új testet
ragadok Eljôvén az óra Tisztán megyek
fel végre móndjak uj éneket Uram házad
diszére tarcs meg e seregbe
63. „Ének Jó Édesanya felet Nota, Imé
jô az itélett: halandok sir rabjai Mi az élet
lássátok Keserüség habjai Todúlnak
gyakran reátok Hát a midôn véletlenûl
A fátum fejül meg dördûl Úgy van rôvid
életünk napjai kelnek tûnnek belôl kivûl
mellettünk A változások nem szünnek
Egyszer midôn fényes délben Virit az élet
rózsája Az ôrök éjj borul rája Imé példa

vagyok én Életem vég deleben Véletlen
a kadok én A halál titkos tôvében, Éltem
szivem kedvesivel, Az élett örömeívell
De már változík a sor Élet hejébe halál
Porrá lész a lelkes por Mint hogy a fátum
most talál Áldassék az úr szent neve A
halál élet a menybe lelkem tehát repûly
menybe Hû párom s hív magzatok Mind
áldottak légyetek Anyai indulatok Reájok
áldást kérjetek Az árvák kegyelmes attya
Áldjon meg minden jó végben Végre hozzon fel az égben.
Tavaly novemberben azt írtam: a jelen
113 sírkôfelirat az utolsó, amelyet felleltem. Bizonyára nem véletlen, hogy egy
szép, „arccal” leborított már ványkô
hátulján megtaláltam a tényleg utolsót, a
114.-et: „A Jézus jobb karját adja, A halál
fátyolán át Lelked a szent kar fogadja
Énekelvén hozanát Jó Atyánk a hív szolgának Engedj akaratjának Boldog kinek
igasz lelküséggel Világit sirja fényességgel Majd kedvesid kik most sirdogálnak
Ha m i nden vi lági probákat k iál l nak
Elhunyt kedves téged is megtalálnak. „
G. Szalai István,
2017. november

Halottak
napjára
Temetôben jártam, virágok között.
Meg-megálltam egy-egy díszített sír
fölött.
Hányan vannak itt, kik az Úrban haltak meg,
És hányan, akik kegyelmét nem ismerték meg?
Hányan csukták le szemüket reménytelenül,
És hányan, akik hittek rendületlenül.
Mindezt csak Isten tudhatja egyedül.
Ugye, te nem állsz Elébe készületlenül?
A drága lehetôség neked is adva van,
Hogy állsz Eléje, tudnod kell biztosan!
Ha elragad a halál, nincs már
lehetôség,
A lelkedet nyomja minden felelôsség,
Hideg sírhant alatt pihen majd a tested,
De mi történik? Hol lesz majd a lelked?
Ragadd meg idôben az átszegzett Kezet,
Hiszen Ô téged is a túlsó partra vezet!
Kérd az irgalmát, kulcsold össze kezed,
Istenben nyugodva záruljon le szemed!
(Surján Jenôné)
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Pénzügyi elôadó
álláspályázat
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal a „Közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi elôadó munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth
L. u. 4.
A közszolgálati tisztviselôk képesítési
elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltôje
által ellátandó feladatkörök:
I/16 Pénzügyi igazgatási feladatok II.
besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés
vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzô- és szakstatisztikai
ügyintézô, banki ügyintézô szakképesítés.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Pénzügyi feladatok ellátása: könyvelés,
költségvetés tervezésében közremûködés,
pénztár kezelése, közremûködés egyéb
pénzügyi feladatok ellátásában.

Fizikai
alkalmazott
álláspályázat
Tahitótfalu Község Önkormányzata
pályázatot hirdet fizikai alkalmazott munkakör betöltésére.
A jogviszony idôtartama: határozat
lan
idejû munkaviszony, a munka törvény
könyvérôl szóló 2012. évi I. törvény alapján.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Tahitótfalu
Község közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-

Mûszaki ügyintézô
álláspályázat
Tahitótfalu Község Önkormányzataa
munka törvénykönyvérôl szóló 2012.
évi I. törvény alapján pályázatot hirdet
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Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati
tisztviselôk jogállásáról szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvôképesség,
• Büntetlen elôélet,
• Középfokú képesítés: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés
vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: gazdasági elemzô- és szakstatisztikai ügyintézô, banki ügyintézô szakképesítés.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
• Emelt szintû szakképesítés, államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelôi
képesítés,
• Költségvetési intézménynél szerzett
gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány (teljes körû) vagy
másolata, vagy az igénylôlap.
Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott
pályázatot a pályázat elbírálásában részt
vevô személyek megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó sze-

mélyes adatainak - a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges - kezeléséhez
hozzájárul.
A
munkakör
betölthetôségének
idôpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Eôryné dr. Mezei
Orsolya jegyzô nyújt, a +36 30 269 9524
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui
Közös Önkormányzati Hivatal címére történô megküldésével (2021
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot:
01-2188/2017, valamint a munkakör
megnevezését: Pénzügyi elôadó.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tahitotfalu.hu - 2017. október 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
Próbaidô: 6 hónap
A pályázat kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.tahitotfalu.hu honlapon szerezhet.

tok: a településüzemeltetéssel kapcsolatos
fizikai feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások: megállapodás
szerint, a pályázatban kérjük a fizetési
igény megjelölését
Pályázati feltételek:
• Legalább szakmunkás végzettség
• Büntetlen elôélet, cselekvôképesség,
magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai bizonyítvány/ok/ másolata
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetôségének idô
pontja: A munkakör legkorábban 2017.
december 01. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Sajtos Sándor polgármester nyújt, a 26/387-123-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Tahitótfalu
Község Önkormányzat címére történô
megküldésével (2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését:
fizikai alkalmazott.
• Személyesen: 2021 Tahitótfalu, Kossuth
L. u. 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 24.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.tahitotfalu.hu honlapon szerezhet.

Mûszaki ügyintézômunkakör betöltésére.
A jogviszony idôtartama: határozatlan
idejû munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi

megbízással járó lényeges feladatok:
Hatékony, érdemi közremûködés az
Önkormányzat általi településen folyó
beruházások, felújítások eredményes megvalósulása érdekében. Az Önkormányzat
által fenntartott létesítmények üzemeltetése során, az intézményi felújítási-fejleszté-
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alapján. Kérjük a pályázatban fizetési
igény megjelölését.
Pályázati feltételek:
• Középiskola,
• Üzemeltetési, vagy önkormányzati területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
• Felhasználói szintû MS Office (irodai
alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen
elôélet, cselekvôképesség
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
• Fôiskola, vagy felsôfokú szakirányú
mûszaki végzettség
• Építômérnök, építészmérnök, építész,
villamosmérnök, épületgépész-mérnök,
vagy mûszaki végzettség
• Költségvetés készítô program ismerete
(TERC),
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a
pályázatban szereplô adatokat az elbírálásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idô

pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Sajtos Sándor polgármester nyújt, a 06-26/387-123-as telefonszámon.

Falugondnoki álláspályázat

szereplô adatokat az elbírálásban
résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idô
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 22.

si feladatok koordinálása, ezen túlmenôen
az adott intézmény funkciójának jobb
kiszolgálása érdekében tartalmi fejlesztésekre történô javaslattétel a hatósági, szakhatósági és intézményi szabványok szerinti elôírások alapján. A tervezett vagy
folyamatban lévô projektekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése, a teljes folyamat figyelemmel kísérése, a vállalkozók
által végzett felújítások, fejlesztések, beruházások helyszíni ellenôrzése, az elkészült
munka átvétele, garanciák nyomon követése, szükség esetén érvényesíttetése, a
szerzôdések nyilvántartása, figyelése, a
beérkezô számlák ellenôrzése.
Az Önkormányzat településüzemeltetéssel, a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézményekkel, környezet-egészségüggyel (köztisztaság, települési környezet), lakás- és
helyiséggazdálkodással, helyi környezetés természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezô feladataival
kapcsolatos feladatok. A külsô szolgáltató
partnerekkel, vállalkozókkal történô kapcsolattartás. Közbeszerzési és beszerzési
eljárásokban való közremûködés.
Illetmény és juttatások: megegyezés

Tahitótfalu Község Önkormányzata
a munka törvénykönyvérôl szóló
2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet Falugondnoksági munkatárs
munkakör betöltésére.
A jogviszony idôtartama: határozatlan idejû munkaviszony.
Foglalkoztatás
jellege:
teljes
munkaidô
A munkavégzés helye: Pest megye,
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
Az Önkormányzat településüzemeltetéssel, a közterületek, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló közintézményekkel, környezet-egészségüggyel (köztisztaság, települési környezet), lakás- és helyiséggazdálkodással, helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, közvilágítással, zöldfelület karbantartással, hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezô feladataival összefüggô feladatok. Az
intézmények üzemeltetési feladatainak irányítása. A külsô szolgáltató
partnerekkel, közszolgáltatókkal, vállalkozókkal történô kapcsolattartás.

Közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való közremûködés.
Illetmény és juttatások: megegyezés
alapján. Kérjük a pályázatban fizetési
igény megjelölését.
Pályázati feltételek:
• Középiskolai végzettség (érettségi),
• Üzemeltetési, vagy önkormányzati
területen szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintû MS Office (irodai
alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen
elôélet, cselekvôképesség
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
• Építômérnök, építészmérnök, építész, villamosmérnök, épületgépészmérnök képesítés, mûszaki végzettség
• Költségvetés készítô program ismerete (TERC),
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Tahitótfalu
Község Önkormányzata címére történô
megküldésével (2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplô azonosító számot: 01-19423/2017, valamint a munkakör megnevezését: Mûszaki ügyintézô.
• Személyesen: 2021 Tahitótfalu, Kossuth
L. u. 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 30.
Próbaidô 6 hónap.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Sajtos Sándor
polgármester nyújt, a 06-26/387-123as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai
úton,
a
pályázatnak
Tahitótfalu Község Önkormányzata
címére történô megküldésével
(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u.
4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô
azonosító számot: 01-1942-2/2017,
valamint a munkakör megnevezését:
Falugondnoksági munkatárs.
• Személyesen: 2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 30.
Próbaidô 6 hónap.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.
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Tahitótfalui Óvodák és Konyha
élelmezésvezetô álláspályázat
Tahitótfalu Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján
pályázatot hirdet
Tahitótfalui Óvodák és Konyha
élelmezésvezetô
munkakör betöltésére.
A
közalkalmazotti
jogviszony
idôtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu,
Bajcsy-Zsilinszky u 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az
élelmezésvezetôi feladatok teljeskörű
ellátása. HACCP rendszer működtetése. Étlapkészítés, nyersanyag megrendelések, kiadások, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása, térítési díjak beszedése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Középfokú
képesítés,
élelmezésvezetô vagy dietetikus szakképesítés vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi,
• büntetlen elôélet
• magyar állampolgárság
• cselekvôképesség
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
• élelmezésvezetôi munkakörben Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
• erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
igénylését igazoló dokumentum
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és hogy a pályázatát a
pályázati eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének
idôpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje:

2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Sajtos Sándor
polgármester nyújt, a 0626 387 123 -as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a
Tahitótfalu Község Önkormányzata
címére történô megküldésével (2021
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot:
01-2231/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: élelmezésvezetô.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tahitotfalu.hu - 2017. november 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
A
közalkalmazotti
jogviszony
próbaidô kikötésével tölthetô be. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A felhívásnak nem megfelelô
pályázatot a kiíró eredménytelennek
tekinti és nem vonja elbírálás alá.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tahitotfalu.hu
honlapon szerezhet.

Felhívás lejárt szavatosságú növényvédôszerek
térítésmentes begyûjtésére
A Földmûvelésügyi Minisztérium
akciót indít a lejárt szavatosságú régi,
elsôsorban történelminek nevezhetô
növényvédô szer hulladékok térítésmentes begyûjtésére és megsemmisíttetésére.
A Földmûvelésügyi Minisztérium
a Magyar Növényvédô Mérnöki és
Növényorvosi Kamarát bízta meg a lejárt
szavatosságú, történelmi növényvédô
szer tételek országos felmérésével.
Fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd
ezt követôen a lejárt növényvédô szer
hulladék készletek begyûjtése a készletekért felelôsök, a készlet tulajdonosok,
kezelôk, érintettek számára név nélkül
és költségmentesen fog történni. Jelen
akció keretében tehát senkinek nincs
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oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság
azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók. Az felmérés és begyûjtés
célja hangsúlyozottan az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország
e veszélyes anyagoktól, nem szankciók érvényesítése. Ezt kiemelten fontos
kihangsúlyozni annak érdekében, hogy
az érintett személyek bizalommal legyenek az akció iránt, és merjék bejelenteni ilyen készleteiket a Növényorvosi
Kamarának.
A Földmûvelésügyi Minisztérium
Hulladékgazdálkodási Fôosztálya által
meghirdetett akció keretén belül
a rendelkezésre álló idô korlátozott.
Legkésôbb 2017. november 13.-ig van

mód bejelenteni e készleteket a Magyar
Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi
Kamarának.
A fentiekre tekintettel bárki – mezô
gazdasági gazdálkodó, vállalkozó, keres
kedô, magánszemély –, akinek tulajdonában, kezelésében ilyen lejárt
növényvédô szer hulladék van, vegye
fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédô
Mérnöki és Növényorvosi Kamara Pest
Megyei (2100 Gödöllô, Kotlán S. u.
3.) és Budapest Fôvárosi Szervezetével
(1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)
a pontos felmérés, illetve a késôbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A tájékoztatókat követôen a Tahitót
falui Közös Önkormányzati Hivatal mûkö
désérôl szóló beszámoló ismertetése
hangzott el, majd a Dunakanyari Család
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás társulási ülésén hozott határozatokat hagyta jóvá a Képviselô-testület. Ennek
megfelelôen elfogadta Dunabogdány
Község kilépését a Társulásból, a társulási megállapodás és költségvetés módosítását, valamint a Dunakanyari Család és
Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának, alapszabályának, szakmai programjának módosítását.
Ezt követôen a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról,
valamint a közelgô Országgyûlési választásokról szóló tájékoztatást, majd a bizottsági elnökök beszámolóit hallgatta meg
a Képviselô-testület. E napirend keretében döntött a Testület abban, hogy a
Helyi Értékvédelmi Pályázat két visszalépô
pályázója helyett a Tahitótfalu, Béke út 12.
szám alatti ingatlan homlokzat felújítási
pályázata nyerje el a támogatást.
A szünetet követôen a Tulajdoni ügyek
napirend során több döntés is született.

Elsôként három utcanév tekintetében
határozott a Képviselô-testület, így a 640
hrsz-ú közút elnevezése Akácfa utcáról
Mandula utcára változott, a 0139/4 hrsz-ú
külterületi országos közút minôsítésû
terület a Szabadság út elnevezést kapta,
a 2067 hrsz-ú töltés minôsítésû terület
pedig a kiszabályozását követôen a Gát
utca folytatását képezi majd. Támogatta
a Képviselô-testület a Cserker Top Kft.
hóeltakarítási szerzôdésének elfogadását, valamint egy fogászati kezelôegység
megvásárlását. Jóváhagyta a Figyelj Rám!
Közhasznú Egyesület többlet kiadásainak biztosítását, valamint egy súrológép
megvásárlását a Sportcsarnok takarítására,
illetve a Szabadság téri buszmegálló várójának kivitelezését. Támogatta a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány kérését,
és 100.000 Ft támogatást állapított meg az
iskoláskorú gyerekek karate, kung-fu edzéseinek lebonyolítására, valamint engedélyezte a Tahitótfalui Sportegyesület
Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya részére a népház térítésmentes használatát a
2017/2018-as tanévre. Szintén támogatta
a Magyar Izraeli Baráti Társaság Kulturális
Egyesület Szentendre-Dunakanyar elnökének beadványát az egykori zsinagóga
emlékhely kialakítására, oly módon, hogy

az emlékhely pontos koordinátáinak meghatározására vonatkozóan a Települési
Arculati Kézikönyv, valamint a településkép védelmérôl szóló önkormányzati rendelet megalkotását követôen tud majd
döntést hozni. Engedélyezte a Tahitótfalui
Iskola Gyermekeiért Alapítvány kérését,
és a Szülôi Bál rendezvény lebonyolítására a Népházat térítésmentesen biztosította. Elfogadta Kovács Gábor vételi ajánlatát
a Tahitótfalu 1307 hrsz-ú, valamint 1308
hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozóan, valamint hozzájárult a Tahitótfalui
Sportegyesület kéréséhez, hogy a 2324
hrsz-ú sporttelep besorolású önkormányzati ingatlanban székhelyet létesítsen.
Támogatta a Tahitótfalu külterület 010/1
hrsz-ú, valamint a Tahitótfalu 06 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó erdôgazdálkodói
haszonbérleti szerzôdések elôkészítését,
majd jóváhagyta a Bodor Ferenc, Bodor
és Fiai 2003. Kft-vel kötendô jelzálog
szerzôdés tartalmát. Ezt követôen a
Képviselô-testület zárt ülésen folytatta
munkáját, ahol egy határozat született a
0139/1/A hrsz-ú egyéb épület besorolású
ingatlan megvásárlására vonatkozóan.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Tájékoztató az általános tûzgyújtási szabályokról

Felhívjuk minden tisztelt lakosunk
és nyaralósunk figyelmét arra, hogy
Tahitótfalu Község teljes közigazgatási
területén, az alábbi tûzgyújtási szabályok
vannak érvényben:
Belterületen, Tahitótfalu lakossága és
a levegô tisztasága védelme érdekében a
kerti hulladék égetése megfelelô légköri viszonyok esetén április 01-tôl június
15-ig, valamint augusztus 15-tôl október
31-ig terjedô idôszakban, hétfôi és pénteki
napokon 07:00 és 18:00 óra, illetve szombaton 07:00 és 12:00 óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.

Külterületen, ha a növényi hulladék
más ártalmatlanítására nincs lehetôség, az
égetés csak szeptember 15-e és május 15-e
között lehetséges.
Az égetésre vonatkozó szabályozást
és tilalmakat Tahitótfalu Község Önkor
mányzatának a környezetvédelemrôl
szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletének I. fejezet 3. §-5.§-a, valamint a 28/2011.(IX.6.) számú az Országos
Tûzgyújtási Szabályzatról szóló BM rendelet (röviden : OTSZ) tartalmazza.
A közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek megszegésének követ
kezményeirôl szóló 13/2015.(VI.12.) számú
helyi rendelet 13. §. (1) bekezdés h.- i.-j.)
pontjai esetében, Juhar Viktória mezôôr és
közterület-felügyelô 50.000,-- Ft-ig terjedô
helyszíni bírságot szabhat ki, vagy a jegyzô
természetes személyek esetében 150.000,-Ft-ig terjedô, jogi személyek és szervezetek
esetében 1.500.000,-- Ft-ig terjedô közigazgatási bírságot szabhat ki. Tûzesettel kapcsolatos bejelentést helyben a 06-30/3246667 mobiltelefon számon lehet tenni,
vagy a településen területileg illetékes
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vác Hivatásos Tûzoltóparancsnokság munkatársai a 06-27/314-005 telefonszámon

lakossági bejelentés alapján is a helyszínre mennek ellenôrizni. Az országos rendelet a tûzoltóságnak lehetôséget ad arra,
hogy engedély nélküli égetés esetén a helyszínen 20 ezer forintos tûzvédelmi bírságot
szabjon ki.
A tûzvédelmi elôírások, valamint az
égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a Tûzoltóság a
szabályszegés súlyától függôen bírságot
szab ki. Tûzvédelmi elôírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elô alapesetben
100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed a tûzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól 3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a tûzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tûz okozóját felelôsség terheli, ha
a szabadtéri égetés miatt nagy értékû
vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek
kerülnek veszélybe, a tûzokozó ellen akár
büntetôeljárás is indulhat.
A kertben grillezni, bográcsozni engedély nélkül is lehet, a sütés-fôzés továbbra is megengedett – a tûz állandó felügyelete mellett.
Tahitótfalu, 2017. április 3.
Eôryné dr. Mezei Orsolya
jegyzô
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Felhívás a karácsonyi sütemény
versenyre
Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos és kiemelkedô eseménye a
karácsonyi sütemények versenye.
2017. december 10-én 9-14 óráig várjuk
mindazok jelentkezését, akik
- Bejgli
- Mézeskalács
- Családom kedvenc süteménye kategóriában beneveznek a versenyre. Kérjük,
pályamunkáikat jeligével vagy fantázianévvel lássák el.
Díjátadás és vendéglátás 2017. december 10-én 15.45-kor a református gyülekezeti teremben.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány

Adventi Gála a
Vujicsics együttessel
2017. december 9-én szombaton 17 órakor a tahitótfalui Népházban az „Advent
Tahitótfalun” rendezvénysorozat keretében a Vujicsics együttes ünnepi adventi
mûsorával köszönti Tahitótfalu lakóit.
Mindenkit szeretettel várnak a szerve
zôk. Támogatói jegy ára 1000 Ft, mellyel
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít
vány 2018. évi programjait támogatja.
Köszönjük!
Cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, BajcsyZsilinszky u. 2.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány

Karácsonyi
fények
Kérünk minden kedves tahitótfalui
lakost és üzlettulajdonost, hogy az adventi idôszakban, akinek lehetôsége van, lássa
el kertjét, házát díszkivilágítással, hogy
hangulatosabbá, szebbé tegye környezetünket. Köszönjük.

Adni jó!
Karácsonyi élelmiszergyûjtés
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
az önkormányzat és helyi civil szervezetek közremûködésével 2017. november
24-én pénteken 15-20 óráig, 25-én szombaton 8-19 óráig, 26-án vasárnap 8-18 óráig
ismét karácsonyi lakossági élelmiszeradománygyûjtést szervez a tahitótfalui
Tesco áruházban. Az összegyûjtött adományok Tahitótfalu rászoruló családjai és
egyedülállói között kerülnek szétosztásra.
Kérjük, szerezzenek Önök is örömet, és

16. Advent Tahitótfalun
rendezvénysorozat
Idén 16. alkalommal készülünk együtt
Jézus Krisztus születésének ünnepére. A
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
által kezdeményezett és szervezett ünnepi hét, melynek 10 éve társszervezôje az
önkormányzat, ez évben is gazdag, színvonalas, minden korosztály kedvére
való programokkal várja a látogatókat.
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Kiemelt programjaink: Wegroszta Gyula
tahitótfalui festômûvész valamint Lengyel
Rita kisoroszi grafikusmûvész kiállítása, a
Jancsó Alapítvány könyvbemutatója és a
Vujicsics együttes adventi gála koncertje.
A részletes programokat megtalálják a plakátokon és szórólapokon.
Béres Gabriella

Alapítványi beszámoló
A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme
keiért Alapítvány aktívan segíti az iskolát.
A tavaszi Családi nap bevételét is iskolánk
támogatására fordítottuk.
Az eredeti célunk kültéri játékok vásárlása volt a Népház udvarára, ez azonban
egy átfogó felújítás keretében a jövô évben
fog megvalósulni. A rendezvény bevételét így most különbözô társasjátékok,
szabadidôs- és sporteszközök megvásárlására fordítottuk. A játékokat már ki is osztottuk az osztályoknak a gyerekek nagy
örömére.
Egyik péntek délután az alapítvány
vezetôi és néhány lelkes szülô összefogásával a Kossuth utcai iskola melletti zöld
területet újítottuk meg, tereprendezéssel, ugróiskola elhelyezésével, a homokozó felújításával tettük barátságosabbá az
udvart. Asztal és padok is kerülnek az épület mellé. A Népházban tanuló gyermekek
számára szintén készítettünk egy ugróis-

„Arany busz”
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Papp Judit, a tahitótfalui
iskola magyartanárnôje kezdeményezésére a Petôfi Irodalmi Múzeumból egy interaktív busz fogja a nagy költô életét és munkásságát bemutatni itt az iskola környékén
vagy udvarán. A különleges eseményre
december 20-án, az adventi idôszakban

tegyenek kosarukba egy-egy finomságot,
apróságot, konzervet vagy éppen alapvetô
élelmiszert, amit az áruházban az önkénteseknek átadhatnak. Eddigi tapasztalataink
alapján a megajándékozottak nagy örömmel fogadták a konzerveket, tésztákat,
kekszeket, édességeket. Tavaly a falu lakóinak köszönhetôen 1100 kg tartós élelmiszert tudtunk 72 család illetve egyedülálló közt szétosztani.
Béres Gabriella

kerül majd sor.
Délelôtt az iskola tanulói tekintik
meg az ideérkezô múzeumot, délután
azonban szeretettel várunk minden
érdeklôdôt a Kossuth Lajos utcában
megtekinthetô „Arany busz” rendhagyó kiállításra.

kolát. Köszönjük az ötletet és a segédeszköz rendelkezésünkre bocsátását Szûcs
Katának és Ivanics Tímeának, a megvalósítást pedig az alapítványi tagok mellett
Orosz Tiborn ak, Csereklye Ferencnek.
Az alábbi szülôk segítségét is szeretnénk
kiemelni: Berencz anyuka 2.b, Kovács
apuka - anyuka 2.b-8.a, Galacanosz apuka
2.a- 4.a.
A játékok beszerzésében segítettek
minket Angelmayer Éva és a leányfalui
Játékbolt munkatársai.
Következô rendezvényünk a novemberi Szülôi bál lesz (nov. 10. péntek, 18
óra), melyre szeretettel várunk minden
érdeklôdôt. Az est bevételét a korábbi
évekhez hasonlóan az iskolai oktatás fejlesztésére – további projektor és laptop
beszerzése – fordítjuk.
Csizmadi Andrea
A Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány Elnöke
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A reformáció hónapja a református gyülekezetben
Évek óta sejteni lehetett, hogy a reformáció örökösei számára az 500. évforduló hónapja különösen is gazdag és színes
lesz. Így volt ez gyülekezetünkben is.
Szeptember 29. és október 1. között a
nyárádmagyarósi (Erdély) gyülekezetben
jártunk egy kilenc fôbôl álló küldöttséggel, hogy épp ebben a jeles hónapban kössük meg hivatalosan is a testvérgyülekezeti
megállapodást. Erre az október 1-jei
Istentisztelet keretében került sor. Ezen az
alkalmon Testvéreinktôl egy székely zászlót kaptunk, ill. mintegy 80.000,- Ft értékben adtunk át hittankönyveket és munkafüzeteket, felszerelve ezzel a gyülekezet
valamennyi általános iskolás hittanosát.
Sikerült még más tankönyveket, és egyházi újságokat is vinnünk, valamint a gyülekezetünk által kiadott reformációi kiadványt, amelyet a Kedves Olvasók is megkaptak a múlt havi újság mellékleteként.
A következô vasárnap, 8-án tartottuk az
500. évfordulós hálaadásunkat: a délelôtti
Igehirdetéssel nt. Nyilas Zoltán esperes
úr szolgált, majd lelepleztük a Németh
József által felajánlásból készített Ecsedyportrét a gyülekezeti terem homlokzatán. A kép a gyülekezeti terem elôtti térre
néz, amelyet a Presbitérium kérésére a
Képviselôtestület Ecsedy Aladár térré
nevezett át. Ez az elsô ilyen nevû tér az
országban. Büszkeségünk indokolt, ugyanis dr. Ecsedy Aladár énekei, versei a mai
napig országszerte karácsonyi mûsorok,
szeretetvendégségek részei, és az új hittankönyv sorozatnak is minden egyes
kötete tartalmaz Ecsedy énekeket – tehát
minden általános iskolás református hittanos megismeri áldott emlékû lelkipásztorunk nevét és munkásságát.
Az 500. évforduló kapcsán Kósa Klára
és Simon Ilona képzômûvészek különleges élménnyel ajándékozták meg az
érdeklôdôket: Soli Deo gloria címmel a
reformációhoz kapcsolódó
kerámiák és könyvek kerültek
kiállításra a gyülekezeti teremben. A két alkotó hasonló
témájú kiállítása Budapesten,
és több vidéki nagyvárosban
is járt, ezért volt különösen
nagy öröm és megtiszteltetés,
hogy most „hazajött” – az itthoni gyülekezet is megcsodálhatta a mûveket, ráadásul épp
októberben. Kósa Klára egy
különleges ötletét is megvalósította: többünk kedves egyházi énekének üzenetét kerámia segítségével tolmácsolta. Ennek nyomán csodálatos
alkotások születtek, a mûvész
remek lényeglátással, és a tôle

megszokott kifejezôkészséggel tette még
nyomatékosabbá az énekek tartalmát.
Délután dr. Bódiss Tamás a Zeneaka
démia tanára, egyházunk zsinati zeneügyi
elôadója tartott nagyon érdekes elôadást a
készülô új református énekeskönyv szerkesztésének szempontjairól, és a Vox
Insulae Sziget Hangja kórus, valamint gyülekezeti énekkarunk szolgálatával sok-sok
új ének meg is szólalhatott az érdeklôdôk
elôtt, szívet-lelket gyönyörködtetve.
Október 15-én a budai Baár-Madas
Református Gimnázium 10. d osztálya
látogatta meg gyülekezetünket Molnár
György osztályfônök vezetésével, annak
apropóján, hogy az egyik fiatal a mi gyülekezetünk tagja, aki az iskolát jó szívvel
ajánlja a továbbtanulni vágyók számára.
Jó volt gyönyörködni a fiatalok énekében,
tiszta tekintetében, templomhoz illô visel-

kedésében!
Október 29-én pedig úrvacsorás hálaadó
Istentisztelettel ünnepeltük meg Urunk
azon kegyelmét, amelyet a reformáció
megtörténtében és eredményességében
nekünk ajándékozott. Erre a napra egy a
templomunk képével díszített, és a reformáció évfordulójára emlékeztetô vászontáskát készíttettünk, amely megvásárolható az Istentiszteletek után, ill. az EMMI
Reformáció Emlékbizottságának jóvoltából egy cseresznyefát ültettünk a templomkertbe. Este 5-tôl az immár hagyományos reformációi emlékhangversenyre került sor a templomban, melyen reformátusok, baptisták és zeneiskolai tanárok,
tanulók együtt muzsikáltak.
Október 31-én, kedden egy 16 fôs küldöttséggel vettünk részt az Arénában tartott több mint 10.000 fôs központi megemlékezésen.
Volt okunk ünnepelni, most
már következzenek a dolgos
hétköznapok! Urunk áldása kísérje mindazokat, akik
Ôhozzá fordulnak segítségért,
és el is fogadják, amit Ô ad!
Köszönjük mindazok szeretetét, akik ôszinte szívvel tudtak
velünk, reformátusokkal és a
többi reformációi eredetû egyházzal ünnepelni.
Szeretettel köszönti a
Kedves Olvasót:
Árvavölgyi Béla
lelkipásztor
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500 éves a reformáció
A Tótfalui Református Eklézsia régi
feljegyzéseibôl, 6. rész
Az anyakönyvi bejegyzések, a templomépítések, iskolamesterek mellett egy prózai, a lelkipásztor javadalmazásáról szóló
beírást is találtam. Ifj. Marton József , a
templomépítô vetette papírra. Erôsen
sérült, nehezen olvasható, sokszor forgatott, tanulmányozott lapon található. A
bejegyzés a szôlôvel, borral kezdôdik, ami
nem csak az úrvacsorához kellett, de fontos jövedelemforrás, sôt gyógyszer is lehetett.
„A Parochiális szôlô vétettetett Anno
1773…, de a 9 akó bornak ki árultatása
elmarad, a cultitioja (mûvelése) , és termése a Prédikátoré; ennek compensatiojára
mindazonáltal rendeltetett 1 mása hús…
Ezt a szôlôt bírtam 8 esztendeig, de
akkor egy órát tartó nagy jég essô úgy el
verte, hogy csak a magas tôkék maradtak,
hogy helyre hozás felette sokba kerülônek
láttatott és úgy is igen keveset termett…6
akó (1 akó=kb. 54 liter) bort. Azért az
Elöljárók azt végezték, hogy adjam el,
nekem engedik, ugyis 8 esztendôk alatt
el maradt a borárultatás. El adtam azért
15 forintokon Kalmár Jánosnak. Elvonták
pedig a mása húst is, a napszámosokat is a
bor ki árultatással edjütt, mellyet mindenkor fájlaltam; azolta…parochialis szôlôre
nem is igyekeztem,…pedig jó lett volna,…
az irigység a Collicta (gyûjtött) bort is

elvetették volna.”
A szôlô mellett más, szántóföldi növényeket is termelt a prédikátor a járandóságként kapott földeken.
„Pro memor ia feljeg yzem, hog y a
Parochialis földek ezek, mellyek a közfelméréskor Kneidinger ingener (mérnök) által adattattak (Andreas Kneidinger
kamarai földmérô 1766 és 1778 között
mérte fel és rajzolta térképre az óbudai
uradalmat, benne Tótfalut is): A Désma
Szürün (szérû) alól búza föld, 3 láncz
(1láncz kb. 19m) a szélessége, zab föld a
más Duna mellett 4 láncz.”
*****
A gyülekezetünkrôl szóló feljegyzések
között található egy megyei körlevél másolata. Mottóként eléje illik: nincs új a Nap
alatt!
„Tek. Nemes Pest Vármegyének 1796dik esztendei júny 7-dik napján tartatott
közgyûlésébôl
költ currense (körözvénye)”:
Nagyemlékezetû királyné Néhai Fels.
Mária Thersia a Vasárnapoknak, más
innepeknek megtartása iránt még az
1772-dik esztendôben olly Kegyelmes
Rendeléseket tett:
1. hogy a vasárnapokon, innep napokon

senkinek is dolgozni, vagy az Isteni tisztelet alatt a Kortsmákon enni, innja vagy
dombérozni szabad ne legyen, hanem kiki
a maga módja szerént az Istent ditsérni,
Templomba menni köteles légyen;
2. hogy a Vasárnapokon, innepeken a
comédia házakat dejesti 7óra elôtt kinyitni …, viaskodásokat dejesti négy óra elôtt
el-kezdeni, dejest 3 óra elôtt különös
házakba vagy kortsmákba musikálni, az
illyetén helyeken összve gyülekezni, lármát tenni, 4 óra elôtt akár kortsmákban,
akár kávé házakban, akárminemû játékokat el-kezdeni , 10 vagy legalább 11 órán
túl illyen helyeken mulatni szabad ne
legyen; szabad legyen azonban az utasoknak mind ételt, mind italt adni;
3. hogy a szekerekre nehezebb terhet
rakni vagy már az elôtt való nap meg-rakodottakkal az Isteni tisztelet elôtt el-indulni
tiltva legyen, egyébb eránt az el-indultaknak sehol is akadály ne tétettesen…
4. hogy a Boltok egész napon zárva tartassanak…
Melly ebbéli Kegyelmes Rendelések
szoros meg-tartása… meg-hagyattatott,…
mostani Felséges Urunknak újonnan érkezett mai Kegyelmes Rendelése által ismét
(1796-ban!) parantsoltatik…
Budai Mihály

„Tanulnijó” ………NANEEEEEEEE!
Küzdünk a tanulással otthon, gyakran a
suliban is, tanszobán is. Szülôként, tanárként egyaránt megéljük ezt a gyerekekkel. Néha az az érzésünk, mintha egymás
ellen dolgozna tanuló és tanár. Nehezen
motiválhatónak, unottnak, leterheltnek
találjuk gyerekeinket, és látjuk, hogy ez
nagyon nem jó irányba halad.
Eszközt kellene adnunk a gyerekek
kezébe, hogy könnyebben és hatékonyabban menjen a tanulás!
A célról, a tanulás szépségérôl, a tudás
erejérôl sokszor úgy érezzük, hogy már
nem is érdemes szólni, mert el se jutnak odáig, hogy örüljenek a tudásuknak
tanítványaink. Ilyen gondolatok közepette talált rám a nyár közepén egy hirdetés, mely szerint: „Tanulnijó”! Így, egybeírva… Na, gondoltam, megint egy jó pénzes tanfolyam, mely csábítja a módszerekre, technikákra éhes tanerôket! A tanár
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megtanulja, idôt, pénzt áldoz, aztán kiderül, hogy a valóságban, a tananyag elsajátításakor kukába lehet dobni az egész módszert!
Szóval ilyen alulmotiváltan vágtam
bele ebbe a „Tanulnijó” tanfolyamba. A
módszer kitalálója, a különbözô technikák megálmodója, Petkes Csaba egy
nagyon jó hangulatú továbbképzést tartott
nekünk. Az ország különbözô pontjairól
érkeztek kíváncsi kollégák. Végre olyan
módszerekrôl beszélt, melyek hiányoztak a fôiskolákon, egyetemeken tanított
módszertan órákról! Itt, Tahitótfaluban
is tartott bemutató órát a kollégáknak,
majd az érdeklôdô szülôknek is. Mindenki
meglepôdött azon, hogy így is lehetne
tanítani és tanulni. Memóriafejlesztô gyakorlatok, gondolattérkép, szólánc-technika. Hogyan tudnának a gyerekek önállóan saját rövidítésekbôl, jelekbôl álló vázla-

tot írni? Egyedül táblázatba foglalni a hos�szú történelem leckét? Pillanatok alatt szavakat megtanulni? Idôrendben történelmi
eseményekre emlékezni? A válasz mindenképp a „Tanulnijó” tanfolyam!
Nagyon örülök, hogy az iskolánkban elindíthatok egy ilyen tanfolyamot.
Termet biztosít a gyerekeknek az iskola vezetôsége, így elindulhat egy 60 órás
tanfolyam, mely tematikusan, egymásra
épülô heti 2 órában tanítja meg a diákokat
ezekre a módszerekre. Ha szeretne valaki
minderrôl több információt, akkor keressen bátran!
Jelentkezni a tanfolyamra az alábbi
elérhetôségeken lehet:
Gyarmathy Réka
„Tanulnijó” tanfolyam
06(70)370-6573
reka.gyarmathy72@gmail.com
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Bolyai matematikaverseny
Iskolánkból húsz tanuló vett részt a Pest
megyei Bolyai matematikaversenyen. A
tanulók általában középmezônyben végeztek.
Kiemelkedô eredményt ért el a 3. osztályos „Csillagok” nevû csapat. A csapat tagjai: G. Szalai Csilla, Baffia Bendegúz, Sáfár
Eszter és Zakara Ákos. Felkészítô tanáruk:
Szabó Tamásné Gyöngyi néni.
A többi csapat: a 4.,6. osztályból két
csapat vett részt a megmérettetésen, a
7. osztályból egy csapat szerepelt. Biró

Ilona, Kupicz-Szabó Sára, Perényi Blanka,
Pilz Flóra, Mihalik Rebeka, Nagy Vivien,
Szabó Debóra, Szabó Zénó 4. osztályosok,
Csereklye Dóra, Baffia Boglárka, Gyugos
Liliána, Ziller Roland, Dombai K itti,
Mészáros Jázon, Németh Lili, Szalai Tamás
6. osztályosok, valamint a 7. osztályból:
Csereklye Kata, Kovács Karola, Jenei Ákos
és Tóth Gergely.
Köszönjük a felkészítô munkát Kovács
László Zoltánné Judit néninek és Ormándi
Jánosné Zsuzsa néninek.

Zeneiskolásaink hangversenye
a Zene Világnapja alkalmából
Minden év októberében a katolikus
templom ad teret a Zene Világnapi hangversenynek, Idén október 3-án került sor
az eseményre.
Attila atya bevezetô szavai után, idén is
a Pollack Mihály Általános Iskola növendékei és tanárai adtak elô a zeneirodalom
klasszikus darabjaiból egy csokorra valót.
Nagy élmény a zongorát tanuló gyerekek számára a lehetôség, hogy a hangszerek királynôje, az orgona is megszólalhat
ezen a hangversenyen.

Gratulálunk a felkészülésért, versenyen
való részvételért és a szép eredményért!
Iskolavezetés

Helytálltunk
a Szôdi
Futófesztiválon
Az évek óta egyre rangosabb eseményen jól helytálltak tanulóink. A szeptember 29-én megrendezett verseny erôsségét
jelzi, hogy a pesti oldalról szinte az egész
megyébôl voltak indulók az 1000 fô közeli
mezônyben. Mindenki a korcsoportjának
az elsô felében futott be, ezért mindenkinek kijár a dicséret.

Idegen nyelvi szépolvasó verseny

Idén október elején ismét megrendeztük iskolánkban tanórai keretek között az
idegen nyelvi szépolvasó versenyt.

A 8. osztályos középhaladósok pedig az
Idôkapszulák címû szöveget olvasták fel,
az 1. helyezett: Bényei Bence.

Angol nyelvbôl Lintner Andrea diákjai
szépirodalmi részleteket olvastak fel.

Német nyelvbôl mind Sziváné Berg
mann Henriett, mind pedig Szakács-Urbán
Zsófia tanárnô diákjai a Grimm fivérek
Strohhalm, Kohle und Bohne c. meséjét
olvasták fel.

Helyezettek:
5. évfolyam – 1. Szimilkó Kolos,
2. Budai Roland, 3. Petkó Lili
6. évfolyam – 1. Szalai Tamás,
2. Horváth Gábor, 3. Kecskés Máté
7. évfolyam – 1. Jenei Ákos,
2. Földes Tibor, 3. Szolnoki Bence
8. évfolyam – 1. Schönberger Dominik,
2. Bíró Zoltán, 3. Berki Blanka
Vaczó Zoltán tanár úr osztályaiban a
Mickey, Millie and Mut c. történetet olvasták fel a gyerekek angolul.
Elsô helyezettek:
5. évfolyamon – Hegedûs-Bartha Tádé
6. évfolyam – Bozai Bence
Matus Klára 7. osztályos középhaladós
diákjai Verne Gyula: Nyolcvan nap alatt
a Föld körül történetének összefoglalóját
olvasták fel angolul, az 1. helyezett: Nyusa
Levente lett.

Helyezettek:
5. a osztály – 1. Petkó Lili,
2. Kemechey Álmos, 3. Madarász Réka
5. b osztály – 1. Birkás Anna,
2. Fábián Nikolett, 3. Kovács Laura
6. a osztály – 1. Balogh Bence,
2. Bozai Bence, 3. Gyugos Liliána
6. b osztály – 1. Szalai Tamás,
2. Csereklye Dóra, 3. Mészáros Jázon
7. osztály – 1. Rikli Liliána,
2. Jenei Ákos, 3. Bánáti Lilla
8. a osztály – 1. Schönberger Dominik,
2. Dombai Kristóf, 3. Kovács Laura
8. b osztály – 1. Ferencz Réka,
2. Berki Blanka, 3. Ráckevi Tibor
Gratulálunk a versenyzôknek!

Álló sor balról: Dombai Kitti, Schlacker
Lívía, Bobák Petra, Kovács Fanni, Fülesdi
Kamilla, Viszti Máté, Kemecsei Álmos,
Mocskonyi Virág
Ülnek: Geszten-Kovács Miron, HegedûsBartha Sarolt, Deák Eszter, Tampu Marius,
Rippel Mátyás, Pilz Máté, Ágoston Emese
Kovács László
felkészítô tanár

Szakács-Urbán Zsófia
némettanár
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Tahitótfalu novemberi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti:
Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit 20/569
7507

Csütörtök 10:00: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: Benyóné Ott Ildikó 70/330
8588

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak. Érd.:
Pakor Vilmos 30/383 4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek.
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kungfu edzés. Vezeti: Rácz
Gábor 20/521 1375

19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 30/215 4442
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek, 18:00-19:00: Gyerek
foci. Érd.: Vaczó Tamás 30/551 3366
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.
Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 6272
18:00-19:00: Baranta edzés 4 éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc,
Baranta Országos Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345

termékek forgalmazása a Dunakanyarban.
Frey Attila E.V
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 5
Tel: 0620-9545-997,
web: www.freykft.hu, email: info@freykft.hu
Egyéni terápiás segítőbeszélgetés

Tahitótfalu, Kisoroszi

Wingwave Coaching (érzelmi coaching), relaxáció, meditáció

•
•
•
•
•
•

Önértékelési zavarok
Párkapcsolati problémák
Életvezetési problémák
Krízishelyzetek, szakítás, válás, betegség
Lelki zavarok
Stressz

Várom szeretettel, előzetes bejelentkezés:

•
•
•
•
•

Étkezési függőség
Termékenységi problémák
Függőségi zavarok
Szorongás
Depresszió

0620/330-6070

Balogh Judit: mentálhigiénés, relaxációs- és szimbólumterápiás szakember, coach
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Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327
5146, Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szabó
Mónika 70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl
és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

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
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25 éve, 1992-ben írtuk
A telefonhálózat fejlesztése három ütemben történik. Az önkormányzat a Magyar
Távközlési Vállalattal kötött megállapodás
alapján vállalta, hogy a jelentkezôket és a befizetéseket összegyûjti. A befizetésekbôl 15%ot visszatérít mindenkinek közmûfejlesztési
támogatásként, külön kérelem nélkül.
Az I. ütemre, mely elkészül 1993 végére,
837-en jelentkeztek. A II. ütem elkészül 1994
elsô félévében, amire 63-an jelentkeztek, a
III-ra 30-an.
A fenti feladatot az önkormányzat külön szervezet (társulat, társulás) alakítása nélkül végzi.
***
A szennyvízcsatorna építése elkerülhetetlen, aminek alapvetô oka a vezetékes vízhálózat kiépítése nyomán megnövekedett vízfelhasználás. Ehhez társul még nálunk a szigetnek, mint Budapest vízbázisának fontossága, Tahiban pedig a minket is ellátó kutak

Adventi vásár
Tahitótfaluban

h

Míves portékát helybéli mesterektôl,
Izes falatokat környékbéli gazdáktól!

h
2017. december 9. szombat 9-15 óráig

helyszín: Tahi, Termelôi Piac területe

h

11:00 Baptista Fúvószenekar koncertje
Adventi vendéglátás a baptista
gyülekezet szervezésében
Helyszín: Tahi, Termelői Piac területe

védelme.
A helyi csatornahálózat kiépítésére Tahi
tótf aluban a Fôvárosi Vízmûvek tette meg
a kezdô lépéseket. Az építkezés 1993-ban
indulhat.
***
Egészségünk, gyermekeink egészsége
érdekében országos akció indult tornatermek építésére. Az építkezéshez pályázati
támogatást is nyertünk.
Pályázatot hirdettünk a tervezésre és
kivitelezésre, melyet az építési bizottság, a
képviselô-testület és az iskola nevelôi bíráltak el. Fontos szempont volt a meglévô adottságok kihasználása, a falukép védelme és a
további bôvítési lehetôségek biztosítása.
Elkészülés ideje: 1994 elsô negyedév.
***
Ne szemeteljünk! Környezetünket, az utcákat, a határt, a Duna-partot csak közösen

ôrizhetjük meg tisztán, egészségesen! A szelektív szemétgyûjtés elôfutáraként a Hôsök terén
és Tahiban a parkolóban egy-egy üveggyûjtô
konténer került elhelyezésre.
***
A képviselôtestület az utca lakóinak javaslatai alapján még 1991-ben megváltoztatta a
Marx és a Lenin utca nevét…
A Mátyás király név vel, illegalitásban
tevékenykedô egyén annyira nincs kibékülve, hogy már két táblát teljesen olvashatatlanná tett. (Mintha Kolozsváron lennénk,
csak itt nem a polgármester kezdeményez…)
***
A Vöröskô éttermet a hozzá tartozó épülettel az ÁFÉSZ eladta. Az új tulajdonos bontási engedélyt kért és kapott. A bontást folyamatosan végzik. Ezzel párhuzamosan készülnek az új létesítmény tervei…

Budai Mihály

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Németh Ádám, családsegítô szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô kedd: 10-13 óra között,
csütörtök: 11-15 óra között
– Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
– Deim Éva pszichológus minden páros héten 13-18 óra között
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen
vehetôk igénybe.

RÉGISÉGET
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay
és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat, patikai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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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

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 15.000,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 16.500,- 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.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

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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Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Októberi számunkban a tahi
hídfônél az oszlopon található mobil átjátszó egység volt látható.
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Gulyás Péternek.

KÉSZÜLÜNK AZ ÜNNEPEKRE!
A TÖKÉLETES AJÁNDÉKOT MOST
MI ADJUK ÖNNEK!

ELKÉSZÜLT SZEMÜVEGE MELLÉ
AJÁNDÉKKÁRTYÁT KAP, MELLYEL
MEGLEPHETI SZERETTEIT.
Novemberben is fantasztikus akciókkal
várunk mindenkit. Bôvebb információért látogassa
meg Facebook oldalunkat:
www.facebook.com/dunaoptikatahi
NYEREMÉNYJÁTÉK!!
Duna Optika
Tahitótfalu, Szentendrei út 5-15 (Tesco udvar)
Tel.: 0626-951-467

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

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

WEGROSZTA GYULA

H ir d e t é s

LENGYEL RITA
GRAFIKUSMŰVÉSZ

RÖGÖK ÉS CSILLAGOK
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

A TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY,
TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT
A CIVIL SZERVEZETEK
SZERETETTEL MEGHÍVJák
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2017. DECEMBER 2-ÁN,
SZOMBATON 16 ÓRÁRA AZ

RENDEZVÉNYSOROZAT
KERETÉBEN MEGRENDEZETT
LENGYEL RITA GRAFIKUSMûVÉSZ
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY,
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT
A CIVIL SZERVEZETEK SZERETETTEL MEGHÍVJák
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2017. DECEMBER 3-ÁN, VASÁRNAP 11:15-KOR az

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN MEGRENDEZETT
WEGROSZTA GYULA FESTôMûVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.

KÖSZÖNTôT MOND ÉS A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA
NT. ÁRVAVÖLGYI BÉLA LELKIPÁSZTOR.

RÖGÖK ÉS CSILLAGOK CÍMû
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA
SCHWARTZ REZSô
KÉPZôMûVÉSZ
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô
2017. DECEMBER 2-10-IG
HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG,
HÉTVÉGENKÉNT 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: KATOLIKUS HITTANTEREM,
TAHITÓTFALU, DÓZSA GYÖRGY ÚT 17.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô
2017. DECEMBER 3-10-IG,
HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG,
HÉTVÉGENKÉNT 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM,
TAHITÓTFALU, DR. ECSEDY ALADÁR TÉR

Jelentkezés:
26/385-741
tahitotfalu.iskola@
gmail.com
────
Belépő: 1000Ft/fő
Támogató jegyek:
1000, 500 és 200Ft
Vacsora: +1800Ft/fő

2017. 11. 10. 18h
SZÜLŐI BÁL
Tahitótfalu, Népház

(2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

(jelentkezés: nov.9-ig)

────
Jegyvásárlás:
titkárságon,
SZMK elnöknél,
helyszínen
────

Az est teljes bevételét alapítványunk az iskolai oktatás
fejlesztésére - projektor és laptop beszerzése – fordítja.
Kérjük, támogassa céljaink megvalósítását a bálon való
részvételével, vagy támogatói jegyek vásárlásával!

Színes programok,
teaház, jó
hangulat (zene:
Szecsei László)

A felajánlásokat, tombolatárgyakat szívesen fogadjuk!

SZERVEZŐK:

Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány és a
Pollack Iskola Szülői
Munkaközössége
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2017. NOVEMBER

Hirde té s

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

bemutatja az

Elcserélt ajándékok
című mesét.

Adventi Gála
2017. december 9-én szombaton 17 órakor
a tahitótfalui Népházban az
rendezvénysorozat keretében

2017. november 25-én, szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

JÖN A MIKULÁS!

Vujicsics együttes ünnepi mûsora,
mellyel köszöntik Tahitótfalu lakóit.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk.
Támogatói jegy ára 1000 Ft,
mellyel a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
2018. évi programjait támogatja. Köszönjük!
cím: Népház, 2021 Tahitótfalu,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

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

Meghívó
A Jancsó Alapítvány, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
valamint Tahitótfalu Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2017. december 3-án, vasárnap 17 órára
az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat
keretében megrendezett könyvbemutatóra.

Jáki László:
Egy oktatáspolitikus a xx. század fordulóján
Jancsó Benedek
és

www.jancsoalapitvany.hu, info@jancsoalapitvany.hu

Raffay Ernô: Ady Endre és a Nyugat
Soha nem hallott titkos történetek

A könyv szerzôivel, dr. Jáki lászló neveléstörténésszel, ny. egyetemi docenssel
és Raffay Ernôvel, történésszel, egyetemi tanárral, volt honvédelmi
államtitkárral Jancsó András beszélget.
A bemutató Tahitótfalu Község Önkormányzatának
támogatásával jött létre. A belépés ingyenes!
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ADVENT Tahitótfalun
2 0 1 7. d e c e m b e r 2 . – 2 0 1 7. d e c e m b e r 1 0 .

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

DECEMBER 2. SZOMBAT

DECEMBER 8. PÉNTEK

1600

700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom

„Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt mond
Kubanek István képviselő és Erdős Attila plébániai kormányzó.
Kiállítás: Rögök és csillagok. Lengyel Rita grafikusművész munkái.
A kiállítást megnyitja: Schwartz Rezső képzőművész.
Helyszín: katolikus hittanterem (Dózsa György út 17.)
1645 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál.
Helyszín: katolikus templomkert
1700 Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, Molnár Enikő hegedűművész
kamarakoncertje. Helyszín: katolikus templom
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban.
Helyszín: katolikus templom

DECEMBER 3. VASÁRNAP
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom
1115 Kiállítás: Wegroszta Gyula festőművész kiállítása. Köszöntőt mond
és a kiállítást megnyitja nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor.
Helyszín: református gyülekezeti terem (Dr. Ecsedy Aladár tér)
1700 Könyvbemutató a Jancsó Alapítvány szervezésében.
Helyszín: Faluház (Szabadság út 1/a.)

DECEMBER 4–8.
1600–2000 „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” CIPŐSDOBOZ
ADOMÁNYGYŰJTÉS. Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

DECEMBER 5. KEDD
700 Rorate. Helyszín: katolikus templom
1900 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem

DECEMBER 6. SZERDA
700 Rorate. Helyszín: Szív Lelkiségi Központ (Villasor 7-9.)
900 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
1500–1800 Hagyományőrző horgolás. Helyszín: református gyülekezeti terem

DECEMBER 7. CSÜTÖRTÖK
1300 Idősek Napja. Helyszín: Sportcsarnok
1800 „Karácsonyra hangolva” kézműves foglalkozás – minden korosztály
számára. Helyszín: baptista imaház

20

DECEMBER 9. SZOMBAT
Adventi kézműves vásár 9–15 óráig Tahiban a Termelői Piac területén.
900–1400 Adventi vendéglátás a Baptista Gyülekezet szervezésében
„Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipősdoboz adománygyűjtés.
Helyszín: Tahi, Termelői piac területén
1100 Baptista fúvószenekari koncert. Helyszín: Termelői Piac területe
1700 ADVENTI GÁLA:

VUJICSICS EGYÜTTES ÜNNEPI MŰSORA

Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.2.)
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban.
Helyszín: katolikus templom

DECEMBER 10. VASÁRNAP
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom
1500 Záró rendezvény. Óvodások műsora,
Sziget Hangja Ökumenikus Kórus szolgálata.
Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor
és Dr. Sajtos Sándor polgármester.
Helyszín: református templom, gyülekezeti terem.
1545 Karácsonyi bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc süteménye”
sütőverseny. Díjátadás, vendéglátás.
Helyszín: református gyülekezeti terem
A sütőverseny pályamunkáit névvel ellátva 2017. december 10-én 9–14 óráig várjuk a református gyülekezeti terembe. Díjkiosztó 2017. december 10-én 15.45-kor
a református gyülekezeti teremben.
A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2017. december 3–11-ig
hétköznap 15–18, hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig,
a református gyülekezeti teremben 2017. december 4–11-ig hétköznap 15–18,
hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig tart nyitva.

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

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

