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Megalakult az új képviselô-testület
2019. október 13-án településünkön is megtörtént a helyhatósági választás, amely rendben, eredményesen zajlott. A tahitótfalui polgárok nagy többségének akaratából a következô 5
évben tovább folytathatom polgármesteri feladatomat. Szeretném ezúton ismételten megköszönni bizalmukat.
Az elôzô ciklusban képviselôi tisztet betöltô

képviselôtársaim szintén megnyugtató támogatással tovább folytathatják munkájukat, így
összességében elmondhatom, hogy változatlan formában mûködhet Tahitótfalu Község
Önkormányzatának Képviselô-testülete.
Alakuló ülésünket október 31-én tartottuk,
ahol a törvény által elôírt formai, tartalmi követelményeknek megfelelôen esküt tettünk településünk szolgálatáért a Helyi Választási Bizottság
elnöke, Budai Mihály elôtt. A törvény elôírja a

iskolában

10.

„Legyen a zene mindenkié!” 11.
Készségeink fejlesztése

12.

Díszpolgár lett
a díszpolgárunk

18.

novemberi, december eleji programok
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
November 16. szombat 9:00-12:00 Téli Garázsvásár a Faluházban.

November 21. csütörtök 18:00 Természetesen az egészségért - SzabóVizy Tünde természetgyógyász elôadása a Faluházban. Belépés ingyenes.
November 22-23-24. Karácsonyi élelmiszergyûjtés a rászorulóknak a
tahitótfalui Tesco Áruházban.
November 23. szombat 19:00-24:00 Erzsébet-Katalin Batyusbál.
Helyszín: Népház (Bajcsy Zs. u . 2.)
November 30. szombat 16:00-18:00 Készítsük el együtt adventi

koszorúnkat! A foglalkozást Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész
vezeti. Részvételi díj 600 Ft. Helyszín: Faluház (Szabadság u. 1/a.)
December 1. vasárnap 10:00 Habakuk Bábszínház: Segítsetek a
hóembernek! Az elôadás végén érkezik a Mikulás! Helyszín: Népház.
Részletek a plakátokon.
December 5. csütörtök 13:00 Idôsek Napja. Helyszín: Népház.
December 6. péntek 16:30: EEDE Mikulás a Népházban.
December 7-15. Advent Tahitótfaluban rendezvénysorozat. Részletek
a plakátokon.
Folytatás a 13. oldalon

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

polgármester számára,
hogy a választást követôen hat hónapon
belül öt évre szóló gazdasági programot
hirdessen. Az alakuló ülésen e programnak az alaptéziseit, egyes elemeit ismertettem, és beszéltem a településfejlesztési koncepció távlatairól is. Érintettem a
Fôvárosi Vízmûvekkel kötendô támogatási
szerzôdés új elemeit, az elôzô öt év pénzügyi gazdálkodásának helyzetét, változásának tendenciáit. Elmondtam, hogy a bevé-

teli oldalt meg kell vizsgálni, és a jövôre
vonatkozóan át kell gondolni növelésének
lehetôségeit.
A fejlesztési ter vek eg y része már
elnyert vagy beadott pályázat, úgymint a
piac felújítása, amely még ebben az évben
megkezdôdik. A nég y csoportszobás
bölcsôde megépítésére vonatkozó pályázatunk augusztus végén került beadásra,
reményeim szerint év végéig megtörténik az elbírálása. Az egészségház megépítéséhez szükséges források elôteremtését
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elôkészítettük. Terveink között szerepel,
hogy a felújított táborban és az új konyhaétkezdében (a kötelezôen ellátandó közétkeztetésen túl) egyéb programok számára is helyet tudjunk biztosítani. Cél, hogy

bak a lakossági elvárások, és a törvényben
kötelezôen elôírt ezzel kapcsolatos feladatellátást is teljesíteni kell. A különbözô
beruházások következtében településünk komfortosabbá, élhetôbbé vált, így

az ezekbôl befolyó összegek csökkentsék
a mûködési költségeket, és lehetôség szerint némi többletforrást is teremtsenek.
A telepü lés üzemeltetése sor án
keletkezô feladatokra kell a legtöbb anyagi ráfordítást biztosítani. Egyre magasab-

egyre többen választják lakóhelyüknek. A
legnépszerûbb terület Tahi településrész,
ahol a bôvített csatornahálózat nyomvonalán több mint 30 új ingatlan épült, vagy
korábbi üdülôket vásároltak meg, alakítottak át. Az elmúlt 10 évben 700 fôvel nôtt
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településünk lélekszáma, az iskolánkba
336 diák jár (az alapító okiratban maximált létszám 340 fô). Az óvodánk is közel
teljes kapacitással mûködik. A közelmúltban sikerült az Almásy utcában egy újabb
mini csoportot indítani.
Az alakuló ülésen értékeltem a közös
hivatal és a képviselô-testület teljesítményét, illetve a civil szervezetekkel és
az egyházakkal való kapcsolatunk helyzetét. Reményemet fejeztem ki, hogy a
következô öt évben a kitûzött feladatainkat az Önök segítségével sikeresen fogjuk

Ö n k o r má n yza t

teljesíteni.
Zárógondolatként azt rögzítettem, hogy
nem elég a sikereket halmozni, azt becsülettel, tisztességgel kell végrehajtani.

Anyakönyvi hírek

Végezetül megköszönve a választáson
tanúsított bizalmukat, magam és képviselô
társaim nevében mondhatom, hogy munkánkat a polgármesteri és képviselôi
eskünk tartalmának megfelelôen végezzük
továbbra is.
Dr. Sajtos Sándor Polgármester

Bemutatkozik Tahitótfalu új
plébániai kormányzója,
Marton Zoltán László
Házasságot kötöttek:
Greff Ádám – Petrof Dóra
Olcsvári Árpád Levente – Sebes Viktória
Németh Márk – Ujlaki Edina Zsuzsanna
Janó Attila – Fórizs Réka
Elhunytak: Vass Ferenc – Szentendrei út,
élt: 66 évet

Képviselôi
fogadóóra

Augusztus elsejével kezdtem meg
s z o l g á l a t o m a t Ta h i t ó t f a l u b a n é s
Szigetmonostoron. Öt év szolgálat után
érkeztem a Szent István-bazilikából, ami
nagyon nagy örömömre szolgált.
Többen kérdezték, hogy nem lesz e furcsa a hirtelen váltás a fôvárosból vidékre kerülni. Bennem mindig is meg volt
a vágy a vidéki csendesebb és nyugodtabb életre, úgyhogy amikor nyáron kiderült, hogy ide helyeznek, egyáltalán nem
ijedtem meg, illetve nem furcsállottam a
vidéki beosztást.
Budapesten nôttem fel, ott is jártam
általános iskolába és gimnáziumba. Majd
az érettségi után jelentkeztem papnak és
2014. júniusában szentelt fel Erdô Péter
bíboros atya. Rögtön a mélyvízbe dobtak,
a Bazilikába, ahol nagyon sok mindent
tapasztalhattam és láthattam: magyar
illetve angol nyelven gyóntatni, keresztel-

ni és esketni. Ezek után szinte felüdülésként élem meg a nyugodt vidéki életet.
Papi jelmondatul azt a számomra fontos jézusi kijelentést választottam, amely
így hangzik: „barátaimnak mondalak benneteket!” Nagyon fontosnak érzem, hogy
ahogyan Ferenc pápa is kérte a papokat,
legyenek bárány szagúak. Az emberek
között éljenek, érezzék át az örömeiket,
a nehézségeiket, ne legyenek távolságtartók, hanem mindenkihez azzal a szeretettel közeledjenek, ahogy Isten szeret minden egyes embert, még azokat is, akik
nem is ismerik Ôt.
Én is igyekszem ezzel a lelkülettel
bekapcsolódni a falu életébe, szolgálni
az embereket, nem csak a katolikusokat,
hanem az egész falu számára Isten áldását
és szeretetét továbbadni.
Marton Zoltán László
plébániai kormányzó

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.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
9.00-12.00
Csütörtök:
17.00-18.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Október 23-i képriport

Képek: Danubia TV
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Védônôi álláspályázat
Tahitótfalu Község Önkormányzata a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fô védônô munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogvi
szony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Pest megye, 2021
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi
megbízással járó lényeges feladatok:
Tahitótfalu Községben a területi védônôi
ellátásról szóló 49/2004 (V. 21.) ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok, protokollok által
meghatározott védônôi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
¬Pályázati feltételek:
– fôiskola, védônôi szakképesítés,
– védônôi területen szerzett - legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elôélet,
cselekvôképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okmányok

másolata, három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai
önéletrajz, A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékû kezeléséhez
hozzájárul
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1.
napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sajtos Sándor polgármester
nyújt, a +36 26 387 123 -os 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:
01-2580/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Védônô.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
www.tahitotfalu.hu - 2019. október 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tahitotfalu.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja:
2019. október 24.
A pályázati kiírás közzétevôje a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

Gazdálkodók
figyelem
Ordas Edina agrárkamarai mezôgazdasági
szaktanácsadó megkezdi a félfogadását az
Önkormányzat épületében, minden szerda délelôtt 9.00 – 12.00 óra között. Agrárszaktanácsadóként egyik legfontosabb feladata, hogy minél szélesebb körben tudja a gazdálkodók érdekeit képviselni, maximalizálja
az egyedileg lehívható támogatásukat, illetve
naprakész tanácsadással szolgáljon a fejlesztések alapjául szolgáló vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban.
Ordas Edina
Szaktanácsadó
NAK-TAN Nonprofit
Közhasznú Kft.
M: +36 70 490 6307
E: ordas.edina@naktan.hu

Tájékoztató a 2019. október 13-án
megtartott helyi önkormányzati képviselôk
és polgármester választás eredményérôl
2019. október 13-án Magyarországon, ezen
belül Tahitótfaluban is lezajlott a helyi önkormányzati képviselôk és polgármester választása.
A szavazás napján a választói névjegyzékbe felvett 4934 fôbôl 2037 fô szavazóként
megjelent, az érvényes szavazatok száma polgármester választáson 1991, az egyéni listás
képviselô választáson 1997 volt. A részvételi
arány településünkön 41,28% volt.
A jelöltekre leadott szavazatok száma,
aránya a következôképpen alakult:
Polgármester-jelöltek:
Fodor Sándor
229 szavazat (11,5%)
Dr Sajtos Sándor 1762 szavazat (88,5%)
A képviselô-jelöltek:
Gaál Sándorné
Csörgô Mihály
Vaczó Zoltán

Schottner Jánosné
Dr Pálvölgyi Tamás
Nagyházu Miklós
Karácsony János Ádám
Kubanek István
Szabó Judit
Nagyházi Zsolt
Verebes Sándor
Sárközi Ildikó
Pálmai Ferenc

1229 szavazat
1087 szavazat
1075 szavazat
1026 szavazat
974 szavazat
684 szavazat
598 szavazat
564 szavazat
454 szavazat
179 szavazat

Helyi Választási Bizottság 24/2019.
(10.13.) és 25/2019. (10.13.) határozatai értelmében a helyi önkormányzati képviselô és polgármester választás
Tahitótfaluban érvényes és eredményes
volt.
A fenti eredmények alapján az önkormány
zat képviselô-testületébe kerültek:

1323 szavazat
1310 szavazat
1309 szavazat

Polgármester:
Dr Sajtos Sándor

Képviselôk:
Gaál Sándorné
Dr. Pálvölgyi Tamás
Csörgô Mihály
Nagyházu Miklós
Vaczó Zoltán
Karácsony János Ádám
Schottner Jánosné
Kubanek István
			
A választás rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt. A választási ered
ményekkel kapcsolatban a Helyi Választási
Bizottsághoz észrevétel, kifogás, fellebbezés
nem érkezett, így azok jogerôre emelkedtek.
Az újonnan megválasztott Képviselôtestület munkájához a Választási Bizottság
nevében jó egészséget és jó együttmûködést
kívánok!
Tahitótfalu, 2019. október 31.
Budai Mihály HVB elnök
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Önkormányzat

JELMAGYARÁZAT:
meglévő fa

kerítés

meglévő cserje

földrészlet határ

épület

tervezési terület határa

gyepes felület
KÖZMŰ:

meglévő térkő burkolat
meglévő aszfalt burkolat

földgáz

meglévő beton burkolat

vízellátás

meglévő magassági szint

szennyvíz vezeték

helyrajzi szám

villamos energia
hírközlés
villanyoszlop

Szentendrei út / 11. számú főút
A közművek vonalai az 'E-közmű' honapról
2018. 07. 26.-án letöltött állapotokat mutatják.

Tahitótfalu, termelői piac korszerűsíése és bővítése
koncepcióterv
Rajzszám:

Dátum:

K-1.

Rajz címe:

Meglévő állapot

Tervezők:

Tájépítészet: Rigó István
(TT, TK ,K-01-5189)

Origó Tervművek Kft.
Méretarány:

M=1:200 (420 x 700 mm-es lapon)

Sajtóközlemény
Tahitótfalu Község Önkormányzata
pályázatot nyert a „Tahitótfalu – Hídfô
piac fejlesztésére”
Nagy örömmel értesítjük a tisztelt
lakosságot községünk legújabb pályázati sikerérôl.
A fejlesztés eredményeként bôvítésre
kerül a Tahitótfalui Termelôi Piac. A fejlesztés 90%-os támogatási arány mellett,
bruttó 81,7 millió forint támogatással
valósul meg.
A projekt keretében az Önkormányzat a
Tildy híd közelében 5-éve mûködô termelôi
piac bôvítését és fejlesztését valósítja meg.
A projekt során a burkolt felület északkeleti oldalán faszerkezetû, fedett, oldalt nyitott
árusító pavilonok kerülnek elhelyezésre, míg
a belsô ív mentén mobil árusító asztalok számára szükséges hely kerül biztosításra. A piac
mûködéséhez szükséges alapinfrastruktúra
és a közlekedési felületek fejlesztése is megvalósul. A gyalogos kapcsolat a meglévô kerítés bontásával kiépítésre kerül a Szentendrei
útra. A burkolt felület középvonalára szerkesztett kiváló vízelvezetési képességû stabi-
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lizált kavicssáv létesítendô.
A térvilágítás a burkolt felület középvonala
mentén, valamint a kemping felé vezetô gyalogút lépcsôjénél elhelyezett kandeláberekkel kerül megoldásra. A térfigyelô kamerák
áramellátása szintén az új elektromos hálózatról lesz biztosítva.
Az ingatlanok felé esô telekhatárok mentén új kerítések építése fog megvalósulni. A
tervezett burkolatba az árnyékoló hatás érdekében további lombos fák ültetendôk. A zöldfelületeken többszintû növénytelepítés tervezett, árnyékot adó lombos fákkal, alacsony cserjékkel, talajtakaró és évelô növényekkel, a nagyobb felületeken gyepesítéssel. A megfelelô arculat és az árusító helyek
megfelelô árnyékolása érdekében megalapozott a zöldfelület rendezése. A piacon vásárlók kényelme és a köztisztaság biztosítása
érdekében padok, 2 db kültéri asztal, ivókút
és kerékpártámaszok is elhelyezésre kerülnek. A terület több pontján is hulladékgyûjtô
edény kerül elhelyezésre. A piac területén
tervezett térburkolat lejtésviszonyai a fô megközelítési irányokból megfelelnek az akadálymentesség követelményeinek. A kemping
felôli akadálymentes megközelítés érdekében

szükséges egy burkolt rámpát kialakítan.
A korszerû kialakítás, bôvítés hatására a
lakosság kulturált körülmények között, szélesebb választékból tud vásárolni, illetve a
helyi termelôk is jobb feltételek mellett tudják árukészletüket árusítani.
A megítélt vissza nem térítendô támogatás összege bruttó 81 759 132 Ft. A projekt
a Pénzügyminisztérium támogatásával, a
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósul
meg.
A fejlesztés a PM_PIAC_2018/20 azonosítószámú, „Tahitótfalu – Hídfô piac fejlesztése”
tárgyú projekt keretében valósul meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen
megtörtént a szerzôdéskötés a kivitelezést
végzô nyertes vállalkozóval, a Terra Épker
Hungária Kft.-vel. A munkálatok 2019. novemberében kezdôdnek meg. A projekt tervezett
befejezési dátuma 2020. március 31.
Tahitótfalu Önkormányzata
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Ö n k o r má n yza t

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Pest MRFK Vezetője rendészeti szakterületre PÁLYÁZATOT hirdet járőrtárs beosztás betöltésére!
Pályázati követelmények:
betöltött 18. életév,
- büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
állandó belföldi lakóhely,
- érettségi bizonyítvány
fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmasság,
- pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak
a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
A felvételt nyert pályázók 5 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzés várhatóan 2020.
február 17-én indul az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban. A képzést követő sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs részszakképesítést szereznek.
Bérezés:- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195.000 Ft/hó munkabér,
- a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény
és egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjszakai, készenléti pótlék), valamint juttatás (cafetéria, lakhatási támogatás, ruhapénz, munkába járás
költségtérítés, egyéb utazási és mobiltelefon tarifacsomag kedvezmények).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Szentendrei Rendőrkapitányság személyügyi előadója ad a 06-26/502-407-es telefonszámon,
valamint személyesen a Szentendrei Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben.
A pályázatra jelentkezés határideje: 2019. november 30.

Sertéspestissel kapcsolatos
tájékoztató

Tisztelt Lakosaink!
A helyi sertésállományt is veszélyeztetô
afrikai sertéspestis betegséggel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivataltól kapott
tájékoztatás alapján Tahitótfalu közigazgatási

területén sertést tartókra az alábbiak vonat
koznak:
A járványmegelôzés elsô intézkedéseként
kérünk minden sertéstartót, hogy sürgô
sen vetesse nyilvántartásba sertésállo
mányát a Tahitótfalui Közös Önkormányzati

Hivatalban (Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca
4. - Falugondnokság). A nyilvántartásba
vétel térítésmentes, a sertésállományt érintô
okmányok bemutatása nem szükséges, személyes megjelenésre szükség van.
2019. decemberéig minden Tahitótfalui
sertéstartót fel kell keresnie az állatorvosnak a sertésállományok (akár 1 sertés
esetén is) járványügyi felülvizsgálata és az
állattartók járványügyi tájékoztatása céljából.
A betegség leküzdésével kapcsolatban
állami kártalanítás csak annak járhat,
aki eleget tesz az állománya nyilvántartásával, a járvány-megelôzéssel és a
betegség felszámolásával kapcsolatos
elôírásoknak és elvárásoknak, ezért is
rendkívül fontos, hogy a településükön élô
valamennyi sertéstartót idôben fel tudjanak
keresni az állatorvosok.
A járvány továbbterjedésének meg
akad ályoz ása kizárólag a sertéstartók
együttmûk ödése és a betegségre fogékony állatok szoros felügyelete mellett lehet
eredményes.
Tahitótfalu Önkormányzata
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T ör t é n e l e m , k ö z ö s s é g

A Vég ... kezdete, 1918-19. S úton a Vég felé,
1920. (II. rész)
A Székely Hadosztály további sorsa:
1919. aug.6.-án látták meg Vác templom
tornyait. Itt keltek át a Dunán kompokkal, majd visegrádi pihenô után csatlakoztak vitéz nagybányai Horthy Miklóshoz.
(Ekkor a már dandár méretû sereg 3500
fôbôl állt, tüzérsége 31 tarack, 120 géppuskával) Tekintve, hogy a szovjet hadsereg 1944 - es falubéli megjelenését
követôen a helyi gyorskommunisták
elégették a községháza ôrizte faludo
kumentumokat, nincs semmi helyi írásos
igazolás, emlékezés a Székely Hadosztály
dunai átkelésérôl, a falun történt átvonulásáról. De hogy megtörtént, az tény.(A
román inváziós sereg ekkor már megszállása alatt tartotta a fôvárost, „ellátogattak”
falunkba is, így nem csoda, hogy sem a
református, sem a katolik us egyházközség lelkészei nem mertek bejegyezni semmit a gyülekezet történetébe.)
A Székely Szabadság Napja (1854)
után márc. 10, miként az a nap a Székely
Hadosztály napja is.
Mikes Kelemen:”Az erdélyi vér nem
az adományért szolgál, hanem a becsü
letért.” Ôk teljesítették a feladatot, szol
gáltak, mert megkövetelte a haza.
A Székely Hadosztály indulója: „Mint
a szittya fergeteg, Úgy tör elôre a sereg
Völgyön és a bércen át. Jelszavunk: Ne

hagyd magad! Ha még a régi honvéd vagy
Védd meg a legszebb hazát! Pajtás, ma még
tán csak Öt perc az élet, öt perc, És nincsen tovább. Legszebb imáimba foglallak
Ma téged, hû szívvel gondolva rád. Pajtás
elôre, ma olcsó az élet, Jöjjön a legszebb
halál. Pajtás, ma még tán csak Öt perc az
élet, mindegy, De gyôznünk muszáj. Nem
számíthat száz vihar, Ha acélos a férfikar, Szíved persze testté vált. Száz hallállal szembe mész, Hol a legnagyobb a vész
Téged is készen talál Pajtás, ma még tán
csak Öt perc az élet, öt perc, És nincsen
tovább. Legszebb imáimba foglallak… De
gyôznünk muszáj! (Ez maradt meg a köztudatban. Valójában 1944-ben született, a
Keleti Arcvonal Bajtári Szövetség 1943-as
indulója nyomán. Székely Kalendárium,
2018.) Szent Kereszthegyi Kratochvil
Károly nyug. altábornagy summázása:”A
székely hadosztály harcai, magatartása,
viselkedése a külföld szemét Erdélyre és
a székelyekre fordította. Ismertté tette a
székely nevet, ismertté tette, hogy van
Erdély határán egy büszke, nemes nép,
amely ezekben az idôkben is óriási szolgálatot tett Európának. A Székely Hadosztály
katonái megérdemlik, hogy hálával és
szeretettel gondoljon reájuk az egész
magyarság, amelynek színeiért, becsületéért és földjeiért, Magyarország területi épségéért a legnagyobb szenvedések
és nehézségek közepette is oly hûséggel
harcoltak…” (Kérem, az itt említett áldo-

zatok számát hozzáadni a jún.-júliusban
megjelent:”A magyarság veszteség-áldozat listájához! „Miként kérem így tenni
a további írásokban is nyilvánosságra
kerülô, hazáért elesettekét is!) Beleértve
azon szég yenteljes eseménysorozat
magyar áldozatait, akik a szedett-vedett
román katonaság budapesti, 1919.aug.4.imegszállását követôen gyilkoltattak meg:
mintegy 6500 magyart, a megerôszakolt
nôket, a fegyverneki búzatáblán arató
46 magyart, akiket gyermekestôl ott
öltek meg. (Hôsiesen, a védteleneket a
felismerhetetlenségig össze kaszabolták!) 1919. nov.14.-i kitakar odásukig át
kellett nekik adni /a franciák elsôdleges
közremûködésével/ a teljes magyar hadiipart, a vasútállomány 50%-át, az állatállomány és mezôg.i eszközök 30-30%át, ezeken felül 35 ezer vagon gabonát,
mezôgazdasági terményt. 1919. szept.
közepéig csak a szolnoki vasútállomásról
9000 vagon, míg Csongrádról 9300 vagon
rablott holmi hagyta el Magyarországot
a Regát felé!!! (Wikipédia, Origo, stb.)
Összesen, mintegy 35 ezer vagon magyar
életlehetôségtôl fosztották meg a 4 éves,
700 ezer magyar áldozatot követelô Nagy
Háború, majd a dicstelen, hazaáruló
Károlyi kormány, és Tanácsköztársaság
uralma alatt lepusztított országot. Az örökös csoda: a magyar ezek után is talpra
állt!
G. Szalai István, 2019. október

Természetesen az egészségért
Elôadás a természetgyógyászati gyógymódokról
a Faluházban

Szeretném Önöket meghívni az általam alkalmazott természetgyógyászati
gyógymódokról és gyógynövény tartalmú készítményekrôl szóló elôadásra. 2014
óta foglalkozom természetgyógyászattal,
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talpreflexológiával, akupresszúrával, fülakupunktúrával illetve Hellinger-féle családállítással. A hagyományos kínai orvoslás alapjait dr. Eôry Ajándoknál ismertem
meg.
Talpreflexológiával felmérhetô a szervek állapota, mivel a talpon rengeteg
idegvégzôdés van, amely összeköttetésben van a gerincvelôn keresztül az aggyal
és a szervekkel. Reflexhatás révén befolyásolható a szervek állapota és beindítható a szervezet méregtelenítése, gyógyulása. A fülakupunktúra is hasonló
módon hat, ott is megtalálható az adott
szervnek megfelelô zóna, pont, melyek
tûszúrása révén befolyásolhatjuk a szervek mûködését, energetikai állapotát.

Fontosnak tartom a betegségek mögött
húzódó lelki okok, blokkok oldását.
Jelentôsebb változást csak többszöri kezelés után lehet általában tapasztalni, mivel
a szervezet öngyógyító mûködésének aktiválása is több idôt vesz igénybe. Krónikus
betegségeknél a fülakupunktúra sokat
segíthet a fájdalmak enyhítésében, a
gyulladások csökkentéseben. Szeretettel
várom Önöket az elôadásra a Tahitótfalu
Faluházban (Szabadság út 1/a) november
21-én 18 órakor. Kérem, jelezzék elôre
részvételi szándékukat a következô e-mail
címen: faluhaz@tahitotfalu.hu vagy telefonon: 0630 337 5527.
Szabó-Vizy Tünde
természetgyógyász

2019. NOVEMBER

18. Advent
Tahitótfalun
rendezvénysorozat
Idén 18. alkalommal készülünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
által kezdeményezett és szervezett ünnepi hét, melynek 12 éve
társszervezôje az önkormányzat, ez évben is gazdag, színvonalas, minden korosztály kedvére való programokkal várja a látogatókat. Kiemelt programjaink: Péreli Zsuzsa gobelinmûvész
kiállítása, Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas kiállítása és
Faragó András színmûvész, énekes adventi gála koncertje valamint az adventi vásár. A részletes programokat megtalálják a
plakátokon és szórólapokon.
Béres Gabriella

ADVENTI

Vásár

Tahitótfaluban
2019. december 14. szombat 9-15 óráig

Míves portékákat helybéli mesterektől,
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!
Adventi vendéglátás az Önkormányzat
és a Baptista Gyülekezet szervezésében

Helyszín: Tahi, Termelői Piac ideiglenes területe,
a Tildy Zoltán híd mellett.

K özössé g

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos gyertyagyújtásra
falunk adventi koszorújánál 2019. december 1-én vasárnap 17 órakor a Tahi hídfônél, majd 17.30 órakor a szigeti településrészen a
cukrászdánál lévô adventi koszorúnál.
A szertartást Marton Zoltán plébániai kormányzó úr végzi.

Adventi vásár a Tahitótfalui
Termelôi Piacon
December 14-én szombaton 9-15 óráig míves portékákkal és
ízletes házi finomságokkal bôvítheti a karácsonyi ajándékok
sorát, ha ellátogat a piac záró rendezvényére. Tahitótfalu Önkor
mányzata és a Baptista Gyülekezet egy tál meleg étellel látja vendégül a vásárlókat. A jó hangulatról a Baptista Fúvószenekar gondoskodik. A „Cipôsdoboz” akcióhoz a helyszínen még mindenki
csatlakozhat. A piac ideiglenes helyszíne a Tildy Zoltán híd melletti régi hídfelhajtó.

Készítsük el együtt az
adventi koszorúnkat!
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a család adventi koszorújának elkészítésére a Faluházba, 2019. november 30-án szombaton 16 órára. Alkossuk meg közösen, hagyományos módon
örökzöldekkel, dióval, mogyoróval és csipkebogyóval díszítve az
ünnep fényét hordozó koszorút! Részvételi díj: 600-Ft/koszorú,
amely minden anyagköltséget tartalmaz, kivéve a négy gyertyát,
amelyet mindenki hozzon magával vagy hazatérve is felhelyezhet.
A foglalkozást vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész.

Karácsonyi
élelmiszergyûjtés
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az önkormányzat és helyi
civil szervezetek közremûködésével 2019. november 22-én pénteken 15-20 óráig, 23-án szombaton 8-19 óráig, 24-én vasárnap
8-18 óráig ismét karácsonyi lakossági élelmiszer-adománygyûjtést
szervez a tahitótfalui Tesco áruházban. Az összegyûjtött adományok Tahitótfalu rászoruló családjai és egyedülállói között kerülnek szétosztásra. Kérjük, szerezzenek Önök is örömet, töltsük
meg együtt a nehezebb körülmények között élô társaink kamráját
karácsonyra. Eddigi tapasztalataink alapján a megajándékozottak
nagy örömmel fogadták a konzerveket, tartós készételeket, tésztákat, kekszeket, édességeket. Tavaly a falu lakóinak köszönhetôen
1245 kg tartós élelmiszert tudtunk 85 család illetve egyedülálló
közt szétosztani.
Béres Gabriella

Felhívás karácsonyi édes és sós aprósütemények versenyére
Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos és kiemelkedô eseménye a
karácsonyi sütemények versenye.
2019. december 15-én vasárnap 13-15
óráig várjuk a jelentkezôket névvel ellá
tott pályamunkáikkal. A nyertes sütemé
nyek alkotóit ajándékkal díjazzuk.
Díjátadás és vendéglátás 2019. decem
ber 15-én 16:00-kor a református gyüle
kezeti teremben.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
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Iskola

Nagy siker a tahitótfalui iskolában
Hatalmas büszkeség a Tahitótfalui
Pol lack M i há ly Á lta lá nos Iskola és
AMI közösségének, hogy az országos
kiterjedésû Bolyai matematika versenyen
ilyen sok csapat, 14 és diák, 56 indult
iskolánkból a versenyen. A gyerekek szépen szerepeltek, hiszen kiváló tanítók,
tanárok készítették fel ôket.
Hatalmas eredmény és büszkeség az
iskolának, a településnek, hogy a 8. a
csapata 1. helyezett lett ezen a megmé

rettetésen, maga mögé utasítva olyan
városok, mint Szentendre, Gödöllô, Vác
és más települések iskoláit is. E mögött az
eredmény mögött ott van az iskola iránti
elkötelezettség, a felsôs matematika csoportbontás, tehetséggondozás keretei
nek megteremtése, de leginkább a kiváló
pedagógusi munka! Köszönöm kollégáim
erôfeszítéseit!
Köszönöm Baffia Boglárka, Gyugos
Lili, Tar Benjámin, Ziller Richárd alkot

ta Bajnok csapatnak, hogy kiváló eredményükkel hírét viszik az iskolánknak az
országban!
Köszönöm kollégáim felkészítô mun
káját, külön köszönet Kovács László
Zoltánnénak a matematika tanítás terén
elért kimagasló eredményéért!
Zakar Ágnes,
az iskolavezetés nevében

Bolyai matematikaverseny 2019.
2019. október 11-én, pénteken rendez
ték meg a Bolyai matematikaverseny körzeti (Észak Pest megyei) fordulóját. Az
alsó tagozaton a 3. b osztály indított 3 csapatot, amelyek közül kettô is közel 100
pontot ért el.
A csapatok nevei és tagjai: Nyerô
négyes: (Bónyai Áron Máté, Herczeg
Zoltán Lukács, Kovács Zalán, Süly Ádám)
99 pont, Okoskodók (Dénes Manka, G.
Szalai István, Marton Szilvia, Varga Ákos
Benedek) 98 pont, Matekos Tappancsok
(Bagi Kincsô, Bende-Váranczki Viktória
Emma, Csizmadi Olivér, Szabó Réka
Emma)
Fel készítô tan ítóju k: Cserek lyéné
Szente Ildikó
A 4. osztályosok versenyében a 4.b. osztály 6!! csapattal mérettette meg magát. 3
csapat is 100 pont feletti eredményt ért
el, ami fantasztikus teljesítmény. 1 hónap
felkészítés áll a tanárok és a gyerekek rendelkezésére, valamint az elôzô években
elvégzett munka. Kati néni (Magyarné
Rátóti Katalin) minden évben hasonló
eredményekkel öregbíti iskolánk hírnevét. Ilyenkor az eredmények mellett, azt
is látni kell, hogy milyen sok gyermekkel szerettetik meg a matematikát a tanító nénik.

10

A csapatok: Matek Titánok (Horváth
Zétény Csaba, Kékesi Márton, Magonyi
Boldizsár, Szilasi Bertalan) 118 pont,
Matekkirálynôk (Fábián Emma Nóra,
Gergelyi Nikoletta, Szolnoki Anna Róza)
114 pont, 100 Ft-nak 50 a fele (Bodor
Miklós Ádám, Héger Dominik, Vaczó
Benedek József, Zabó Olivér) 104 pont,
Mindenttudó 4-es (Budai Balázs, Czikora
Milla, Fucskó-Bekker Balázs, Nagy-Kozár
Petra), Számlovasok (Kátai Eszter, Kovács
Mira, Kovacsics Hanga), Számzsonglôrök
(Ambrus Lelle Hajnalka, Juhász Csenge,
Ormándlaki Aisa Flóra)
Felkészítô tanítójuk: Magyarné Rátóti
Katalin
A felsô tagozaton az ötödik évfolyam
kivételével minden évfolyamon indítottunk csapatokat. A hatodik évfolyam két
csapattal, a hetedik évfolyam egy csapattal, a nyolcadik évfolyam 2 csapattal vett
részt a matematika versenyen. Minden
évfolyamon elindult a fejlôdés, hiszen
az elôzô évekhez képest, több pontot, és
ezáltal jobb helyezést is értek el a gyerekek. A hetedik évfolyam csapata közel 50
helyet lépett elôre a tavalyihoz képest.
A csapatok tagjai:
Hatbések: Frey Ábel, Pilcz Flóra,
Mátyók Zoltán Dániel, Mandics Patrik

Hatások: Hor váth Eszter, Németh
Nándor, Tannert Zsolt
Hetedikesek: Bozóki Eliot, Demjén
Viktor, Fábián Niki, Kovács Fanni
Nyolcadik b&a: Mészáros Jázon, Hor
nyák Zsuzsanna, Németh Lili, Repárszky
Lili
A nyolcadik A osztály csapatának ezen
a napon mondhatnánk, minden összejött.
Az elsô javítás után még csak annyit tudtunk, hogy benne vannak a top 10-ben.
Három nappal késôbb, már azt, hogy
benne vannak a legjobb 6-ban, és meghívták ôket a Váci Piarista Gimnázium
ü n nepélyes ered mény h i rdetésére.
Az eredményhirdetésen pedig kiderült, hogy a Baffia Bogi, Gyugos Lili, Tar
Benjámin, és nem utolsó sorban! Ziller
Richárd összetételû csapat megnyerte a
Pest megyei-észak csoportját 169 ponttal,
(20 ponttal megelôzve a másodikat) és
ezzel az eredménnyel országos döntôben
jutottak a gyerekek.
Nag yon-nag yon büszkék vag y u n k
Rátok!
Kovács László Zoltánné
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I sk ola

Köszönet – Újabb elôrelépés az iskola felszerelésében
A tavaszi és ôszi papírg y ûjtésben
nag yon sokan segítettek a község lakói
közül. A befolyt összeget tehets éggon
doz á sr a t udju k ford ít a n i; ver seny
díjak, szállítás támogatására, eszköz
állományunk javítására. Köszönjük minden lakó, szülô, tanuló, kolléga aktív

segítségét!
Külön köszönet Pilz Attilának és ifj.
Ágoston György szülôknek!
Az iskola nagy épületének utolsó termében is megvalósult a technikai fejlesztés. Ismét szülôk segítettek. Horváth
Soma szüleinek, Horváth Zoltánnak és

Langer Zitának köszönhetôen tudtunk
vásárolni a 6.b osztály termébe projektort. A projektor beszerelése az ôszi szünetben reményeink szerint megtörténik.
Köszönjük a Horváth család anyagi
támogatását!
Iskolavezetés

„Legyen a zene mindenkié!”
1975 óta október elsején az egész világon a
zenét ünnepeljük. Yehudi
Menuhin arra buzdított
mindenkit, hogy ezen a
napon legyen sok zenei
program, így a mi iskolánk is muzsikával ünnepelte a zene világnapját.
Immár második alkalommal tartottunk az alsós
gyermekeknek kis koncer
tet a Népház nagy termében, ahol klasszikus,
romantikus és XX. századi zenék csendültek fel
tanítványaink elôadásá
ban. A mûsorban közre
mûködtek: Fucskó-Bekker
B a lá zs, Dénes Ma n k a,
Tampu Marius, G. Szalai Csilla, Németh Nándor. Felkészítô tanárok: Gellért Gabriella, Gratzl Erika, Éliás-Szalay Ágnes, Mákó
Miklós, zongorán közremûködtek: Gratzl Erika és Kökényné
Krafcsik Ibolya.
A kis koncertünk végeztével a Hôsök terére sétált unk, ahol
a zenebutikos gyermekekkel közösen magyar gyermekdalokat, népdalokat énekeltünk, végül a Szélkiáltó kánonnal zártuk rövid mûsor unkat, melynek szövegét mottóként emeltük
a magasba: „Szelet kiabálunk és az minden álmunk, hogy te is
énekelj velünk, szélben jár a dallam és minden kis dalban együtt
énekelünk.”
Kökényné Krafcsik Ibolya,
szolfézstanár
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É le t m ó d

Készségeink fejlesztése
kulcs egy színvonalasabb élethez
Ha a készségeink között szemezgetünk,
azonnal szembetûnô, hogy azok jelentôs
részének közvetlenül a másokkal való kapcsolatainkban van szerepe. (kommunikáció,
pontosság, becsületesség, ….) A kapcsolatok
minôsége pedig nagy mértékben azon múlik,
hogy mennyire tudunk figyelni a másik
emberre.
Azt gondolom mindenki találkozott már
azzal a helyzettel mikor valaki úgy „kommunikált” hogy egyáltalán nem érdekelte
a mi reakciónk, csak mondta, csak mondta.
Ez a fajta „beszélgetés” éppen az egyoldalúsága miatt hamar fárasztóvá, kínossá majd
idegesítôvé válik. Ezért nagy jelentôsége van
annak, hogy mennyire figyelünk másokra,
észrevesszük-e többek között mások mentális állapotát, és viselkedésünket képesek
vagyunk-e tudatosan megváltoztatni (igazítani) a jobb kapcsolatok érdekében.
Ismerkedjünk meg tehát kicsit közelebbrôl
az emberek mentális állapotaival. Erik Berne
amerikai pszichiáter által kidolgozott elmélet
szerint az emberek háromféle állapot valamelyikében vannak állandóan.
Szülôi én állapot. Ez az állapotunk
azoknak a tapasztalatoknak a halmazára
épül, melyeket a szüleinktôl, sok esetben a
nagyszüleinktôl, tanárainktól, nevelésünk
ben valamilyen formában szerepet játszó
személyektôl megszereztünk. Ennek az én
állapotunknak két alapvetô formája van:
- nevelô szülô
- gondoskodó szülô
A nevelô szülô tipikus kommunikációs
megjelenése a tiltás, utasítás.
„Rakj rendet magad után!” – ez egy tipikusan nevelô szülôi kommunikáció.
„Vegyél fel egy melegebb pulóvert!” – a
gondoskodó szülôre jellemzô kommunikáció.
A két példából úgy gondolom érzékelhetô,
hogy bár mindkettô utasítás, az egyikben ez
nevelési célzatú, míg a másodiknál a gondoskodás a cél.
Gyermeki én állapot. Lényegében a gyerekkor élményeinek újrajátszása. A Gyer
meki én állapotból eredeztethetôk a szabadság, birtoklás vágya, ötletek, ösztönök, alkotókészség, valamint az érzelmek: a feltétel
nélküli szeretet, félelem, düh, gyûlölet, dac,
öröm, szomorúság. A gyermeki én állapotnak
is két formája van:
- vidám gyerek
- síró gyerek
Amikor valaki sír, akkor bizonyosan a gyermeki énje mûködik. (Sem a szülô-állapot sem
az alábbiakban bemutatandó felnôtt-állapot
nem tud sírni!)
„Ez az én autóm!”, „Ez az én házam!” –
szintén a gyereki önzés felnôttkori megnyil
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vánulása.
Felnôtt én állapot. Amikor tényszerû adatokra támaszkodva logikai alapon hozunk
döntéseket, mérlegelünk, analizálunk, tárgyilagosak vagyunk, akkor a felnôtt én állapotunk mûködik. Az érzelmeink ilyen esetben
nem sok szerepet játszanak. Nézzünk erre is
egy példát: Egy házaspár gépkocsival egy pár
pillanattal korábbi baleset színhelyére érkezik.
Feleség: „Jézus Mária! Ez rettenetes, hogy
történhetett ez?” – tipikusan síró gyerek állapot.
Férj: „Drágám! Itt valóban nagy baj van!
Hívd azonnal a mentôket és a rendôrséget,
a számok ott vannak a kesztyûtartóban. Én
addig megnézem tudok-e valamit segíteni!” –
egy tipikusan felnôtt állapot.
Van itt azonban egy nem elhanyagolható
kommunikációs elem a férj részérôl. Ez pedig
a „Drágám! Itt valóban nagy baj van.” – Igazat
adva a feleségnek, mintegy megsimogatja,
segít neki, hogy ô is felnôtt állapotba kerüljön, hiszen a síró gyerek nem tud javítani a
helyzeten. Ezért egy, a tényekre alapozott
tevékenységet kér tôle, segíti, hogy felnôtt
állapotba kerüljön. (telefonáljon)
Ha azonban ebben a szituációban a férj
nem a fentiek szerint viselkedik, nézzük meg,
mi történik:
Férj: „Most nekem ne jajveszékelj, hanem
csinálj inkább valamit!” – a síró gyereki állapotra egy nevelô szülôként reagál. Erre
a feleség legvalószínûbb reakciója, hogy
megsértôdik és duzzogni kezd, ami a helyze
tet csak nehezíteni fogja. (a feleség továbbra
is a síró gyerek állapotában marad, csak most
a duzzogás kerül elôtérbe.
Az életben minden egészséges embernek
(gyereknek különösképpen) szüksége van
egyéniségétôl függôen változó mértékû ingerekre. Ezeknek az ingereknek pozitív formája az emberek esetében a simogatás, ölelés, a
fizikai kontaktus.
(Gondoljunk bele, milyen hatalmas jelen
tôsége van, ha egy gyászoló özvegy kezét
megfogják. A szavakra már nincs is szükség.
Ez az érintés mindent elmond.)
Az életben ezeknek a kommunikációs, vagy
tényleges simogatásoknak a hiánya rendkívül
súlyos következményekkel járhat. (Tudósok
végeztek kísérleteket, hogy az újszülött majmokat közvetlenül az anyjuk melletti ketrecbe helyezték, úgy hogy fizikailag nem tudták megérinteni egymást. Táplálásuk viszont
kifogástalan színvonalú és minôségû volt. A
kis majmok az anyjukkal nevelkedô társaikhoz képest a fejlôdésben jelentôsen visszamaradtak, búskomorak voltak, néhányan el
is pusztultak. Az ingerszegény környezet ma

már sokrétûen bizonyított, hogy súlyos rendellenességeket, határesetben halált okoz.
Korunkban a fizikai simogatás, ölelés csak
nagyon kivételes esetekben elfogadott, ezért
annak kommunikációs megfelelôjének jut
óriási szerep. Ez pedig a dicséret, elismerés,
megértés. Mi magunk is, de a gyerekek különösen „éheznek” az elismerésre, dicséretre.
A közömbösség (az ingerszegénység) szinte
elfogadhatatlan. A gyerekek azért „rosszak”,
mert nem kapnak elegendô simogatást, szeretetet, ezzel provokálják ki az ingereket, még
akkor is, ha adott esetben az szidás, fenyítés.
(Tudom, hogy most többen fel fognak háborodni, de még a verés is jobb, mint a közömbösség!)
(Ezért különösen szomorú látvány az a
szülô, akinek a gyereke próbál mondani,
vagy kérdezni valamit, miközben a szülô az
okos telefonjába elmerülve, meg sem hallja
a saját gyerekét. És sajnos ez a látvány egyre
gyakoribb az utcán, a jármûveken vagy akár
egy étteremben.)
A kommunikációink során rendkívül fontos, hogy megpróbáljuk felmérni, hogy az,
akivel beszélünk, milyen mentális állapotban van. (Most már fogalmazhatok egy kicsit
„tudományosabban” is, vagyis melyik én állapotában van.) Viselkedésünket, kommunikációnkat ennek függvényében célszerû kialakítani. Bemutatok egy példát:
Férj: „A fene egye meg, már megint nem
találom az órámat!”
(Úgy gondolom, hogy nem nehéz felis
merni a gyermeki én állapotot, mégpedig a
síró gyereket. A síró gyerek pedig valami kis
vigasztalást, simogatást vár.)
Nézzük meg, mi történik, ha a feleség nem
ismeri fel a férj én állapotát:
Feleség: „Persze, hogy nem találod, hiszen
olyan rendetlen vagy! Soha sem tudod hova
teszed a dolgaidat! Jó lenne, ha rendet tartanál végre magad körül!” (Itt azután szó
sincs simogatásról! Nevelô szülôként viselkedik, aki rendre utasít, kioktat. Ez pedig
valószínûleg konfliktusba fog torkollni.)
És nézzük meg, ha felismeri a férjének síró
gyerek állapotát:
Feleség: „Meg fogod találni! A fürdôszobá
ban nézted már? Ott szoktad letenni.” (A meg
fogod találni, egy kommunikációs simogatás,
biztatás. A fürdôszoba, mint lehetséges hely
említése segítség, tehát újabb kommunikációs simogatás.) Azt, hogy az óra honnan kerül
elô, nem tudom, de a feleség reagálása most
bizonyosan nem fog konfliktust kiváltani.
Ez a két kis példa mutatja, ha felismerjük a kommunikációs partnerünk én állapotát, és készek vagyunk az én állapotához alkalmazkodni, akkor szinte bizonyosan
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elkerülhetôek a konfliktusok, s egy minôsé
gileg boldogabb életünk lesz.
A három én állapot „átjárható”, azonban
az emberek többsége ösztönösen bizonyos
állapotokat tudat alatt preferál. Ezért azután
kapcsolatba kerülhetünk olyan emberekkel,
akiket meghatározóan a hidegfejû, érzelem
mentes állapot jellemez. Ez sokszor nagyon
hasznos tud lenni. Az alábbi párbeszéd ennek
ellenkezôjére (elrettentô) példa:
Gyerek: „Apa, gyere, társasjátékozzál
velem!” (gyerek, aki játszani akar)
Apa: „Nem tudok menni, most dolgozom!”
(felnôtt állapot, nem figyel a gyerek pillanat
nyi érzelmeire.)
Gyerek: „De miért kell neked itthon is dolgozni?” (ez már a síró gyerek)
Apa: „Azért hogy anyád a vajas kenyeredre szalámit is tudjon tenni.” (ez a gyerek szalámit kap, de szeretô gondoskodást bizonyosan nem)
Megint mások szinte állandóan mások
„nevelésével”, kioktatásával vannak elfoglal
va és nem tudnak szabadulni nevelô szülôi
állapotuktól.
Mindhárom én állapotunkra szükség van.
A zavaró az, ha valamelyik állapot kirívó túlsúlyban van valakinél. Ilyenkor születnek az
alábbi vélemények: „Állandóan siránkozik.”,
„Azt hiszi, csak ô tud mindent.”, „Érzéketlen
tuskó!”. (Gondolom, a beazonosítás már
megy minden Kedves Olvasónak.)
Ezért olyan fontos, hogy igyekezzünk felismerni és tudatosítani magunkban az emberek mentális állapotát. Odafigyeléssel pedig
tudunk alkalmazkodni, s ha úgy ítéljük, hogy
szükség van rá, kommunikációs simogatásokkal javíthatjuk kapcsolatainkat.
Kindzierszky Emil

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 két évvel ezelôtt
felújított gyermekorvosi rendelô egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés
megfejtônknek, Juhar Zitának.

Él et m ó d, p r o g ra mok

Tahitótfalu novemberi, december
eleji programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kiemelt adventi programok:
December 7. 16:00 Princzné Bérczi Krisztina
népi fazekas kiállításának megnyitója. Helyszín:
katolikus hittanterem
December 8. 11:15 Péreli Zsuzsa gobelinmûvész
kiállításának megnyitója. Helyszín: református
gyülekezeti terem.
December 13. péntek 11:00-20:00 Iskolai
adventi vásár a szülôk szervezésében az osztályközösségek javára. Helyszín: Sportcsarnok.
December 13. péntek 18:00 a Pollack Mihály
Általános Iskola és AMI Adventi koncertje a
Népházban.
December 14. 8:00-15:00 Adventi vásár. Helyszín:
Tahitótfalui Termelôi Piac területe.
December 14. 18:00 Adventi Gála Koncert:
Faragó András színmûvész, énekes ünnepi
mûsora. Helyszín: Népház.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. Érd.:
Szathmári Loretta 70/429 4994, 17:00-17:45 RG az
óvodásoknak
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink
Panthers. Érd.: Varga Dániel 30/871 5713
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô
gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 20/560
4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock and roll.
Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 20/258
1760
Péntek 16:00-17:30 november 8., 29., december
20.: Szenior Örömtánc. Érd.: 30/6510253

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövete-

le, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@tonline.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich
Edit 20/569 7507

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 30/9727084
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. Érd.:
Juhász Hajnalka 20/6653684.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilabda
alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda felsôsöknek. Érd.: Pakor
Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00 Judo-kungfu edzés. Vezeti: Rácz
Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 30/215
4442
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. Érd.:
Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok
erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok
erônléti edzése.

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.
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H ir d e t é s

Karácsonyi
elôzetes
Topán Napok
November 15-16-án
40-50%-os
kedvezménnyel
vásárolhat
Téli cipôk, gyerek
hótaposók, bakancsok
Tahitótfalu, Hôsök tere

Tahiban lévô
kertem folyamatos
karbantartásához –
fûnyírás, bokrok-fák
metszése,
növények esetleges
cseréje, stb. –
keresek a szükséges eszközökkel
rendelkezôt.
0630/9264224

Lakossági
Klímák:
- Telepítése
- Tisztítása
- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor,
klímaszerelô
+36-30/729-9315

PUSCHO ÁLLÁS

PUSCHO ÁLLÁS

A Puscho Kft nagyüzemi
mosodája villanyszerelôt
keres fôállásban vagy
részmunkaidôben.
Feltételek: szakirányú végzettség, 2-5 év tapasztalat

A Puscho Kft. nagyüzemi
mosodája gépkocsivezetôt
keres. Elsôsorban
Dunabogdány és környékén
lakók jelentkezését várjuk.

A jelentkezéseket munkaidôben
az alábbi elérhetôségeken várjuk:
személyesen: Dunabogdány,
Táncsics M. u. 57.
e-mailen: mosoda@puscho.hu
telefonon: 06-26-391-167

Tisztelt
Partnerünk!
2019-ben hirdetési díjaink a Községi
Tájékoztatóban változatlanok:
20 szóig apróhírdetés

2 600 Ft

1/16 oldal

3 300 Ft

1/8 oldal

4 800 Ft

1/4 oldal

9 400 Ft

Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.
A hirdetések leadásának határideje
minden hónap 20-a
a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail címen.

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

+36 30 900 4898
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA
KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS
OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS
ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /
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A jelentkezéseket
munkaidôben az alábbi
elérhetôségeken várjuk:
személyesen: Dunabogdány,
Táncsics M. u. 57.
e-mailen: mosoda@puscho.hu
telefonon: 06-26-391-167

Kismama, idôs, beteg?
Ha nincs
lehetôsége elmenni
kozmetikushoz
– hívja házhoz!
Keressen bizalommal
a részletekért :)
Fekete Ágnes
Holisztikus szemléletû
kozmetikus
06/209 353 800

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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INGATLANKÖZVETÍTŐ
24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten…

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek,
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását.
Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben.

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT!
Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is!

Frey Attila
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997

AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK
Kiváló minőségben, gyors szállítási határidővel, 5 év garanciával

GAZDASÁGOS FŰTÉSMEGOLDÁSOK
NOBO norvég elektromos fűtőpanel, a világ leggazdaságosabb megoldása: 75 watt/nm,
99,5 % hatásfok, okostelefon-vezérlés, stb.
JOTUL kályhák, kandallók – drágább van, jobb nincs (szerintem – Frey Attila)
THERMOROSSI kazánok: fa, faelgázosítás, pellet, intelligens puffer, puffer, stb.
Napelemes rendszerek tervezése és kiépítése. 0 %-os, EU-s támogatású hitel ügyintézése.

Frey Attila

NEO 80 / PASSIVE

NOBO

JOTUL

THERMOROSSI

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 18.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es
körzetében a házhoz szállítás
költségét is.
AKÁCOSZLOP

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

Gyógyító Masszázs
Tahiban
Bejelentkezés:
Párkánszky Éva
0620 441 93 91

karácsonyi
ajándékutalványok kaphatók!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Kárpáti Marian családsegítô kedd, szerda: 8:00-12:00 óra között
   csütörtök: 12-16 óra között
– Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként
               13-17 óra között
– Deim Éva pszichológus minden páros héten 13-18 óra között  
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes
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.
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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 szállítjuk.

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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ErzsébetKatalin
Batyusbál
a népházban

2019. november 23-án szombaton
19:00-24:00-ig.

Élőzene

Támogatói jegy 1000 Ft
Minden kedves Erzsébet és Katalin
vendégünknek ingyenes a belépés.
Jegyek kizárólag előzetes bejelentkezés alapján: 0630/337 5527.
Cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Közösség

Díszpolgár lett a díszpolgárunk
Prof. Dr. FEHÉR Károlyt, Tahitótfalu díszpolgárát a
nemzetközi hírû Állatorvost udományi Egyetem díszpolgári címmel tüntette ki.
Tisztelt Professzor Úr!
Örömmel tájékoztatom, hogy Prof. Dr. SÓTONYI Péter
Rektor Úr elôterjesztése alapján az Egyetem Szenátusa
egyhangú döntéssel díszpolgári címének adományozásáról döntött. A testület ezzel az egyik legnagyobb kitüntetéssel a Lovastanár/Hippológus/Szak vezetésének színvonalas munkáját és az Egyetem érdekében kifejtett
tevékenységét ismerte el.
Üdvözlettel: Dr. BATTAY Márton hivatalvezetô
Gratulálunk a Tahitótfalu jó hírét is erôsítô magasrangú
kitüntetéshez!

Szenior Örömtánc bemutatkozó
A szenior örömtánc mottója:
MOZGÁS – ÖRÖM – AGYTORNA
MOZGÁS: Különbözô nemzetiségek zenéjére táncolunk, adott koreográfiák alapján
különbözô táncokat csoportos formában.
Hol párosan, hol körben, vagy blokkban.
Szerb, görög és izraeli körtáncokon keresztül
a keringô,- rock and roll, - mambó,- countryig, stb. Vagyis az összes klasszikus táncforma
megtalálható. Természetesen a szenior korosztályhoz igazodóan.
ÖRÖM: A jó zene, az együttlét és a sikerélmény öröme.
AGYTORNA: A foglalkozások alkalmával
elsajátított koreográfiákat megjegyezzük, a
jobb és baloldalunk folyamatos használatával
az agyféltekénk mindkét oldalát fejlesztjük,
javítjuk a koordinációs készséget.
CÉL: Az egészségünk megôrzése, az elmagányosodás megszüntetése, valamint az
idôskori feledékenység késleltetése, esetlegesen teljes kizárása mellett a jó hangulat megteremtése.
Rövid idôn belül tapasztaljuk, hogy közösségé fejlôdnek az egyes csoportok és már
nem csak a táncfoglalkozások alkalmával
találkoznak, hanem közös elfoglaltságokat
szerveznek maguknak.
Szívesen megmutatják a lakókörnyezetük
különbözô rendezvényein a megtanult táncokat, ezzel is hirdetve a jókedv és összetartozás erejét.
Tahitótfalui rendezvények új színfoltja
lehet.
Bôvebb információk megismerésére javasoljuk a www.szeniortanc.hu mozgalmunk
honlapját.

A szenior örömtánc tahitótfalui meghonosítását, elterjesztését javasoljuk a szenior
korú urak és hölgyek számára az Önök segítségével.
Idei foglalkozások idôpontjai a Népházban:
november 8., 29., december 20. péntek
16:00-17:30.

Szigetmonostori szenior örömtánc csoport
fellépései megtekinthetôk a YouTube-on:
Somogyi Tihamérné néven:
1./ Senior tánc bemutató 2017. 07. 15.
2./ Kolo tánc (2017. 07. 15-i fesztiválon a
közönség bevonásával)
3./ 2018 Kék evezô fesztivál senior tánc
címeken.
4./ 2019 Kékevezô fesztivál senior tánc

Rózsa Imréné Teri
szeniortánc oktató
Mobil: 06-30/651 0253
email: terez.rozsa@freemail.hu
facebook: Teri Rózsa Imréné
Lukács Tiborné Judit
szeniortánc oktató
Mobil: 06-20/914 0606
email: smurojudit@gmail.com
facebook: Judit Lukács Tiborné

Tánccal az egészségért!

Szenior örömtánc

Csodafegyver az időskori feledékenység ellen!
Ingyenes bemutató órát tartunk
Tahitótfalu Népház nagytermében

2019. november 08-án pénteken 16 órai

kezdettel!

Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas férfit és nőt 50–100 éves korig!
A szenior tánc jó zenékre csoportos örömtáncolás, ahol az ízületeinken
kívül megmozgatjuk az agyunkat is! Nem kell előzetes tánctudás, sem partner!

Lelkes érdeklődőket várjuk a bemutatón, továbbiakban minden pénteken!

Rózsa Imréné szeniortánc oktató
mobil: 06-30/651 0253

Lukács Tiborné szeniortánc oktató
mobil: 06-20/914 0606
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a

Adventi

Gála

bemutatja

Segítsetek
a hóembernek!
című mesét.

Faragó András
színmûvész, énekes ünnepi
mûsora
2019. december 14-én szombaton 18 órakor
a tahitótfalui Népházban.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk.
Támogatói jegyek 2000 Ft-os áron kaphatók,
mellyel a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
2020. évi programjait támogatja. Köszönjük!
cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

2019. december 1-én vasárnap 10 órakor
Az előadás végén jön a Mikulás!
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2

Virágaim

PRINCZNÉ BÉRCZI KRISZTINA
NÉPI FAZEKAS KIÁLLÍTÁSA

PÉRELI ZSUZSA
GOBELINMûVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY, TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT az egyházak SZERETETTEL MEGHÍVJák
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 2019. DECEMBER 7-ÉN SZOMBATON 16 ÓRÁRA az

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN MEGRENDEZETT,
PRINCZNÉ BÉRCZI KRISZTINA NÉPI FAZEKAS KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: KÓSA KLÁRA KERAMIKUS IPARMûVÉSZ
közremûködik Molnár Réka népi énekes

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY, TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT AZ EGYHÁZAK SZERETETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 2019. DECEMBER 8-ÁN, VASÁRNAP 11:15-KOR az

rendezvénysorozat keretében megrendezett,
PÉRELI ZSUZSA GOBELINMûVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
KÖSZÖNTôT MOND NT. ÁRVAVÖLGYI BÉLA LELKIPÁSZTOR.

A kiállítást megnyitja
a mûvész és Tolcsvay László
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô
2019. DECEMBER 7-15-IG HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: KATOLIKUS HITTANTEREM, TAHITÓTFALU, DÓZSA GYÖRGY ÚT 17.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2019. DECEMBER 8-15-IG, HÉTKÖZNAP
15-18 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM, TAHITÓTFALU,
DR. ECSEDY ALADÁR TÉR
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ADVENT Tahitótfalun
2 0 1 9 . d e c e m b e r 7. – 2 0 1 9 . d e c e m b e r 1 5 .

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint az egyházak
szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!
DECEMBER 7. SZOMBAT

DECEMBER 13. PÉNTEK

16.00 „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója.
Köszöntőt mond Kubanek István képviselő és Marton Zoltán plébániai
kormányzó. Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas „Virágaim”
c. kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond Kósa Klára keramikus iparművész.
Helyszín: katolikus hittanterem. (Dózsa György út 17.)
16.45 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál. Helyszín: katolikus templomkert.
17.00 Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
zenetanárainak koncertje. Helyszín: katolikus templom.
18.00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban. Helyszín: katolikus templom.

6.00 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom.
11:00-20:00 Iskolai adventi vásár a szülők szervezésében
az osztályközösségek javára. Helyszín: Sportcsarnok.
18:00 A Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Adventi koncertje a Népházban

DECEMBER 8. VASÁRNAP
9.00
10.00
10.00
11.15

Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház.
Istentisztelet. Helyszín: református templom.
Péreli Zsuzsa gobelinművész kiállítása. Köszöntőt mond
nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor. A kiállítást megnyitja a művész és
Tolcsvay László. Helyszín: református gyülekezeti terem. (Dr. Ecsedy Aladár tér)

DECEMBER 10. KEDD
6.00 Rorate. Helyszín: katolikus templom.
18.00 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 11. SZERDA
6.00 Rorate. Helyszín: Szív Lelkiségi Központ (Villasor 7-9.)
9.00 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
10:15 Baba-mama kör. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 11-15.
16.00–19.00 „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?”
CIPŐSDOBOZ ADOMÁNYGYŰJTÉS.
Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

DECEMBER 12. CSÜTÖRTÖK
18:00 „Karácsonyra hangolva” kézműves foglalkozás – minden korosztály számára.
Helyszín: baptista imaház

DECEMBER 14. SZOMBAT
9.00-15.00 Adventi kézműves vásár Tahiban a Termelői Piac területén.
Adventi vendéglátás az Önkormányzat és a Baptista Gyülekezet szervezésében.
„Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipősdoboz adománygyűjtés.
Helyszín: Tahi, Termelői piac területe
11.00 Baptista fúvószenekari koncert. Helyszín: Termelői Piac területe
18.00 ADVENTI GÁLA: FARAGÓ ANDRÁS színművész,
énekes ünnepi műsora. Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.2.)
18.00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban. Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 15. VASÁRNAP
9.00 Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
10.00 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház.
10.00 Istentisztelet. Helyszín: református templom.
13:00-15:00 Karácsonyi édes és sós aprósütemények versenye pályamunkáinak
fogadása Eredményhirdetés és vendéglátás 16:00-kor.
Helyszín: református gyülekezeti terem.
15.00 Záró rendezvény. Óvodások műsora. Református gyülekezeti Kórus szolgálata.
Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Dr. Sajtos Sándor
polgármester. Szeretetvendégség a református gyülekezet
és a TETA szervezésében. Helyszín: református templom, gyülekezeti terem.
A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2019. december 7–15-ig
hétköznap 15–18, hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig, a református gyülekezeti
teremben 2019. december 8–15-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!

Főszervezők: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata
Társszervezők: Szent István Király Plébánia, Református Egyházközség, Baptista Gyülekezet, Tahitótfalui Óvodák,
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Almássy és Fiai Bt., VASIS KFT.

