
Új iskola épülhet Tahitótfaluban! 
Tahitótfalu Önkormányzata már 2006-ban ter-

veket készített új iskola építésére a NÉPHÁZ mel-
letti területen. Akkor, mint alpolgármester segí-
tettem Budai Mihály polgármester úr munkáját 
a 8 tantermes iskola megépítését célzó pályá-
zat kidolgozásában, beadásában.  Sajnálatomra 
azonban egy másik település kapta meg az isko-
la építésének lehetôségét. Közismert, hogy az 

alsó tagozatos gyermekek számára 5 szükség-
tanterem lett kialakítva a Népházban, amit a 
gyermeklétszám növekedése tett szükséges-
sé. A korábban könyvtárként mûködô emele-
ti szinten kerültek kialakításra a tantermek, a 
tanári szoba, és egy szertár. A földszinten lévô 
vizesblokk kapacitása nem kielégítô, tekintettel 
arra, hogy 105 gyermek oktató, nevelô munkája 
folyik a Népházban. 

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 7-15. Advent Tahitótfaluban rendezvénysorozat. 
Részletek a plakátokon.                                              
Kiemelt adventi programok:
December 7. 16:00 Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas kiállítá-
sának megnyitója. Helyszín: katolikus hittanterem
December 8. 11:15 Péreli Zsuzsa gobelinmûvész kiállításának 

megnyi tója. Helyszín: református gyülekezeti terem.
December 13. péntek 11:00-20:00 Iskolai adven-

ti vásár a szülôk szervezésében az osztályközös-

ségek 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.):

Folytatás a 14. oldalon

decemberi programok

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

A 2019. október 13-án megválasz-
tott képviselô-testület 2019. október 
31-én tartotta alakuló ülését, melyrôl 
Karácsony Ádám képviselô hiány-
zott. Hiányzását elôre jelezte, mely sze-
rint Párizsban az Európai Kulturális 
Örökség Csúcstalálkozóján tartott 
elôadást a Régiók Európai Bizottságát 
képviselve. 

A napirend elfogadását követôen, 
Budai Mihály a helyi választási bizott-
ság elnökének a választásokról szóló 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

A tartalomból:
Begördül hozzánk Paks II.

mozgó kiállítása 4.

Karácsonyi gondolatok 6.

A nagy várakozás 8.

Tanár úr, kérem! 9.

Pályaorientációs nap 10.

Készségeink fejlesztése 12.
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Az akkori sikertelen pályázatot követôen 
nem adtuk fel az új iskola megépítésé-
nek tervét, minden lehetôséget kihasz-
náltunk arra, hogy a gyermekek számára 
a kor követelményének megfelelô oktatá-
si intézmény épüljön.  Önkormányzatunk 
akár le is mondhatott volna ennek a terv-
nek a megvalósításáról, miután az isko-
la állami fenntartásba és mûködtetésbe 
került. Tahitótfalu közössége mindig nagy 
figyelmet fordított arra, hogy a telepü-
lésünk gyermekei megfelelô körülmé-
nyek között válhassanak felnôtté, lokál-

patriótává. A Váci Tankerület Igazgatója, 
Verebélyi Ákos – aki jól ismeri a helyze-
tünket – támogatta azon törekvésemet, 
hogy Tahitótfaluban végre megépüljön 
az új iskolaszárny. Az elmúlt években két 
alkalommal is bemutattam a szükségtan-
termeket Hadházy Sándor Országgyûlési 
képviselônek, aki maga is indokoltnak és 
szükségesnek tartotta az új iskola megépí-
tését. 2019. november 26-án Pest megye 
hírportálján kaphatott mindenki tájé-
koztatást arról, hogy a Kormány 16 Pest 
megyei köznevelési intézményt fejleszt 60 

milliárd forintból. A Kormány döntését 
Kásler Miklós Emberi Erôforrások minisz-
tere jelentette be. A Nemzeti Köznevelési 
és Infrastruktúra Fejlesztési Program kere-
tén belül a Budapest környéki települése-
ken 4 új iskola épül, valamint 136 új tan-
teremmel bôvítenek meglévô iskolákat. 
Az új iskolák építésénél alapvetô szem-
pont lesz az energiatakarékosság, az ala-
csony széndioxid kibocsátás, és az, hogy a 
legkorszerûbb oktatási eszközökkel legye-
nek felszerelve. Az iskolaudvarok és kör-
nyezetük kialakításában fontosak lesznek 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

T: 36-30-297-2117, 36-1-413-3881

Budapest, 1078 Murányi u. 1. II-7
www.konstruma.hu

NEO Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
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az ökológiai szempontok is. Közismert, 
hogy a legnagyobb népességnöveke-
dés Budapest agglomerációjában tapasz-
talható. A Központi Statisztikai Hivatal 
elôjelzése szerint a következetô évtize-
dekben akár 10-20 %-os népességnöve-
kedés is várható ezen a területen.  Nagy 
öröm volt számomra, amikor november 
30-án Hadházy Sándor képviselô úr tele-
fonon arról értesített, hogy Tahitótfalun 
a régóta ter vezet t i skola megépü l -
het. Természetesen a központi iskola a 
Kossuth L. utcában változatlan funkció-
val tovább mûködik.  A Népház melletti 
területen épülne meg 8 tanterem, amely 
az alsó tagozatosok számára lenne kiala-
kítva.  A 2016. szeptember 1-én átadásra 
került konyha, étkezde tervezésekor már 
gondoltunk arra, hogy egyszer egy isko-
la épülhet mellé, ezért a tervezésekor ezt 
is figyelembe vettük. Ez azt jelenti, hogy 
a területen lévô közmûvek olyan kapaci-

tással bírnak – például elektromos háló-
zat –, amelyek az iskola igényeit is kielégí-
tik.  A Népházban felszabaduló tantermek 
a zeneiskola egyre bôvülô helyiség igé-
nyét is enyhíthetik. Verebélyi Ákos a Váci 
Tankerület Igazgató Úr arról tájékoztatott, 
hogy a kivitelezés 2021-2022-ben várha-
tó. Tahitótfalu Önkormányzata biztosítja a 
területet, a kivitelezés lebonyolításáért a 
támogató hatóság felel. Öröm számomra, 
hogy az új választási ciklust ezzel a jó hír-
rel nyithatom meg. 

Végezetül szeretném megköszönni 
Önöknek az együttmûködést és a támo-
gatást. Kívánok Tahitótfalu minden lakó-
jának áldott, békés boldog karácsonyt és 
új esztendôt!

Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Fehér Zétény, 2019.10.23
Szalontai Nia, 2019.10.22.

Házasságot kötöttek:
Surányi Zoltán – Nógrády Nóra 
Lehoczki Ferenc Tibor – Vanek Nikolett Anna

Elhunytak: 
Fodor Károly Józsefné – Erdész utca, élt: 87 évet
Dobó Istvánné – Szentendrei út, élt: 77 évet
Hirt Erika – Kis köz, élt: 16 évet
Schilling Sándor András – Dózsa György út, élt: 
58 évet. 

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

 A község lakói számára a könyvtár az 
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô 9.00-12.00
Csütörtök:  17.00-18.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 

Tahitótfalu Képviselô-testülete 2019. 
novem ber 26-án nyílt ülést tartott. Az ülé-
sen minden Képviselô jelen volt.

 A Képviselô-testület döntése értelmé-
ben elfogadásra került  Tahitótfalu  tele-
pülésen, a belterületi, nem beépített 
ingatlanok vonatkozásában a telekadó, 
mely 2020. január 01-tôl kezdôdôen 
kerül bevezetésre. Mértéke: 20 Ft/m2/
év, amely a Pénzügyminisztérium által 
meghatáro zott telek-adó mérték legmaga-
sabb kivethetô összegének (354,85 Ft/m2) 
csupán a 5,63%-a.

A Képviselô-testület elfogadta még az 
építményadó mértékének növelé-
sét 200 Ft/m2-rôl 250 Ft/m2 mértékre 
a lakás és a hozzá tartozó garázsok eseté-
ben, amely a Pénzügyminisztérium által 
meghatározott építmény-adó mérték leg-
magasabb kivethetô összegének (1951,65 
Ft/m2) csupán a 12,81 %-a.

A módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt helyi adórendelet megtekinthetô 

Tahitótfalu Község honlapján. 
Emellett tájékoztatjuk a T. Adófizetôket, 

hogy a Képviselô -testület 206/2019.
(XI.26.) számú határozata alapján az adó-
tartozással rendelkezôk névsorát 
nyilvánosságra hozzuk a 2019. októ-
ber 31. záró állapot szerint 2019. nov-
ember 30-ig és ezt követôen folyamato-
san, az összes adónemet érintôen jogi sze-
mélyek esetében a százezer, magánszemé-
lyek esetében az ötvenezer forintot elérô, 
90 napon keresztül folyamatosan fennálló 
tartozásokat.

Fentiekkel kapcsolatosan állunk ren-
delkezésükre, kérem keressék Balláné 
Karnevál Magdolna adóügyi-adósságke-
zelési ügyintézôt a 26/ 387-198/8-as  mel-
léken vagy a 06-30/ 380-4622 telefonszá-
mon illetve személyesen az ügyfélfogadá-
si idôben.

Eôryné dr Mezei Orsolya s.k.
jegyzô

Tisztelt Lakosaink!

T: 36-30-297-2117, 36-1-413-3881

Budapest, 1078 Murányi u. 1. II-7
www.konstruma.hu

NEO Konstruma Mérnöki Iroda Kft.

office@konstruma.hu
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Miért van szükség új atomerômûre 
Pakson? Mennyire lesznek biztonságo-
sak az új blokkok? Miként járulnak 
hozzá a klímavédelemhez? Többek közt 
ezekre a kérdésekre is választ kaphat a 
Paks II. társaság tájékoztató jármûvén, 
amely tavaszi körútján településünkre 
is ellátogat. 

A mozgó kiállításon az érdeklôdôk inter-
aktív táblákon ismerkedhetnek meg az atom-
energiával, a Pakson üzemelô négy, illet-
ve a tervezett két új blokk legfontosabb 
jellemzôivel. Tájékozódhatnak a Paks II. beru-
házás jelentôségérôl, gazdasági és környeze-
ti hatásairól, szerepérôl. Emellett kisfilmek 
segítségével megismerhetik többek között a 
3+ generációs VVER-1200-as blokktípust, és 
virtuális sétát is tehetnek egy, a Paksra terve-
zetthez hasonló atomerômûben. A látogatás 
végén az érdeklôdôk felmérhetik a témában 
szerzett tudásukat, a tesztet helyesen kitöltôk 
pedig ajándékot is kaphatnak.

A Paks II. interaktív mozgó kiállítása 2020. 
január 08-án 8-12.30 és 13-17 óra között (2021 
Tahitótfalu, Szabadság u. 1. (Sportcsarnok) 
tekinthetô meg egyénileg és csoportosan.

Gondolta volna?
• A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 

Átviteli Rendszerirányító Zrt. által vég-
zet t  elemzések a lapján a napja ink-
ban meglévô 8617 MW bruttó villamos 
teljesítôképességbôl csupán 4000 MW 
maradhat üzemben 2033-ig. Az összesen 
2000 MW-os teljesítményû négy jelenleg 
mûködô paksi blokk 2032 és 2037 között, 
üzemideje végén leállításra kerül, ennek 
a helyébe lép majd be az összesen 2400 
MW-os teljesítményû két új paksi egység. 
Nem az a kérdés tehát, hogy szükség van-e 
Paks II.-re, hanem az, hogy milyen további 
erômûvek épüljenek, amelyek között lehet-
nek majd megújuló alapúak is.

• Az új paksi blokkok a jelenleg elérhetô leg-
biztonságosabb, ún. 3+ generációs techno-
lógiát képviselik. A legmodernebb elvárá-
soknak megfelelôen passzív és aktív bizton-
sági rendszerekkel is fel lesznek szerelve, a 
reaktort körülvevô, kettôs falú konténment 
pedig akár egy repülôgép becsapódása ese-
tén is megvédi az épület berendezéseit.

• Az ENSZ 21. klímacsúcsán mintegy kétszáz 
ország kötelezte el magát az éghajlatváltozás 
megelôzése és az emberi civilizáció védel-
me érdekében. A történelmi jelentôségû 
2016-os párizsi megállapodás aláírói, köz-
tük Magyarország, ígéretet tett többek közt 
a fosszilis energiahordozók kivezetésére és 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Az 
atomerômûvek segítik az éghajlatváltozás 
megelôzését, hiszen mûködésük során nem 
bocsátanak ki szén-dioxidot vagy más üveg-
házhatású gázt. 

• Az atomenergia továbbra is meghatáro-
zó a világ energiatermelésében: számos 
ország épít vagy tervez atomerômûvet 
Európa- és vi lágszerte. A Nemzetközi 
Energiaügynökség jelentésében 2040-ig 
a beépített nukleáris kapacitások további 
jelentôs bôvülését prognosztizálja, várako-
zásaik szerint az atomenergia részaránya a 
világ egyre növekvô energiatermelésébôl 
11-rôl akár 18 százalékra nôhet.

• A mozgó kiállítás évrôl évre népszerûbb, 
2009-es indulása óta már több százezren 
tekintették meg a tájékoztató jármûvet, 
emellett nemzetközi elismerésben is része-
sült a kiállítás: az Atomexpo Awards nem-
zetközi pályázat társadalmi kommunikáció 
kategóriájának döntôjében a társaság okle-
vélben részesült.

Paks II. Zrt.

Begördül hozzánk Paks II. mozgó kiállítása
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Folytatás az 1. oldalról
beszámolóját hallgatta meg a képviselô-
testület, majd sor került a képviselôk, 
illetve a polgármester eskütételére, a 
megbízólevelek átadására. Következô 
döntésével a képviselô-testület meg-
kezdte az önkormányzat szervezeti és 
mûködési szabályzatának felülvizsgálatát, 
majd a polgármesteri illetmény és költ-
ségtérítés összegének megállapítása után, 
titkos szavazással döntött az alpolgármes-
ter személyérôl.

A képviselô-testület 9 igen szavazattal 
támogatta Dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter javaslatát, és Csörgô Mihály képviselôt 
társadalmi megbízatású alpolgármester-
ré választotta. Az alpolgármesteri esküt 
követôen döntött a képviselô-testület az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költség-
térítésének összegérôl.

Ezután a bizottsági elnökök személyérôl 
határozott a képviselô -testület, így 
a Gazdasági Bizottság elnöke Gaál 
Sándorné képviselô, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Nagyházu Miklós képviselô, a Szociális 
Bizottság elnöke Schottner Erzsébet 
képviselô, a Kulturális Bizottság elnö-
ke Vaczó Zoltán képviselô lett (Kubanek 
István tartózkodott). 

Az utolsó napirendben a képviselô-
testület megkezdte a képviselôk díjazá-
sáról szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatát, majd Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester a polgármesteri program ismerte-
tését követôen az ülést bezárta. 

Soron következô ülését a képviselô-
testület november 11-én tartotta, az ülé-
sen a képviselô-testület teljes létszám-
ban részt vett. A napirendek elfogadá-
sa után Karácsony Ádám képviselô esküt 
tett, majd döntött a képviselô-testület a 
bizottsági tagok személyérôl, a bizottsá-
gok elnökeinek javaslata alapján, az aláb-
biak szerint. 

A Gazdaság i Bizot tság a lelnöké -
vé Nagyházu Miklós képviselôt, tagjai-
vá Schottner Jánosné, Karácsony Ádám 
képviselôket, külsôs tagként Németh 
Juliannát választotta. 

A Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság alelnökévé Vaczó Zoltán 
képviselôt, tagjaivá Dr. Pálvölgyi Tamás 
és Karácsony Ádám képviselôket, külsôs 
tagként Gacsályiné Rédai Erikát választot-
ta.  

A Kulturál is Bizottság alelnökévé 
Kubanek István képviselôt, tagjává Gaál 
Sándorné képviselôt, külsôs tagként 
Horváthné Csörgô Andreát és Wegroszta 
Gyulát választotta. 

A Szociális Bizottság alelnökévé Dr. 

Pálvölgyi Tamás képviselôt, tagjává 
Kubanek István képviselôt külsôs tagként 
Oroszné Kapornai Juditot választotta. 

Támogatta a képviselô -testület az 
Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület 
kérelmét, és az Egyesület által szerve-
zett Mikulás programra a Népházat térí-
tésmentesen biztosította. Következô dön-
tésével a Dagober Kupa teremfoci torna 
megrendezésére a Sportcsarnokot is térí-
tésmentesen adta használatba a rendez-
vény szervezôje számára. 

A beérkezett árajánlatok alapján a 
képviselô-testület a legkedvezôbb aján-
lat elfogadásával megbízta a Grafitus Kft-t 
a Tahitótfalu Mátyás király utca felsô, 
Nyulas utca – erdô közötti (3136, vala-
mint 3641 hrsz.) szakasz kiépítésének 
útépítési, vízelvezetési és forgalomtech-
nikai engedélyezési tervének elkészíté-
sével, valamint az útépítési engedélyezé-
si eljárás lebonyolításával, majd hozzájá-
rult az Almásy utcában 2 db fekvôrendôr 
kiépítéséhez az e-ÚT 03.02.12. útügyi 
mûszaki leírás alapján. 

A képviselô-testület soron következô 
ülését 2019. november 26-án tartotta, 
az ülésen a képviselô-testület teljes lét-
számban részt vett. A napirend elfo-
gadását követôen a képviselô-testület 
döntött a helyi adók megállapításáról 
szóló 22/2015. (XI.27.) önkormányza-
ti rendeletének módosításáról, majd a 
Dunakanyari Család és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását követôen 
elfogadta az önkormányzat 2020. évi 
belsô ellenôrzési tervét. 

A tanácskozási szünet után a Tulajdoni 
ügyek napirendben több döntést hozott 
a képviselô-testület. Támogatta a 454 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérel-
mét, az ingatlan kerítésének elhelyezé-
sére vonatkozóan, majd elvi tulajdono-
si és közútkezelôi hozzájárulását adta az 
5202/17 hrsz-ú ingatlan víziközmû fej-
lesztéséhez. Döntött egy önkormányza-
ti ingatlan bérletének meghosszabbításá-
ról, valamint elvi támogatásáról biztosí-
totta Danubia Televízió Mûsorszolgáltató 
Kft-t valamint a Szólabda Stúdiót a Pilisi 
Dunakanyari Hírmondó kiadóját, azon-
ban a 2020. évben nyújtandó mûködési 
támogatás pontos összegérôl a 2020. évi 
költségvetés tárgyalásakor a pontos téte-
lek ismeretében tud majd dönteni. 

Ezt követôen támogatta a képviselô-
testület a 2802/2 hrsz-ú önkormány-
zati ingatlan megosztását, a tervezett 
bölcsôde építési beruházás vonatkozásá-
ban. Engedélyezte a Wood Fun Kft. számá-
ra a Rózsa utca felôli bejárást útfenntartá-

si hozzájárulás díjtétel megfizetése elle-
nében. Támogatta a Baptista Gyülekezet 
kérelmét és engedélyezte a Gyülekezet 
számára szilveszteri rendezvény lebonyo-
lítását az Ifjúsági tábor fôépületében bér-
leti díj ellenében. 

Döntött a képviselô-testület arról, 
hogy a benyújtott Bursa Hungarica 
Fe l s ô ok t a t á s i  Ö sz tönd í j r e nd sz e r 
2019/2020 évi pályázatainak elbírálását 
zárt ülésen tárgyalja. 

Az Egyebek napirendben a képviselô-
testület felkérte a jegyzôt, hogy a helyi 
adók és gépjármûadó vonatkozásában jogi 
személyek esetében a százezer, magán-
személyek esetében az ötvenezer forintot 
elérô, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkezô adózó 
nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephe-
lyét, adóazonosító számát és az adótarto-
zás összegét a helyben szokásos módon 
(önkormányzati honlapon és hirdetôn) 
tegye közzé. Ezt követôen felhatalmazta 
a polgármestert és az alpolgármestert a 
síkosságmentesítési és hótolási feladatok 
ellátására kötött szerzôdést felülvizsgála-
tára, és a szerzôdés aláírására. 

A zárt ülésen a képviselô -testület 
a  Bu r sa  Hu nga r ica  Fe l sôok t a t á s i 
Ösztöndíjrendszer 2019/2020 évi pályáza-
tait bírálta el, melynek során 16 pályázót 
részesített 4.000, - Ft/hó tanulmányi ösz-
töndíjban, két pályázó pályázatát pedig 
érvénytelennek nyi lvánította, mivel 
pályázatát kinyomtatva nem nyújtotta be. 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal Tahitótfalu Község Önkormányzat 
Képviselô-testületének 7/2019. (V.17.) 
önkormányzati rendelete alapján 2019. 
december 27-tôl 2015. 2019. január 03-ig 
közigazgatási szünetet tart.

Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, 
beadványaikat a Polgármesteri Hivatal 
postaládájába tenni, vagy címünkre pos-
tán feladni.

Az igazgatási szünet alatt azonnali intéz-
kedést igénylô halaszthatatlan ügyek  ben az 
alábbi telefonszámok hívhatók: 
30/563 9352, 30/289 6966.

2019. január 6-tól a megszokott ügyfél-
fogadási idôben várjuk kedves ügyfelein-
ket.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Mindenkinek kel lemes pihenést, 

áldott, békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 
jegyzô

Önkormányzati hírek
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„Mert a törvény Mózes által adatott, 
a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus 
által jött el.

Istent soha senki sem látta: az egyszü-
lött Isten, aki az Atya kebelén van, az 
jelentette ki ôt.”

(János evangéliuma 1. rész, 17-18. 
vers)

Manapság sokszor az az érzése a közéle-
tet figyelô, másokkal beszélô embernek, 
hogy a keresztyén hit valamiféle ósdi, 
felejthetô dolog a mai emberek életében. 
Felmerül hát a kérdés, hogy tudunk-e 
valami olyat nyújtani, ami miatt a keresz-
tyén hit – ahogyan mi, keresztyén hívôk 
gondoljuk – egyedülálló, páratlan és hasz-
nos ma is? A karácsony, a keresztyén-
ség és az Úr Jézus Krisztus saját üzenete 
az isteni kegyelem és igazság megjelené-
se ezen a világon. Ezt az ôsi, ugyanakkor 
ma is igaz üzenetet tudjuk belekiáltani, 
vagy éppen belesuttogni, beleélni rohanó 
világunkba. Mindkettôt természetesnek 
veszik az emberek, pedig Krisztus nél-
kül sajnos egyik sem lehet az igazi. Mert 
a világ, ha ad is kegyelmet, és botlásain-
kat büntetés nélkül elnézi, akkor azt nem 
önzetlenül teszi – utóbb le kell szolgálni a 
fônök, a családtagok, a barátok kegyelmé-
nek árát. Az igazsággal is hasonló a hely-
zet: a legnagyobb igazságok is meg tud-
nak dôlni pár perc alatt, ha csak emberi 
erôlködés van mögöttük, de az abszolút 
igazságot nélkülözik.

A törvény Mózes által adatott – írja 
János az evangéliumában. Igen, Isten egy 
csodán keresztül adta választott népének, 
és rajtuk keresztül az egész emberiség-
nek a Tízparancsolat Igéit. Ezek – Kálvin 
János reformátorunk tanítása szerint – 
tükör, fék és ösztöke funkciót látnak el az 
ember életében. Segítenek megtudni, mit 
vár Isten, mi a boldogság útja. De Isten 

ennél is többet készített nekünk. Ez a 
keresztyénség saját, kivételes és különle-
ges üzenete: kegyelmet és igazságot adott 
a világba Fia megtestesülése és megváltói 
halála által.

Amikor az Úr Jézus Betlehemben meg-
született, valami olyasmi történt, ami tel-
jesen egyedülálló. A teremtô Isten egy 
lett teremtményei között, miközben nem 
szûnt meg Isten lenni. Az Úr Jézus sze-
mélyében a két természet – a teremtmé-
nyi és a teremtôi – egyesült. Ezt egyet-
len másik vallás sem tanítja. Pedig ez az 
esemény nélkülözhetetlen az örök bol-
dogság miatt. Jézus Krisztus feltámadása 
után negyven nappal felment a mennybe, 
Atyja jobbjára. De személyében egy vala-
ha a földön élt egyszerû ember is megér-
kezett oda, Istenhez. Jézus Krisztus élete 
– Karl Barth svájci református teológus-
professzor gondolatai szerint – Istennek a 
teljes önátadása, lehajlása a teremtményi 
létig, és az embernek a teljes felemelteté-
se az Isteni szféráig. Ez a két irány egy-
aránt Jézus Krisztus testet öltésével derült 
ki a világ számára: ezt jelenti a kegyelem 
és az igazság elhozása. Kegyelmet kapunk 
az által, hogy az Úr Jézus emberré lett, 
és igazságot kapunk, azáltal, hogy az Úr 
Jézus Krisztus mint embertestvérünk fel-
ment a mennybe az Atyaisten jobbjára. 

A karácsony Isten végtelen szerete-
tének az ünnepe. Próbálj belegondolni 
a csendességben, hogy a szeretô, érted 
kereszthalálra is kész, és most a menny-
ben élô Istenrôl csak Jézus Krisztus miatt 
tudhatsz. Ha pedig nem tudnánk Isten 
irántunk való végtelen szeretetérôl, akkor 
kimondhatatlanul szegényebbek lennénk. 
Ezért kell a keresztyén üzenet a világ min-
dennapjaiba, hogy Isten eme szeretetérôl 
el ne feledkezzünk! Ne ünnepelj kará-
csonyt anélkül, hogy Istennek ezt a Feléd 
is élô szeretetét meg ne köszönnéd!

Református Istentiszteletek az 
ünnepen:

December 22. vasárnap, délelôtt 10 
óra: advent 4. vasárnapi Istentisztelet a 
templomban 

este 5 óra: Úrvacsorai elôkészítô áhítat 
a gyülekezeti teremben

23. hétfô, este 5 óra: Úrvacsorai 
elôkészítô áhítat a gyülekezeti teremben

24.  kedd,  es te 5 óra:  szentest i 
Istentisztelet hittanosaink szolgálatával a 
templomban

25. szerda, délelôtt 10 óra: ünnepi úrva-
csorás Istentisztelet a templomban

26. csütörtök, délelôtt 10 óra: ünnepi 
úrvacsorás Istentisztelet a templomban 

29.  v a s á r n ap,  dé le lô t t  10  ór a : 
Istentisztelet a templomban

31. kedd, este 5 óra: óévi háladó 
Istentisztelet a gyülekezeti teremben

2020. január 1. szerda, délelôtt 10 óra: 
újévi könyörgô Istentisztelet a templom-
ban.

Minden kedves érdeklôdôt nagy szere-
tettel hívunk és várunk alkalmainkra!

Áldott karácsonyi ünnepet és új évet 
kíván minden kedves Olvasónak: 

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Karácsonyi gondolatok

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 gyüleke-
zeti teremben.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány
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Isten kegyelmébôl, a Sors jóvoltá-
ból, a 99 éve elszakított magyar vére-
ink iránti igaz szeretetbôl fordulok a 
régi Marosszék, s csodálatos tája, a szôke 
Nyárád vidékének egy kicsiny gyöngy-
szem faluja,  Nyárádmagyarós magyar-
jai, s reformátusai felé…(…mert „Magyar 
földrôl Székelyföldre szállnak fellegek…”

Hittel remélem, hogy gyönge emberi 
szavaim utat törnek a Déli Kárpátok felôl 
a Székelyföld ellenében húzódó nehéz, 
súlyos  fellegek között, s lélekben meg-
érintve a szép nevû Nyárád-menti szé-
kely falvak dolgos magyarjait is, eljutnak 
Magyarós magyarjaihoz, reformátusai-
hoz … Talán nem lesz nehéz nekik törni 
az utat, hiszen Székelyföld eme táján ezer, 
és ötszáz éve  épült katolikus és reformá-
tus istenházak romokban lévô, és meg-
újult falai között szállt, és száll az ének, 
a fohász  a magasságos Istenhez, hogy 
ôrizné meg ôket hitükben, megmaradá-
suk iránti reményeikben, a századok alat-
ti dúlások ellenére is annak, aminek ôseik 
jóvoltából születtek: székelynek, magyar-
nak. Azért, mert az Al-, Közép-, és a Kis-
Nyárád mentén eleik csonthalmaira épült 
templomok, országos, történelmi súlyú 
döntések színhelyei, a nagy háborúkban a 
hazáért elesett hôsök áldozatai, az élettel 
való birkózásuk-kínlódásuk okán vallási 
felekezet nélkül megilleti ôket a magyar-
nak maradás joga. Hiszen épült itt éjsza-
kákon át református templom úgy, hogy 
építôi egyik kezükben a kardot markol-
ták, a másikban az építôszerszámot. A 
Nyárád-mente fiai Bázelben és más egye-
temeken szívták magukba a reformá-
ciót, hogy itthon iskolákat, könyvtára-
kat építsenek a székelyek felemelkedésé-
ért. Határtalan haza-, és anyaföld szere-
tetük okán számolatlanul ontották vérü-
ket a haza függetlenségéért. Ezért érzi 
az utazó, hogy itt mennyire más – telít-
ve a súlyos magyar történelmi múlttal - a 
levegô, mennyire megérint a táj, a múlt, 
miközben munkálódik a kimondatlan 
remény egy szebb magyar jövô iránt.”… 
mindenütt nyíló virág, áldás, élet, füg-
getlen, szép, szabad béke, mely fölött 
madárkák lebegnek. Nyakig takaróz-
tak a hegyek a színes-hímes szépséggel. 
Ez Székelyföld. (Nyírô József: Madéfalvi 
veszedelem.) – „… szép itt minden, még a 
levegôben elcsavart füst is. Úton, útfélen 
látom az érdekes… székely fényt, mely a 
nap alá is tüzet szeretne rakni. Az angya-
lok osztovátáján sem lehetne kedvesebb 

helyet szôni. Az élet örökkévalósága van 
itt, hol a halál talán sohasem támasztja 
üveglétráját az ember homlokának, hogy 
megnézze hátralévô napjait…”(Tamási 
Áron: Jézusfaragó ember.)

És itt, a Nyárád mentén terem az olyan 
magyar, aki olyan, mint „… a fa, amelyik-
nek gyökere nagyon mélyen bent van a 
földben. Évszázados mélységekre bent… 
és sem az ilyen fát, sem az ilyen embert 
nem bánthatja nagyon a vihar… csak 
megtépheti, de kidönteni nem bírja. Mert 
gyökere benyúlik a föld szívéig éppen, s a 
föld hûséges erôvel megtartja az ilyen fát, 
s az ilyen embert…” (Wass Albert: Csaba.)

„…egy egy nemzedék ültet fát, esz-
mét, gondolatot… hogy aki azután jön, 
készen kapjon otthont, árnyékos ker-
tet, termô gyümölcsöst, hazát… a fák a 
rügyekre akasztott gondolatot fölemelik 
… s átmentik késô nemzedékeknek…, 
a mi nemzetünk sorsa a falvak népe 
között s a termôföldön dôl el, mely éle-
tet ad… el ne feledjétek, a rend, mely ôsi 
és törvényszerû ezen a földön:  mélyíteni 
a barázdát és szélesíteni, ügyelni az idôk 
járását. Gondozni a népet… ha úgy hozza 
a szükség, kiállani érte becsülettel…” 
(Wass Albert: Mire a fák megnônek.)

„…A mi Urunk Jézus Kr isztus… 
ôrizzen, vezessen, szeressen, ne hagyjon 
el, irgalmazzon, áldjon, keresztjével irá-
nyítson, hazát adjon, védjen… én nemze-
tem, székely népem!” (Nyírô József: Isten 
igájában.)

Ezekkel az idôk próbáit kiálló „igék-
kel” szeretnék áldott karácsonyi ünne-
peket és boldog új esztendôt kívánni 
Nyárádmagyarósnak, 2020-ra.

* * *
E lap 2017. és 2018. decemberi számai-

ban már írtam Nyárádmagyarós múltjáról, 
s amelyet szeretnék még régebbi múltjá-
ról szólókkal tovább bôvíteni: annál az 
egyszerû oknál fogva, hogy községünk 
polgárai még nagyobb érdeklôdéssel for-
duljanak nem csak e kicsiny székelyföl-
di falu, hanem egész Székelyföld felé. 
S válasszák úticélként, mert hatalmas, 
maradandó, gyermekeiknek is tanulsá-
gos , lelket gazdagító élményekben lesz 
részük:  „…Magyaros a Kis-Nyárád völ-
gyének utolsó végfaluja, mert itt már a 
Kis-Nyárád elenyészik, bár forrása ide 
még jó tova van a Bekecs déli alján, de 
az Magyaroson felül többé nem Nyárád, 
hanem Sugó pataknak neveztetik. Hol 
a Sugó patak a Selyébôl lefolyó Cigány 

patakkal egyesül: ott keletkezik a Nyárád 
név s ott fekszik a két észak irányú patak 
völgyét elkülönítô Kati hegyese alatt 
szép regényesen Magyaros… mely egyi-
ke volt Marosszék legtekintélyesebb hely-
ségeinek, azt az 1567. évi regustrumból 
látjuk, hol Mogyaros néven 32 kapu-
val fordul elô, vagyis annyival, mennyi-
vel Maros-Vásárhely és Selye kivételével 
azon idôben Marosszék egy helysége sem 
birt. (Rákóczi György 1635.-ki lustrájában 
Magioros név alatt szerepel.) Különben 
Magyaros jelenleg is /1868/ egyik legna-
gyobb helysége Marosszéknek. Házszáma 
240 levén, határterjedelme is tekintélyes, 
mert az 3313 h. és 106 négyszög öl terjede-
lemmel bir, ebbôl 1256 h 1366 öl szántó…
Bármily félreesô hely legyen is Magyaros, 
azért mégis 4 országos sokadalma van, 
melyet 1845-ben nyert… egyik utcáját 
Egerszegnek nevezik, mely – mint mond-
ják – egy ily nevû Magyarosba beolvadt 
falu emlékét ôrzi. Különben Magyaros 
sem mindig itt feküdt mostani helyén, 
hanem a falutól keletre felmagasuló Kati 
hegyesének Várbércze nevû részén… 
a közeli Kati kútja egy magyarázat sze-
rint egy vén leány, Csergô Kata hôs nôtôl 
nyerte a nevét, aki rendkívül erôvel birt, s 
aki egy tatárjárás alkalmával a Várbérczen 
feküdt várból az ôrizet élén kiütvén, a 
tatárokat öldöklô harcz után visszanyom-
ta. Ez a várôrizet alapította volna a vár 
alatt elterülô lapályon az éltetô forrás 
közelében Magyarost. A falu körüli régi 
elnevezések, épület-, edénymaradványok 
utalnak a történeti valóságra: Magyaros 
kapuja, Tehénhajtó, Leányhegy /ahova 
csak leányokat temettek/, Haranghegy, 
Lugashegy, Ördöngös domb, Faragott 
domb, Kis-Érhegy /ôrhegy/ ahonnan 
vigyázták az ellenség jövetelét. A falu 
felsô végénél van a Székhátja… ásványos 
forrás… ma már elhagyatva.” (Orbán 
Balázs, IV. kötet, 77-78.o.)

-Kiegészítés a fenti két korábbi cikk-
hez: az 1940-44 közötti „kicsi magyar 
világ” bevezetôjeként, a 2. Bécsi dön-
tés értelmében Észak-Erdély hazatért 
Magyarországhoz. A magyar honvéd-
ség 1940. szeptember 10.-én vonult be 
Marosvásárhelyre, a Nyárád-mentére: 
Szovátára, majd Gyergyó szentmiklósra, 
Borszékre, Maros hévízre.

G. Szalai István, Tahitótfalu, 
2019. December 

(Folyt. 2020. márciusában)

Harmadik karácsonyi köszöntô és új évi üdvözlet 
székelyföldi testvéreinknek ott, a távoli, s mégis 
közeli, székelyföldi Nyárádmagyaróson…   1.rész
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Advent elôestéjén Tahitót fa luban 
is megkezdôdött a készülôdés a nagy 
ünnepre november 22-23-24-én. Ilyenkor 
elsôsorban azokra gondolunk, akik vala-
milyen oknál fogva nehezebb körül-
mények között élnek. Idén is, mint az 
elôzô években, a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület országos akciójának kereté-
ben Tahitótfalu Önkormányzata önkén-

tesek közremûködésével három napon 
át gyûjtötte a tartós élelmiszert a szük-
séget szenvedô embertársaink részé-
re. Mindannyiunk számára nagy öröm, 
hogy nem csak a szívek, hanem a zse-
bek is megnyíltak. Örömmel hozták még 
a kicsiny gyermekek is a szaloncukrot, 
csokit és mikulásokat. Elszorult torokkal, 
hálás szívvel alig tudtuk megköszönni az 
adományokat. Nem csak helybeliek ada-
koztak, hanem azok az emberek is, akik 
ide Tahiba járnak a Tesco-ba vásárolni. 
Nagyon szépen köszönjük!

„Áldott ezerszer, ki csokorba gyûjti
a Jó Istennek meleg mosolyát
Belopja gyötrött, elfáradt szívekbe
S megint vele száz szûk szegény szobát
Mert nincsen áldás, csak az Úr kezében
És nincsen jóság, csak az Ô szíve
S ki hozzá viszi a szenvedô embert,
Annál áldottabb nincsen senki se.”

Mentes Mihály csodálatos soraival 
kíván a Szeretetszolgálat mindenkinek 
áldott, boldog, békés, szép karácsonyi 
ünnepeket.

Karácsony! Áradva keresgél
A szeretet, jóakarat,
Ellágyul a lélek, feleszmél:
Szeretni most nagyon szabad!

Jó meleg kell a szívbe!
Olyan ölelôs, szépséges csoda,
Óhajtjuk, várjuk epedve,
Hogy átjárjon égi, szent harmónia.

Mit ér a külsô csillogás,
Ha odabent sötét lenne?
Felizzik a szunyókáló parázs,
Mintha szívünk is dalra kelne!

Kedves kis falumban fényarcú emberek,
Ajándék özönöl, örül, aki kapja,
S aki adja is, szíve beleremeg:
Nem hiába vártunk erre a napra!

Bizony nem. Isten a LEGJOBBJÁT adta,
Minden földi jónál jobbat,
Közöttünk járt-kelt Isten Fia,
Ünnepedbôl ôt ki ne hagyjad!

Érted jött, érted szól, lágyan érintgetve,
Felelj IGENNEL ily nagy szeretetre!

Arany Júlia 2019. október 15.

A nagy várakozás Szentkarácsony

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
ezúton köszöni mindenkinek, aki adomá-
nyával hozzájárult a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület háromnapos országos 
kampánya keretében végzett élelmiszer-
gyûjtéshez. Idén a tavalyinál is több élel-
miszert adományoztak a vásárlók. A helyi 
Tesco áruházban gyûjtött 1500 kg tartós 

élelmiszer a tahitótfalui rászoruló csalá-
dok és egyedülállók között kerül szétosz-
tásra a Szociális Bizottság, a Katolikus 
Karitasz és a Családsegítô Szolgálat által 
összeállított jogosultak listája alapján. 
Külön köszönet illeti azokat az önkénte-
seket, akik szabadidejüket áldozva e hét-
végén a gyûjtésben valamint a csoma-

gok összeállításában szerepet vállaltak: 
Katolikus Karitasz, Együtt Egymásért 
Dunakanyar Egyesület, Ôszirózsa Nyugdí-
jas Klub, az iskola és óvoda dolgozói, a 
közösségi szolgálatot végzô középiskolás 
diákok valamint az Önkormányzat fizi-
kai állománya. Köszönjük a településün-
kön szerény körülmények közt élô embe-
rek nevében is, hogy együtt szebbé tudjuk 
tenni karácsonyukat!

Béres Gabriella

Sikeres volt a karácsonyi élelmiszergyûjtés
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A nyolcadikosoknak irodalom szakkör 
keretében minden évben színházlátoga-
tást szervezek. 

November 15-én Karinthy Frigyes Tanár 
úr kérem címû novelláiból készült elôadást 
néztük meg a Karinthy Színházban. 
(Szomorú aktualitás, hogy az elôzô héten 
hunyt el Karinthy Márton, a színház igaz-
gatója, Karinthy Frigyes unokája.)

Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô 
színházjáratához kapcsolódtunk. Matus 
Klára, igazgatóhelyettes tanárnôvel, 21 
tanulóval vettünk részt az elôadáson.

Karinthy klasszikus mûve tananyag iro-
dalomból, amit a mai fiataloknak sok ötlet-
tel, humorral mutattak be a szintén fiatal 
színészek. A hagyományos elôadásokkal 
szemben új, humoros részekkel bôvült az 
elôadás, dalbetétek voltak benne, a díszlet 
is ötletes volt.

A színészeknek láthatóan jutalomjáték 
volt az elôadás, ’lubickoltak’ a szerepben. 
Ez a hangulat a nézôket is magával ragad-
ta.

Magyar órán rész letesen elemez-
tük az elôadást, házi feladatként egy, az 
elôadásról készült riportot néztek meg a 
gyerekek, melyben a két fôszereplô lelke-
sen mesélt a darab létrejöttérôl.

A gyerekek a következô héten sokszor 
emlegették az elôadást. Így emlékeztek:

„Nekem a darabban legjobban a zene 
tetszett. Nagyon jól lett megírva, jó 
volt hozzá a koreográfia is. Vettem a 
bátorságot, felvettem a kapcsolatot a 
zeneszerzôvel, és elkértem a kottákat. A 

mai napig beszélgetünk egymással.”
(Dunai Norman)

„Megnézném még egyszer a németórán 
való felelést, meg a matek felelést, ami-
kor a fiú nem tudta elolvasni a kezérôl a 
puskát. A többiek köhögve súgtak. Tudom 
ajánlani, zenés, vicces darab!”

(Mátyók Dániel)

„A történet karaktereit fiatal, huszon-
éves fiúk játszották. Nagyon vicces jele-
netek voltak benne, végignevettük az egé-
szet.”

(Bodor Tekla)

„A kedvenc jelenetem a felelés volt, 
mert egy csomó ötletet vehettünk belôle, 
így tudunk majd egymásnak segíteni.”

(Csereklye Dóra)

„Az egész elôadás zseniálisan vicces 
volt. Azt is el kell mesélnem, hogy mikor 
vége volt a darabnak, az egyik színész fiú 
kisurrant az ajtón, és én utána futottam.”

(Rizmicsenkó Léna)

Papp Judit, magyartanár

Tanár úr, kérem!

A Keresztszülôk a Moldvai Csángómagya rokért 
Egyesülete szervezésében gyûjtöttünk ajándé-
kokat az Erdélyben, Moldvában élô csángó gye-
rekeknek. Jolanda Willemse, az Egyesület elnö-
ke szervezte a gyûjtést idén is a Dunakanyarban. 

Iskolánk néhány szentendrei iskola mellett csat-
lakozott a gyûjtéshez. Nagyon sok szép ajándé-
kot gyûjtöttünk az idei évben is. Köszönöm a 
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI 
közösségének, kollégáimnak, a diákoknak, szüle-

iknek a segítségét! Külön köszönet a 3.b, a 6.b és a 
8.b osztályok közösségének, osztályfônökeiknek 
és Tahitótfalu Önkormányzatának a kiemelkedô 
segítségért!                                       Iskolavezetés

Határon túli magyar közösségek segítése
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Iskolánk hetedikes és nyolcadikos diák-
jai november 22-én Dunabogdányban 
különféle szakmákkal ismerkedhettek 
meg. Lehetôségünk nyílt a Komposztáló 
telep, a Borgarázs Manufaktúra, a Gräff 
Autószervíz, a Heim Pékség, a Forgó 
Étterem, a Rókus Gyógyszertár, a Coop, 
a Tündérlakk, Polgármester Hivatal és a 
Barber shop munkájába betekinteni. 

A gyerekek már elôzetesen kiválasz-
tották, melyik szakma érdekli ôket, a 
dunabogdányi csapat ez alapján készítet-
te el a beosztást. Mindenki két különbözô 
szakma rejtélyeivel ismerkedhetett meg. 
Nagy sikert aratott Alimán Ákos bemu-
tatója, aki az elôre megbeszéltek alapján 
divatos frizurát készített az egyik fiúnak. 
Köszönjük a dunabogdányi iskolának a 
szíves vendéglátást, szervezést!

Fábián Nikolett 7. osztályos tanuló 
élményei

„Én a pékségben és a Coop áruházban 

voltam. Nagyon jó volt, mert többet tud-
tunk meg az adott szakmáról. A Coopban 
a kereskedelemrôl és az érettségirôl 
beszéltek leginkább, és így már jobban 
érdekel a szakma. A pékségben pedig a 
gépeket mutatták be, hogyan dagaszta-
nak. Nekem nagyon tetszett ez a nap!”

Tar Benjamin 8. osztályos tanuló
„Én a dunabogdányi Mókus patikában 

voltam elôször, ahol körbe nézhettünk több 
helyen is, a gyógyszerraktárban, a laborban, 
ahol megmutatták, hogyan készítik a gyógy-
szereket. Készítettünk sóoldatot, öntöttünk 
kúpot, és megmutatták a régi és mostani 
gépeket.

Utána a fodrásznál voltunk. Egyikünk-
nek csináltak frizurát, közben magyarázták, 
hogy mi volt régen, és mi most a borbélyok 
feladata. Nagyon tetszett az egész, jó volt 
találkozni és beszélgetni a dunabogdányi 
diákokkal. Jövôre ôk jönnek újra a mi isko-
lánkban a pályaválasztási napon.”

Délután térségi pályaválasztási fórumot 
tartottunk a tahitótfalui, dunabogdányi és 
szigetmonostori általános iskolák 8. osztá-
lyos diákjai és szüleik részére a tahitótfalui 
Népház színháztermében.

A meghívott intézményeket taná-
rok, intézményvezetôk mutatták be PPT 
prezentáció kíséretében. A Budapesti 
Gazdasági SZC Varga István Kereskedelmi, 
Közgazdaság i  Szakg i m náz iu ma és 
Szakközépiskoláját Tallár Péter tanár 
úr, az Esztergomi Kolping Katolikus 
Középiskolát Kecskés Katal in tanár-
nô, a Sashegyi Sándor Általános Iskola,  
Gimnázium és Rendészeti Szakközép-
iskolát Nagy Koppány Lászlóné igazgató-
nô, a Szentendrei Móricz Zsigmond 
Gimnázium Kerezsi Csaba igazgató úr, a 
Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium Molnárné Reskovits 
Zsuzsanna igazgatónô,  a Ferences 
Gimnázium Szentendre Szakács-Urbán 
Zsófi tanárnô, a Váci SZC Király Endre 
Szakgimnázium és Szakközépiskola Varga 
József tanár úr, a Váci SZC Petzelt József 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Énekes Rita igazgató és a Bottyán János 
Szakg imnáz iumot Esz tergom Hana 
György igazgató képviselték.

A dunabogdányi általános iskolával 
második alkalommal rendeztünk közösen 
Pályaorientációs napot. Bízunk benne, 
hogy segítette a végzôsök pályaválasztását 
a szakmák bemutatója és a délutáni szülôi 
értekezlet is!

Fábián Csaba, Sziváné Bergmann 
Henriett 8. osztályos osztályfônökök és 

Zakar Ágnes szervezô

Pályaorientációs nap
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2019. november 7-én ismét a község 
gyönyörû szép tornacsarnokában rendeztük 
immár 6. alkalommal a Duna Kupa leányfo-
ci torna döntôjét.

Csapatunk a 4-es döntôben a 2. helyen vég-
zett.

Az eredmények:
Tahitótfalu - Verôce 5-0
Tahitótfalu - Leányfalu 3-0
Tahitótfalu - Visegrád 1-3

A döntô mérkôzésen sokáig vezettünk, de 
a meccs végén három hatalmas potya góllal 
sajnos veszítettünk.

A realitáshoz hozzátartozik, hogy csapa-
tunkban csak egyetlen 8. osztályos lány sze-
repelt.

Az elért eredményhez így is gratulációval 
és köszönettel tartozunk.

Álló sor balról-jobbra:

Madarász Réka, Sághi Luca, Fülesdi 
Kamilla, Kovács Laura, Fábián Nikolett, 
Takács Kinga

Elsô sor balról-jobbra:

Virág Leila, Szvetlik Adrienn, Tarpay 
Alexa, Palkovics Petra, Szatóry Zita

Turóczi Csaba testnevelô tanár

2019. november 8-án rendezték meg a 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny körzeti for-
dulóját. 

A 3. b osztály csapata a Szószólók: Dénes 
Manka, G. Szalai István, Herczeg Zoltán 
Lukács, Varga Ákos Benedek 132 ponttal 
az Észak-Pest megyei körzetben a 6. helyen 
végzett, így a díjkiosztóra is meghívást kap-
tak. Ünnepélyes keretek között Budapesten 
a Szent István Gimnáziumban vehették át az 
elismerô oklevelet és az ajándékcsomagjukat. 
Felkészítô tanáruk Csereklyéné Szente Ildikó 
volt.

A 4. b osztály hat csapattal nevezett a ver-
senyre. Remekül teljesített mindenki, hisz a 
Nyelvi-csodák csapata: Gergelyi Nikoletta, 

Horváth Zétény Csaba, Szilasi Bertalan, 
Szolnoki Anna Róza 162 ponttal a 8. helyezést 
érték el. A  Nyelv-észek:  Bodor Miklós Ádám, 
Héger Dominik, Kátai Eszter, Vaczó Benedek 

133 pontot; a Nyelvkirályok: Czikora Milla, 
Magonyi Boldizsár, Nagy-Kozár Petra, Zabó 
Olivér 124 pontot; Nyelvtancsapat: Budai 
Balázs, Fucskó-Bekker Balázs, Kékesi Márton, 
Ormándlaki Aisa Flóra 113 pontot; Nyelv-
tôrök: Fábián Emma Nóra, Kovács Mira, 
Kovacsics Hanga 109 pontot; Nyelvtudorok: 
Ambrus Lelle, Bartis Ágnes, Faragó Boglárka, 
Juhász Csenge 107 pontot értek el.

Felkészítô tanáruk Magyarné Rátóti 
Katalin volt. 

Gratulálunk az eredményes munkához, és 
további sikeres tanévet kívánunk mindenki-
nek.

Csereklyéné Szente Ildikó
3.b osztályos tanító   

2019. november 14-én került megrende-
zésre immár sokadik alkalommal az Áprily 
Lajos nevéhez fûzôdô versmondó verseny 
Visegrádon.

A verseny témája: álom-képzelet-valóság. 
Iskolánkból hat versenyzô indult. Négyen 

a 4/a osztályból: Ágoston Emese, Heves 
Ramóna, Susán Anna és Tampu Marius. 
Marius harmadik helyezést ért el.

A harmadik osztályból Tampu Margaret és 
Czikora Bence indult. Sajnos helyezést nem 
értek el.

Idén elôször lehetett szabadon választott 
mûvel indulni. Én személy szerint nagyon 
örültem és éltem is ezzel a lehetôséggel. A 
versenyzôknek is könnyebb volt, hiszen a 
verseiket személyre szólóan választottam ki 
számukra. 

Versmondóinkat a zsûri megdicsérte a 

versek hosszúságáért, 
a hangos beszédért és a 
szép hangsúlyozásért. 
Jó tanácsként a jövôre 
vonatkozóan pedig azt 
tanácsolták, hogy semmi 
izgalom. Nem kell félni. 

Ezt a jó tanácsot meg is 
fogadjuk. Versenyzôink 
legközelebb is szívesen 
indulnak! 

A rajzversenyen 1. 
helye zett lett Kulcsár 
Tamás Bendegúz 3.a osz-
tályos tanuló.

Köszönjük a felkészítô 
munkát Csereklyéné Szente 
Ildikónak, Kecs kés Tímeának, Futó Józsefnénak; 
a felkészítést és szervezést Urba nics Mariettának! Iskolavezetés

Focihírek
Ismét szép siker a Duna Kupán!

Bolyai anyanyelvi verseny 2019.

Áprily verseny Visegrádon
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Sokéves tapasztalatom alapján néhány mon-
dattal vázolom azokat a készségfejlesztési tré-
ningeket, melyekre ma az embereknek legin-
kább szüksége lehet. Az egyes készségfejlesz-
tések természetesen konkrét tematikájukban, 
mind idôtartamukban a résztvevôk igényei sze-
rint valósulhatnak meg.

Önismereti tréning
Már az Ókori Görögök is felismerték a 

fontosságát önmagunk megismerésének. 
Önmagunkkal való objektív szembenézés nem 
is olyan egyszerû dolog. Ez a tréning ebben 
nyújt segítséget. A módszerek megismerése, 
majd alkalmazása közelebb segít mindenkit az 
objektív önismerethez. A készségfejlesztések-
nek ez az alapja. Ha ismerjük magunkat, tudjuk, 
miben kellene fejlôdnünk, és akarunk is fejlôdni, 
na akkor már hozzá lehet fogni a konkrét készsé-
gek fejlesztéséhez.

Kommunikációs készségek fejlesztése
Egy ilyen tréningen a résztvevôk megismerik 

az egyes kommunikációs csatornák jelentôségét, 
tapasztalatot szereznek arról, hogy kommunikáci-
ónkkal hogyan érhetjük el legkönnyebben a cél-
jainkat. Nem feledkezünk meg a kérdezéstechni-
káról sem és gyakoroljuk, hogy mit jelent az aktív 
hallgatás. Amennyiben igény van rá akkor termé-
szetesen a személyes kommunikáció mellett a 
telefonon illetve levélben történô kommunikáci-
ót is tudjuk fejleszteni.

Stresszmenedzsment
Korunk egyik nagy kihívása a stresszel való 

megküzdés. Szinte nincs ember, akit nem érné-
nek nap, mint nap stresszes hatások. A stressz 
mibenlétét kell mindenekelôtt megismerni. Ez 
egy fiziológiai folyamat. A stresszel való meg-
küzdésnek öt különbözô módszere, techniká-
ja van. Ezek összességét neveztem el én annak 

idején stressz menedzsmentnek.
Egy ilyen tréningen megismerjük, hogy a 

résztvevôk milyen jellegû stressz helyzetekkel 
találkoznak, és ezek függvényében gyakoroljuk 
a megfelelô technikákat.

Konfliktusok elkerülése, konflik-
tuskezelés

Sokszor az emberek észre sem veszik, 
ahogy egy konfliktus létrejön. A konfliktusban 
résztvevôk pedig az eseményeket rendszerint 
a saját szemszögükbôl nézik, ahonnan „termé-
szetesen” többnyire nekik van igazuk és véle-
ményük szerint nem is tehetnek semmirôl. Így 
természetesen nem könnyû feltárni, hogy mi 
vezetett a konfliktusokhoz. A tréning szerepjá-
tékokon keresztül tárja fel a konfliktusok kiala-
kulásának folyamatát, ami majd megadja a kul-
csot a konfliktusok elkerüléséhez illetve keze-
lésükhöz.  

Vitakészség fejlesztése
Mindenekelôtt szeretném leszögezni, hogy 

a vita az nem veszekedés. Az, hogy manapság 
a viták nagyon gyakran veszekedésbe csapnak 
át, annak éppen a vitakultúránk, a vitakészsé-
günk alacsony szintje vagy éppenséggel a hiá-
nya az oka. Azt szokták mondani, hogy csak a 
megfelelô vitakészséggel kölcsönösen felvérte-
zett emberek között lehet vitáról beszélni. Ez 
igaz. Az ilyen vita a résztvevôknek és a külsô 
szemlélôk számára is élvezetes, tanulságos. 
Akinek ez a vitakészsége megvan, az hamar fel-
ismeri a másik emberben annak a hiányát, s 
megfelelô technikákkal lezárja ezt a vitát, hogy 
ne csapjon át veszekedésbe.

Önbizalom fejlesztése
Sokszor a sikeres és a sikertelen embert 

éppen az teszi ilyenné vagy olyanná, hogy 
milyen az önbizalma. A tréningen megismer-

jük, hogy mit is jelent az, hogy önbizalom. 
Mivel lehet az önbizalmat fejleszteni, építeni és 
mivel lehet rombolni. Elsôsorban a szülôknek 
lenne erre a tréningre nagy szüksége, hiszen 
az önbizalom fejlesztésére vagy lerombolásá-
ra éppen gyerekkorban vagyunk a leginkább 
fogékonyak. Meglátjuk azt is, hogy az önbiza-
lom milyen hatással van az emberekre és a tár-
sas kapcsolatokra.

Pozitív szemlélet fejlesztése
Szakemberek régóta vizsgálják, hogy az embe-

rek hogyan reagálnak a pozitív és a negatív élmé-
nyekre, melyeket saját maguk megélnek, vagy 
közvetlen tanúi ilyen eseményeknek. Az egyik 
ilyen mérôszám, hogy az adott eseményrôl hány 
embernek beszélünk. (könnyû belátni, hogy men-
nél több emberrel osztjuk meg az adott élményt, 
annál nagyobb hatással volt ránk.) Bár vannak kül-
földi tapasztalataim, itt elsôsorban a hazai vizsgála-
tok érdekesek. A különbözô felmérések azt mutat-
ják, hogy a negatív eseményeket lényegesen több 
emberrel osztjuk meg, mint a pozitívakat. (Érdemes 
elgondolkodni, hogy mi ennek az oka)

A tréning megtanít bennünket észrevenni a 
pozitív dolgokat, megtanít pozitívan kommuni-
kálni, s lassan azt fogjuk észrevenni, hogy kezd 
megváltozni a gondolkodásunk.

 Természetesen valamennyi készségünk 
fejleszthetô, nem csak az általam ebben a cikk-
ben kissé önkényesen kiemeltek. A készségek 
fejlesztéséhez nem feltétlenül szükséges szak-
ember. Gépkocsit is meg lehet tanulni egye-
dül vezetni, csak nagyságrendekkel nehezebb. 
Ilyenkor ugyanis nincs segítség, kontrol, sem 
visszajelzés ahhoz, amit csinálunk. Ezért a kész-
ségek fejlesztését oktatókra, tanárokra, tréne-
rekre szokták bízni. 

Kindzierszky Emil

A kenyérkészítés pár éve reneszánszát éli. 
Nem is olyan rég, a kenyérsütô gép elôkelô 
helyet foglalt el a karácsonyi ajándékok között, 
mellyel többnyire csak ipari élesztôs, vagy szó-
dabikarbónás kenyeret lehet készíteni. 

Engem azonban azok a kenyérkészíté-
si módok érdekeltek -ezt kutattam az elmúlt 
hónapban egy nemzetközi diákpályázat kere-
tein belül-, melyeket már ôseink is használtak. 
Vagyis a kenyérsütést megelôzôen kovászt kel-
lett készíteniük, egy hosszas és sok törôdést 
igénylô eljárással, az alábbiak szerint. 

A háziasszony egy rész liszthez egy rész kút-
vizet kevert és állni hagyta 2-3 napig, mind-
eközben a levegôben levô baktériumok és 
gombák, melyek minden házban mások és 
mások, elkezdtek szaporodni.

A baktériumok elkezdték bontani a liszt-
ben lévô anyagokat és gázt termeltek, így kis 
buborékok keletkeztek a lisztes keverékben. A 

kovász innentôl élt.
Ekkor a gazdasszony a kovászát ”megetet-

te” vagyis újabb lisztes, vizes keveréket készí-
tett és hozzáadott régi kovászából egy keveset, 
ezzel újabb hasznos baktériumokat juttatva 
bele. Majd ismét 3-4 napra félretette azt.

Ezt az erjedési folyamatot joghurttal, kefir-
rel, mézzel és gyümölcsvízzel lehetett serken-
teni, de az igazi kovász lényege az, hogy nincs 
benne más, csupán liszt, víz és baktériumok. 
Ezt nevezik vadkovásznak.

Amikor a kovász nagyon buborékos, hasz-
nálatra kész.

A sok olvasástól kedvet kaptam a kenyérkészí-
téshez, így hát kovászt és belôle kenyeret készí-
tettem a következô hagyományos módon.

Fél kiló lisztkeveréket, amelynek fele fehér-
liszt, fele tönkölyliszt, negyed liter ásványvíz-
zel és 5 kanál elôre elkészített vadkovásszal 
elkevertem, majd hosszasan, kb. egy órán át 

dagasztottam, amíg el nem vált a kezemtôl. 
Mikor ezzel készen voltam, félretettem 2-3 
órát kelni. Két óra elteltével kis cipókra külön-
választottam, és hagytam ôket további 1-2 
órán át kelni. 230 °C-os sütôbe tettem légke-
verésen 5 percig, majd 10 percig kissé nyitott 
sütôajtóval folytattam a sütést.

A tíz perc elteltével, egy laposabb, tömö-
rebb cipót kaptam, mint a megszokott, bol-
tokban kapható kenyér. Héja roppanós, belse-
je rugalmas, íze savanykás. A karácsonyi étke-
zések részeként, vagy magában is kiváló lehet.

A kísérletezô kedvû olvasóknak szívbôl 
ajánlom elkészítését, de elkészítése elôtt két 
fontos dolgot érdemes figyelembe venni. A 
hamarosan közelgô Luca napján tilos kovász-
szal dolgozni, kenyeret sütni, ahogyan ezt a 
néphagyomány kimondja. Valamint és talán 
ez a legfontosabb, a kovásszal törôdni, etetni 
kell, és figyelni rá. 

Ifj. Soós István

Készségeink fejlesztése 
kulcs egy színvonalasabb élethez

Hogy neveld a kovászod
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Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrá-

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Novemberi szá-
munkban a baptista imaház bejáratának egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Antal Beátának.

Idén már tizenharmadik alkalommal ren-
dezték meg a Lovas Világkupát Budapesten a 
Papp László Budapest Sportarénában novem-
ber 29. és december 1. között. Díjugrató 
és fogathajtó versenyeket, valamint nagy 
nézettségû lovas bemutatót rendeztek. Az 
iskolából húsz gyerekkel vettünk részt az ese-
ményen. Külön busszal utaztunk és a verse-
nyeket megnéztük. A gyerekek nagyon élvez-
ték és örültek, hogy részt vehettek az ese-
ményen.  A korábbi években több alkalom-
mal volt kimondottan lovas gyereknap, ami 
az iskolásoknak volt rendezve ingyenesen. 
Utána több évig nem volt lehetôség ilyen 
programra. Idén a Magyar Lovas Szövetség 
támogatásával ingyenesen részt vehettünk 
a versenyeken. A Tahitótfalui Lovas Sport 
Egylet támogatásával ingyenes volt az utazás.

A gyerekek élményekkel gazdagon tértek 
haza.

Fábián Csaba

„Isten óvja Magyarországot!” szólt Bibó István államminisz-
ter 1956. november 4-i magyarokhoz szóló kiáltványának utolsó 
mondata. Egyedüli miniszterként maradt a Parlamentben, miu-
tán bejöttek az oroszok leverni a forradalmat.

Rendhagyó történelem órát tartottunk ma a tahitótfalui isko-
la 8. osztályosainak „1956 gyerekszemmel” címmel készült film 
Tegzesné Bibó Borbála gyerekkori ‚56-os emlékeirôl, akinek éve-
ken keresztül volt édesapja, Bibó István a forradalom leverése 
után börtönben.

A filmet a család a leányfalui faluház támogatásával készítet-

te 2016-ban. Bori néni a tizenhárom unokája unszolására mesél 
múltjukról, az 1956-os forradalomról. Ragó Marci, Bibó István 
dédunokája iskolánk tanulója, akinek testvére, Ragó Sára is 
eljött Bori „nénivel”, hogy a gyerekeknek az 1956-os idôkrôl és a 
film készítésérôl meséljenek. Nagyszerû élmény, érdemes meg-
nézni a dokumentumfilmet! A Danubia tv felvette a töriórát. 
Köszönöm Viplak Kati kolléganô szervezését, Bibó-Tegzes-Ragó 
család támogatását! A történelemórákat a Bibó családdal jövôre 
folytatjuk.

Zakar Ágnes, 
iskolaigazgató

Kirándulás a Lovasvilágkupára

Rendhagyó történelemóra Tahitótfalun 
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muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

PUSCHO ÁLLÁS
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája adminisztrátort keres. 
Elsôsorban Dunabogdány és környékén lakók jelentkezését 

várjuk.
Feltételek: középfokú végzettség, 

számítógép felhasználói szintû ismerete (Excel, Word, 
Internet, E-mail). A jelentkezéseket munkaidôben az alábbi 

elérhetôségeken várjuk:
személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.

e-mailen: mosoda@puscho.hu, telefonon: 06-26-391-167

Folytatás az 1. oldalról 
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. Érd.: 
Szathmári Loretta 70/429 4994, 17:00-17:45 
RG az óvodásoknak 
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. 
Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 30/871 571                                               
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Perlaki Andrea 
20/258 1760
Péntek 16:30-18:00 Szenior Örömtánc. 
Érd.: 30/6510253

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu 

Kedd 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 
kézi lab da alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 
30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda felsôsöknek. Érd.: 
Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00 Judo-kungfu edzés. 
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:00 Dreambody training  
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994

17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu 
edzés.
Péntek 15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajó-
sok erônléti edzése.

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

Tahitótfalu decemberi programjai
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
	 –	Kárpáti	Marian	családsegítô	kedd,	szerda:	8:00-12:00	óra	között
	 			csütörtök:	12-16	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	
															13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	minden	páros	héten	13-18	óra	között		

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

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

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen 
vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

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

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel,	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

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

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

																																														 											 																					  

Gyógyító Masszázs
Tahiban

Bejelentkezés:
Párkánszky Éva
0620 441 93 91

karácsonyi 
ajándékutalványok kaphatók!
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Ajándékozz karácsonyra vagy bármely alkalomra 
Fitt-tér Ajándék kártyát vagy bérletet!

Termékeink:
SZAFI termékek széles választékban,

Francia, 100% tisztaságú bio ILLÓOLAJAK 
és keverékek,

Aroma diffúzorok, HIDEGPÁRÁSÍTÓK.
Szolgáltatásaink:

Kollagéncsöves, vibrotrénerrel felszerelt SZOLÁRIUM
4 fôs INFRASZAUNA, igény szerint aromaterápiával,

Infrás, vákuumos TRÉNEREK.
Kellemes környezetben, kedvezô árakkal, 

bérletvariációkkal várjuk kedves vendégeinket, 
vásárlóinkat!

Fitt-tér, Tahitótfalu Hôsök tere 
(Topán cipôbolt mellett)

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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MEGNYÍLT

Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 28 
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig: 6:30-16:30 
szombat 6:30-12:00 
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Idôsek napja
Tahitótfalu Önkormányzata idén is vendé-

gül látta településünk 70 év feletti polgárait. A 
közel kétszáz vendéget Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester és Schottner Jánosné képviselôasszony, 
a Szociális Bizottság elnöke köszöntötte. 
Falunk két legidôsebb lakóját, a 95 éves Frey 
Józsefnét és a szintén 95 éves Seprenyi Lajosnét 
személyesen otthonukban köszönti fel az 

Önkormányzat. Kepler Erzsébetnek, mindenki 
Csösze nénijének a képviselô-testület elismerô 
oklevéllel és pénzjutalommal köszönte meg 
a Szociális Bizottság tagjaként a falu polgárai-
ért végzett több mint fél évszázados áldozatos, 
önzetlen, odaadó munkáját. 

Az ünnepi mûsort a II. sz. Óvoda Bagoly cso-
portja nyitotta, majd a Pollack Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Iskola 3. a és b. osztályos 
diákjainak néptánc fellépése következett. Az 
idei meglepetés vendég Bangó Margit Kossuth-
díjas elôadómûvész volt, aki nótáival igazán jó 
hangulatot varázsolt az ünnepi asztalok köré.

Béres Gabriella

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

Míves portékákat helybéli mesterektől, 
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!

Adventi vendéglátás az Önkormányzat 
és a Baptista Gyülekezet szervezésében

2019. december 14. szombat 9-15 óráig

ADVENTI 
Vásár

Tahitótfaluban

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.

Adventi 
Gála

Faragó András  
színmûvész, énekes ünnepi 

mûsora



2 0

Programok, hirdetés 2 0 1 9 .  D E C E M B E R

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-
ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 80-38-39-40 • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 
385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, 
csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat 
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-
ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: +36 1 474-
9999, +36 20 474-9999, +36 30 474-9999, +36 70 474-9999, 
vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • GYERMEKORVOS 
SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 5-7. 
Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, Rendelés: h: 11–14-
ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • 
GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszü ne ti 
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650 • 
GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök 
tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: 
H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY SZER TÁRI 
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • 
HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 
1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 
3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, 
Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK 
– tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem 
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., Telefonszám: 
06-1-459-6722, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF), Nyitvatartási rend: hétfô: 8:00 - 20:00, 
kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00 • 
TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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


