
Koronavírus helyzet Tahitótfaluban

Március 13-án közleményt adtam ki arról, hogy Magyarország 
Kormánya 2020. március 11-én vészhelyzetet hirdetett ki Magyar-
ország teljes területére. E rendkívüli helyzet kapcsán településünk 
mûködése tekintetében több lépést tettünk. Az elsô és legfontosabb 
feladat az volt, hogy az önkormányzat mûködôképességét, vezetett-
ségét mindenképpen meg kell tartani. Ennek érdekében a telepü-
lés jegyzôje javaslatára a helyzetnek megfelelô munkarendet alakí-
tottunk ki. Ennek lényege, hogy az ügyfélszolgálat szünetel, a kollé-
gák heti váltásban látnak el ügyeleti munkát, a nem hivatalban lévôk 
pedig a megfelelô informatikai rendszerek birtokában otthonról vég-
zik munkájukat. A pénzügyi osztály, az anyakönyvvezetô, a szociális 
ügyintézô, valamint az igazgatási ügyintézô munkája folyamatos, tele-

fonos elérhetôségük a honlapunkon megtalálható. A település üze-
meltetést érintô feladatok szünetmentesen kerülnek végrehajtásra. 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetésére, a katasztrófavédelmi tör-
vény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselô-testület feladat- és hatás-
körét a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvényben rögzített rendelkezéseknek megfelelôen. 
Természetesen ez nem zárja ki, hogy a polgármester ne folytasson 
konzultációt a képviselôkkel. 

Március 14-én a kialakult helyzetnek megfelelôen felmértük, hogy 
kik azok a családok, akik igénylik az óvodai ügyeleti ellátást, melyet 
Bánáti Anita intézményvezetô irányításával rövid idô alatt sikerült 
megszervezni, így 15-én döntést hozhattunk arról, hogy mindkét óvo-
dában egy-egy csoporttal mûködünk tovább. Március 16-ra a lecsök-
kent létszámigények miatt már csak a Petôfi Sándor utcai intézmény 

Tahitótfalu áprilisi, májusi és júniusi programjai a koronavírus 
járvány idején nem kerülnek megrendezésre.

A járvány levonulása utáni idôszakra vonatkozó terembérlési 
lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, Faluház: Béres 
Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Batári Csongor 70/9318670.

Tahitótfalu programjai 

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 1.

„Öspörös urunk” 6.

Mire jó a Krisztusba 

vetett hit? 7.

Üres a sírja 10.

Digitális oktatás 14.

Nem a félelemre, 

Igen az óvó szeretetre 15.
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Minden kedves olvasónknak áldott karácso-
nyt

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket kíván 
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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biztosít ügyeletet. Itt szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy megköszönjem a 
kedves szülôk együttmûködését, megér-
tését és segítôkészségét. Jó látni és tapasz-
talni, hogy ebben a nehéz idôben a gyer-
mek, a szülô és a pedagógus hármasa egy 
közös akaratban megnyilvánuló egységgé 
kovácsolódott. 

Ezen a napon döntöttem arról is, 
hogy valamennyi önkormányzati intéz-
ményben, így a Faluházban, Népházban, 
Sportcsarnokban és a Sportszárban tar-
tott programok, csoportos foglalkozások, 
klubok programjai nem kerülnek meg-
rendezésre. 

A háziorvosokkal, illetve az orvosi ügye-
letet vezetô Dr. Magyar Zsomborral folya-
matos kapcsolatot tartok, akik rendszere-
sen tájékoztatnak és szükség szerint javas-
latot adnak településünk közegészségügyi 
állapotával összefüggésben. 

Március 19-én a mezôgazdasági haszon-
bérleti szerzôdések, termôföld, ingatlan 
adásvételi szerzôdések, ingatlan árverési 
hirdetmények közzétételének biztosításá-
ról a jegyzô gondoskodott, miszerint a hir-
detmények minden héten megtekinthetôk 
(hétfôi napokon 13-14 óráig, pénteki napo-
kon 10-11 óráig) a hivatal belsô udvarán 
elhelyezett hirdetô falán. 

Kérdéses volt, hogy a helyi termelôi 

piacot mûködtessük-e tovább, és ha 
igen, milyen rendben. A döntésem meg-
hozatala elôtt kikértem a Szentendrei 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
vezetôjének iránymutatását. A kapott 
információnak megfelelôen szerveztük 
meg a piac mûködését, amely illeszkedik 
a kijárási korlátozásoknál alkalmazottak-
hoz, azaz 7 órától 9 óráig a 65 év alatti-
ak, 9 órától 12 óráig a 65 év felettiek láto-
gathatják a tahitótfalui helyi termelôi 
piacot. Ápril is elsején a tahitótfalui 
termelôi piacra vonatkozóan szigorított 
mûködési rendet vezettem be. Ennek 
részletes tartalma honlapunkon, illetve 
a piac bejáratánál olvasható. Kérek min-
denkit a leírtak maradéktalan betartásá-
ra annak érdekében, hogy településün-
kön a lehetôségekhez képest csökkent-
sük a vírus terjedését. A piac bejáratánál 
fertôtlenítô pontot alakítottunk ki, ahol 
lehetôség nyílik kézfertôtlenítésére, és az 
óvoda dolgozói által elkészített használa-
ti utasítással ellátott maszkok kiosztásá-
ra is sor kerül a tahitótfalui lakosok részé-
re. Ezúton is köszönöm az óvoda állomá-
nyának a munkáját, akik a kényszerszü-
netben is hasznos tevékenységet tudtak 
végezni településünk érdekében.

A 4/2020. (03.31.) polgármesteri hatá-
rozatban rögzítésre került, hogy 2020-

ban az Eperfesztivál nem kerül megszer-
vezésre. Döntésemet a kialakult járvány-
ügyi helyzet és a település stabil gazdál-
kodásának fenntartása (a járvány miatt 
elôre nem látható plusz kiadások terhel-
hetik a már elfogadott költségvetésünket) 
befolyásolta. 

Kiemelten fontosnak tartjuk az idôsekre 
történô odafigyelést. Eddigi tapasztala-
tom az, hogy az idôsebb korosztály a min-
dennapi életét a megváltozott helyzetre 
való tekintettel önszervezô módon ala-
kítja ki. Sokan fordulnak családtagjaik-
hoz, barátaikhoz, ismerôseikhez, amely-
lyel nagymértékben csökkentik az önkor-
mányzat leterheltségét, tekintettel arra, 
hogy az adott korosztály ellátásáért a 
polgármester felelôs. Mindezért nagyon 
hálás vagyok Önöknek! Ezzel együtt fel-
készülve arra az esetre, ha tömegessé 
válna településünkön a megbetegedé-
sek száma, vagy nône a házi karanténban 
lévôk száma, elôkészítettük az önkénte-
sek bevonását. Ennek érdekében felhívást 
tettünk közzé, ahol rögzítettük, milyen 
módon és feltétellel kerülnek bevonásra 
az önkéntesek az idôsek vagy a szociáli-
san rászorult emberek megsegítésére. 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy 
az önkéntesek megbízólevél útján láthat-
ják el feladatukat azok irányába, akik az 
Önkormányzattól segítséget kérnek. Ez a 
megbízólevél a polgármester eredeti alá-
írásával és pecsétjével kerül kiadásra.

A kormányzattól kapott tájékoztatás-
ból arra lehet következtetni, hogy még 
a járvány elején vagyunk, tegyünk meg 
mindent annak érdekében, hogy a töme-
ges fertôzést megakadályozzuk! Fel kell 
készülni minden olyan eseményre, amely 
közösségünk életét, ha nehezebben is, 
de elviselhetô módon tudja megoldani. 
Kérem, vigyázzanak magukra, segítsék 
egymást! 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 
 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Tahitótfalu Község Önkormányzat pol-
gármesterének 2/2020. (III. 31.) számú 
határozata 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 23. § (2) bekezdésében, illet-
ve katasztrófavédelemrôl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 

§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetésérôl 
szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormány-
rendelet 1. §. , az élet- és vagyonbiztonsá-
got veszélyeztetô tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelôzése, illetve 
következményeinek felszámolása, az élet és 
testi épség megóvása érdekében az alábbi 
döntést hozom:

 2020. április 01. napjától 2020. ápri-
lis 30. napjáig Tahitótfalu Község telepü-
lés közigazgatási területén a szabadban- és 
tüzelôberendezésben avart és kerti zöldhul-
ladékot égetni TILOS!

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Április 1-tôl április 30-ig tilos az avar és a kerti hulladék égetése!
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Báthory Sámuel 2019.12.04.
Pesti Viktória 2020.02.29.
Kállay  Johanna 2020.03.10.
Schopper Csanád 2020.03.15.
Mezei Fanni 2020.03.18.
Tampu Levente 2020.03.23.

Elhunytak: 
Kovács Lajosné – Móricz Zsigmond út – élt 88 évet
Dombó János – Gombaszögi utca – élt 83 évet

Házasságot kötöttek: 
Katona Dávid István és Balázs Judit 
Lôrincz Árpád – Valcz Diána

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányza-
ti képviselô fogadóórája a veszélyhelyzet 
ideje alatt szünetel. 

Telefonos elérhetôség: 0036 30/9601-230.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár a járvány miatt bizonytalan 
ideig zárva tart.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 
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Tisztelt Vásárlók, tisztelt Árusok!
Annak érdekében, hogy a kialakult hely-

zetben a piac zavartalanul és biztonságosan 
mûködhessen, az alábbi elôírások betartá-
sára hívjuk fel figyelmüket:

A Tahitótfalui Termelôi Piac nyitva tartá-
si rendje:

7:00 - 9:00   65 év alatti vásárlók számára 
biztosít kiszolgálást a piac

9:00 - 12:00   65 év feletti vásárlók számá-
ra biztosít kiszolgálást a piac

12:00 órakor minden árusnak kötelezô 
befejezni az értékesítést

 
Az alábbi elôírások betartása kötelezô:
- Az árusító standok és a vevôk között 

1,5-2 m távolság tartása
- Kézfertôtlenítô rendszeres használata 

mind a vevô, mind az árus részérôl
- A csomagolatlan termékeket plexivel 

vagy takaró fóliával kötelezô elválasztani a 
vevôktôl.

- Feltétlenül kerülendô a termékek érin-
tése!

- Az árusok kizárólag maszkban, kesztyû-
ben dolgozhatnak.

- Csomagolatlan termék árusítása esetén 

csak fogóeszközzel vagy kesztyûvel adható 
át az áru a vevônek

- A pénz és az áru kezelését szigorúan 
el kell választani. Nem elfogadható megol-
dás, hogy ez az egyszer használatos kesztyû 
folyamatos le- és felvételével történik.

 Az elôírások be nem tartása a Tahitótfalui 
Termelôi Piacról való kizárást vonja maga 
után.

 
A szigorított mûködési rend oka:
2020. március 28-tól április 11-ig beve-

zetett kijárási korlátozás van érvényben 
(71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet), 
miszerint a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra 
között látogathatják az élelmiszerüzleteket, 
gyógyszertárakat és piacokat, és ezen idô 
alatt mások nem kereshetik fel az említett 
helyeket.

A piacon az Önkormányzat maszkot oszt 
azok részére, akiknek még nem sikerült 
beszerezni.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Az elmúlt hetekben a világméretû koro-
navírus járvány miatt a világ, Európa, 
így Magyarország mindennapi mûködési 
rendje is megváltozott. Ennek követ-
keztében Tahitótfalu megszokott élete 
is teljesen átalakult. Tahitótfalu Község 
Önkormányzata azonban igyekszik tovább-
ra is biztos pont maradni az Önök életében.

Tahitótfalu Község Önkormányzata a 
koronavírus (Covid-19) járvány alatt is - 
mivel tanítási szünet nem került elrendelés-
re -  a közétkeztetésre vonatkozó, táplálko-
zás-egészségügy elôírásokról szóló 37/2014. 
(IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak betar-
tása mellett látja el óvodás- és iskoláskorú, 
illetve idôs lakosainkat. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az 
említett hatályos rendelkezések szerint 
valamennyi jogviszonyban álló gyerrmek 
számára, a szülô által benyújtott nyi-
latkozatnak megfelelôen biztosítjuk. A 
korábban benyújtott nyilatkozatukat a 
szülôk idôközben módosíthatják annak 
megfelelôen, hogy fenntarják-e, vagy attól 
eltérô módon kívánják igénybe venni a 
gyermekétkeztetést.

Jelenleg (igényfelmérés alapján) az óvo-
dásokat, az iskolásokat és az idôs lakosa-
inkat látjuk el a biztonságos ételkészítés-
re, szállításra, csomagolásra vonatkozó 
elôírások betartása mellett. 

További igények felmerülése esetén kér-

jük, jelezzék az alábbi elérhetôségeken!
Óvoda: - faluovi@tahitotfalu.hu

- 30/943-4046 (hétköznap 08.00-16.00 
óra között)
Iskola: - tahitotfalu.iskola@gmail.com

- 26/385-741 (hétköznap 08.00-16.00 óra 
között) 
Szociális ügyintézô: 

- toth.szilvia@tahitotfalu.hu
 -36-30-384-7083 (hétköznap 08.00-16.00 

óra között)

Gyermekeink, idôs lakosaink saját egész-
ségük érdekében, kérjük, hogy tartsák be 
az alábbi ajánlásokat:
- fokozottan figyeljenek a személyes higié-

niájukra,
- a fertôzés megelôzésének legfontosabb 

módja a gyakori, alapos, szappanos kéz-
mosás,

- fontos a papírzsebkendô használata 
köhögéskor, tüsszentéskor, amit hasz-
nálat után ki kell dobni, majd kezet kell 
mosni,

- ebben az idôszakban, bármennyire is 
ellentmond szokásainknak, kerüljük a 
kézfogást és a puszit,

- gyakrabban szellôztessünk,
- a gyakran érintett felületeket (pl.: ajtóki-

lincs) napjában többszôr fertôtlenítsük, 
alkohol bázisú gyorsfertôtlenítôvel,

- amennyiben gyermekénél, idôs hozzá-

tartozóján vagy önmagán légúti fertôzés 
tüneteit észleli, haladéktalanul értesítse 
házi orvosát, aki az elôírt eljárásrend sze-
rint dönt a további teendôkrôl,

- kerüljék a családi eseményeket,
- segítsük idôsebb hozzátartozóinkat a 

mindennapi életvitelükben (bevásárlás, 
postai és gyógyszertári teendôk), hogy 
otthon tudjanak maradni,

- segítsük iskolás, óvodás gyermekein-
ket, hogy a megváltozott, új, digitá-
lis munkarendre  történô áttérés minél 
zökkenômentesebb legyen, illetve hogy 
megértsék azt, miért is nem találkozhat-
nak óvoda- és osztálytársaikkal, barátaik-
kal,

- zöldségek és gyümölcsök felhasználása, 
valamint fogyasztása elôtt minden eset-
ben javasolt a felületük alapos folyóvizes 
lemosása,

- saláták és káposzták esetében tanácsos a 
külsô leveleket eltávolítani, továbbá csak 
azokat felhasználni, amelyek nem érint-
keztek a külvilággal,

- élelmiszerek esetében a hôkezelés meg-
öli a vírusokat,

- tartsa magát 2 méter távolságra minden-
kitôl.
Mindenkinek jó egészséget kívánnak a 

konyha dolgozói.

Loós Ágnes élelmezésvezetô-dietetikus

A Tahitótfalui Termelôi Piac szigorított 
mûködési rendje

Tájékoztatás a járvány ideje alatti közétkeztetésrôl
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Tisztelt Szülôk!

Az Emberi Erôforrások Minisztere 
7/2020. (III.25) EMMI határozata alap-
ján, szeretném tájékoztatni Önöket, a 
2020/2021-es nevelési évre történô óvodai 
beiratkozás, rendkívüli helyzetre vonatko-
zó menetérôl.

A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 
minden gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig betölti a 3. élet-
évét, a nevelési év kezdônapjától (2020. 
szeptember 1-jétôl) legalább napi legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt (kötelezô óvodai nevelés).

A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsôde és 
Konyha felvételi körzete: Tahitótfalu község 
közigazgatási területe.

1. Az Óvoda felvételi körzetébe tar-
tozó gyermekek felvétele

Azoknak a szülôknek, akik Tahitótfalu-
ban laknak (ilyen lakcímkártyával ren-
delkeznek), nincs teendôjük, mert ápri-
lis 21-ig gyermekük automatikusan felvé-
telt nyer az intézménybe, a fenntartótól 
kapott lista alapján, a szülô külön jelzése 
nélkül. A felvételrôl írásosos tájékoztatást 
kap a szülô április 30-ig. A beiratkozáshoz 
szükséges iratokat (óvodai felvételi kére-
lem, gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta, lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészség-
ügyi törzslapja, orvosi igazolás-egészséges 
közösségbe mehet, kötelezô oltásait meg-
kapta, fertôzésmentes környezet- és a szülô 
személyi azonosító és lakcím kártyáját, ha 
van szakértôi vélemény, igazolás ételallergi-
áról) a gyermek elsô óvodai nevelési napján 
kell bemutatni.

Abban az esetben, ha a szülô más óvodá-

ba íratta be gyermekét, a másik intézmény 
tájékoztatást küld számunkra. 

SZEMÉLYESEN MEGJELENNI A 
BEIRATKOZÁS MIATT NEM SZÜKSÉGES.

2. A 3. életévüket 2020. augusztus 31. 
után betöltô, illetve az Óvoda felvéte-
li körzetébe nem tartozó gyermekek 
felvételi lehetôsége

Szabad férôhely esetén az Óvoda további 
– az óvodaköteles kort késôbb elérô és a fel-
vételi körzetébe nem tartozó gyermek ese-
tében – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, 
errôl április 30-ig döntést hoz, melyrôl írás-
ban értesíti a szülôt.

A jelentkezés módja az Óvodai felvételi 
kérelem kitöltése és a gyermek lakcímkár-
tyájának beszkennelt, vagy fotózott máso-
latának elküldése a faluovi@tahitotfalu.hu 
e-mail címre  április 17-ig. Az Óvodai fel-
vételi kérelem letölthetô a http://www.
tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.

3. Amennyiben nem a kötelezô felvé-
telt biztosító óvodába szeretné gyerme-
két beíratni

Erre irányuló szándékának bejelentését, 
elektronikus úton, a kötelezô felvételt bizto-
sító óvoda nevének és címének megjelölé-
sével, az Ön által választott óvoda vezetôje 
április 17-ig fogadja. A körzettel nem 
rendelkezô óvoda, a gyermekek felvételérôl 
legkésôbb április 20-ig dönt és errôl írásban 
értesíti a szülôt, illetve a kötelezô felvételt 
biztosító óvodát.

4. Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 

2020. január 1-jétôl abban az esetben, ha az 
óvodaköteles gyermek családjával éppen 
külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal 
részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható ûrlap 
elérhetô az Oktatási Hivatal honlapján 
(www.oktatas.hu) a Köznevelés menü-
pont Külföldi távozás bejelentése pont-
jából. A bejelentôlap elektronikus kitöl-
tését követôen a kérelmet aláírva a 
következô postacímre kell megküldeni: 
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási 
Fôosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

5. A kötelezô óvodai nevelésben való 
részvétel alóli felmentés

A szülô – tárgyév május 25. napjáig 
benyújtott – kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem elôtt tartva, annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amely-
ben a gyermek a negyedik életévét betöl-
ti, a megyei kormányhivatal általános ille-
tékességgel eljáró járási hivatala felment-
heti az óvodai foglalkozáson való részvé-
tel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja. A kötelezô óvo-
dai nevelésben való részvétel alóli felmen-
tési kérelem megtalálható a http://www.
tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, 
melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal 
Hatósági Osztálya számára kell elkülde-
ni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 
8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@
pest.gov.hu e-mail címre.

A koronavírus-járvány miatt kihirde-
tett országos veszélyhelyzetben, az óvo-
dai beiratkozáshoz kapcsolódó kérdéseivel 
kérem, hogy elsôsorban a telekommuniká-
ciós eszközök segítségével (Bánáti Anita, 
intézményvezetô: 30-326-6272, faluovi@
tahitotfalu.hu, www.tahitotfaluovodak.hu) 
tájékozódjon.

Tahitótfalu, 2020. április 1.
Bánáti Anita

intézményvezetô

Változás az óvodai beiratkozás menetében

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 23. § (2) bekezdésében, illet-
ve katasztrófavédelemrôl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a veszélyhelyzet kihirdetésérôl szóló 
40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 
1. § tekintettel, az élet- és vagyonbiztonsá-
got veszélyeztetô tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelôzése, illetve 
következményeinek felszámolása, az élet és 
testi épség megóvása érdekében az alábbi 

döntést hozom:

 1. A Tahitótfalu Község Önkormány-
zatának június elején évente megrendezés-
re kerülô Eperfesztivál rendezvényét 2020. 
évben elhalasztom.

2. Döntésemet a kialakult járványügyi 
helyzetre tekintettel az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztetô tömeges megbetege-
dést okozó humánjárvány megelôzése érde-
kében, valamint az önkormányzat járvány-
ügyi helyzetben költségvetést terhelô köte-

lezettségek elôre nem láthatósága miatt 
a stabil gazdálkodás szem elôtt tartásával 
hozom.

3. A 2021. évi rendezvény megren-
dezésérôl késôbb döntök.

4. A jelen határozat a veszélyhelyzet fenn-
állása alatt visszavonásig érvényes.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Döntés született az Eperfesztivál 
elhalasztásáról
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(Máté 11/19. „A bölcsességet tettei iga
zolják.”)

Kisebb enciklopédiát lehetne írni dr. 
Ecsedy Aladár esperes úr életérôl, egyhá-
za, gyülekezete, hívei érdekében kifejtett 
hihetetlen széles körûen gazdag munkás-
ságáról, nagy ívû életpályájáról… Mind 
ezek megértéséhez közelebb visz talán 
az, ha elôször tényszerûen sorolom fel a 
fenti fogalmakba tartozókat. Hiszen mind 
ezek egy, a magyar történelemben súlyos 
terhekkel megrakott (Trianon, a 2. világ-
háború, a 2.Trianon, 1956 honvédô küz-
delmei utáni) bô emberöltônyi idôszak 
örökre megmaradó magvetései voltak. 
Mûvei 1930.augusztus 30-i itteni beik-
tatását követôen, lényegében 1962 tava-
szán történô hivatalos visszavonulása 32 
éve alatt születtek.  Elsô könyve, az 1931-
ben megjelent „ A Jó Pásztor” volt, amely-
ben alapértékeirôl tett hitet: „Református 
vagyok, Református magyar. Azt hiszem, 
és teszem, Mit az Isten akar. Vallásom sze-
retem és magyar hazámat, Érte hálaadás-
ra nyitom szívem, számat…” Ugyanezen 
alapvetést erôsítik a szintén 1931-ben 
íródott himnikusan hangzó fohászá-
nak sorai: „Áldd meg Isten a magyar nép 
szántását, vetését, Feledje el annyi idôk 
Tenger szenvedését, Bíztasd most már 
jobb jövôvel, vidám aratással, Hadd borul-
jon le elôtted Hála imádsággal.” További 
könyvei is elmélyült hitéletû magvetôt 
mutatnak fel: -„ Vasárnapi iskolai és gya-
korlati belmissziói munkák céljaira”:- A 
Jó Pásztor /Jézus élete I./, - A töviskoro-
nás király II./- A legnagyobb apostol /Pál 
élete/,- Elizeus élete. - Evangéliumi szín-
darabok, párbeszédek: - Akik a jobb részt 
választották /Mária, Márta, és Lázár élete/, 
- Az irgalmas samaritánus, - Karácsonyi 
Ének /Gyermekszíndarab/,- Zákeus, - 
Bizonyságtevô fiatalság I-II. – Evangelizáló 
munkák: - Leszámolás bûneinkkel, - 
Krisztus az eke nyomában. /Prédikációk/ 
- Iskolai használatra: - A gyermekek barát-
ja /Az I-II. elemi iskolák hitoktatását szol-
gáló kézikönyv, versikékbe foglalt tanul-
ságokkal, dramatizált bibliai történetek-
kel. / - Énekek éneke, - Zsoltárok köny-
ve, - A lélek szolgálatában, - Mózes élete, 
- Jézus példázatai, - Ézsaiás könyvének 
gyülekezeti magyarázatai, - Az eke nyo-
mában, - Az igazi szôlôtô…” Mind ezek 
5 év alatt, 1936-ig megjelent munkái. A 
mélységes hit gyökereibôl sarjadó magas 
lelkiség élet fájának éltetô gyümölcsei 
pedig ezek: -„Lelki házépítés, - A tékoz-

ló fiú útján,- Szívemet hozzád emelem, - 
Mindennapi kenyér, - Az én szeretetem, 
- A Golgota kertje,-  Énekel a szívem, - A 
hegyi beszéd,-  Víz-vér-tûz, - Az áldott talál-
kozások a Bibliában, -Tebenned bíztunk 
eleitôl fogva, - Imhol jô a vôlegény…”  Saját 
bevallása szerint: „Isten elôtti hálaadással 
70 éneket bocsátok útjára…” – Ez az elsô 
sora a Leányfalun, 1982-ben megjelent 
„Zengjen hálaének” c. gyûjteményének. 
Ez az ének a legelsô a 70-es sorban, 
szerzette 1962-ben, Tahiban, de ez a címe 
az utolsónak is, amit Leányfalun írt 1982-
ben. (Legelsô szerzeménye 20 éves korá-
ban, 1922-ben Szalkszentmártonban szü-
letett.) A háború után az 1956-os forra-
dalomig 10 éneket szerzett, talán ennek 
köze lehetett ahhoz a magyarra súlyos ter-
heket rakó politikai rendszernek is, ami 
a társadalommal együtt ôt is megviselte. 
Ezt követôen Tahitótfaluban még 16 éne-
ket szerzett, majd 25-öt-ot Leányfalun. 
Írt számos, nagy lélegzetû verset: - „ A 
tahitótfalui Református Egyházközség tör-
ténete, 1960”, amely 80, négy soros vers-
szakból áll. - „Pünkösdi ének, - Pedagógus 
Napra.” - Verseket tiszteletbôl ked-
ves egyházfiainak: pl. Bécsi István lel-
kipásztornak, Csörgi Sándor presbiter/
fôgondnoknak, U. Budai Jánosnak… 
- Írt Péter vallástételérôl, a Vigasztaló 
Szentlélekrôl, Cirénei Simonról…, - Több 
tízoldalnyi versben emlékezett a két világ-
háború eseményeirôl, falunkbeli áldozatai-
ról… - Megmentette a falubeli leventéket a 
külföldre való elhurcolástól. - Sorba szedte 
a falu eseményeit, az 1945-70 közöttieket 
felölelô, „25 esztendô Tótfaluban” címû írá-
sában.- Megírta 1939-ben „Tahitótfalu tör-
ténetét” a római idôktôl a 20. szd. elejéig.  
– Idézem a gyülekezet által kiadott, a refor-
máció 500. évfordulója alkalmából megje-
lent áttekintés Ecsedy Aladárról szóló írá-
sának egyes sorait:” A gyülekezetben bib-
liakört vezetett, színdarabokat tanított 
be ifjaknak, az országos gyermekmisszió 
munka titkára volt, járta az országot evan-
gelizálva. 1946-52 között az egyházmegye 
esperese volt…” A háborús évek alatt lét-
rehozta a Sion-hegyi missziós központot, 
szerkesztette a „Kisfecske” c. röpiratot, az 
Országos Vasárnapi Iskola mozgalom elin-
dítója. Vezetôje, elômunkása volt a Hôsök 
szobra megépítésének. Észak Erdély 1940 
szeptemberi hazatérése után néhány falu-
beli fiatallal elment szülôfalujába, a parti-
umi, szilágysági Krasznahorvátiba, meg-
ajándékozván a református gyülekezetet 

egy 3 színû magyar zászlóval… 38 éve-
sen, a Sebes Körös-parti Csucsáról, jófor-
mán gyalog és alkalmi lovaskocsin tették 
meg a szülôfaluig tartó 30 km-es, dimbes-
dombos („Hepe-hupás vén Szilágy”) vidé-
ken áthúzódó poros utat. 1956 forradal-
mi napjaiban csatlakozott a Református 
Megújulási Mozgalomhoz. 1956-ban min-
dent megtett, hogy védelmezze a falubeli-
eket egy esetleges vérontástól. Mégis, az új 
hatalom letartóztatta, megfigyelés alatt tar-
totta… Vívta küzdelmeit egyháza vezetésé-
vel, a politikai hatalommal, míg ereje bírta. 
Emberfeletti munkabírását mutatja köz-
életi szerepvállalásainak sora is: a Vízmû 
Társulat és a helyi Takarékszövetkezet ala-
pító elnöke, 1956-ban a község jegyzôje, a 
helyi szakszövetkezetben volt adminiszt-
rátor, könyvelô, a Községházán tanácstag. 
Lelkészsége idején épült meg a Kossuth 
utcai iskola, (Amit az akkori püspök ava-
tott föl…) megújult nagy áldozatok árán a 
templom mindennemû kelléke, felszerelé-
se. Irányította, ügyelt a temetô méltó  kar-
bantartására… 1974-86 között a leányfalui 
Református Szeretet Otthon igazgató lel-
késze. Közlekedett autón, buszon, kerék-
páron, gyalog, stoppal, lovas kocsival, 
hogy mindig ott legyen ahol kellett: híve-
inél, akiket mindig nyitott kapuval várt. 
30 éves szolgálatát 10 évekre bontotta fel: 
- a gyülekezet lelki, anyagi talpra állításá-
ra, - a missziói tevékenységre, és a szemé-
lyes próbatételek, kihívások leküzdésére, 
s a mindezekbôl fakadó megnyugvásra, 
elcsendesedésre.

Megtanította a falubelieket a gyümölcs-
faoltásra, metszésre, a földieper termesz-
tésre. - A háborút követôen lovas kocsit 
vett lóval, hogy segítsen híveinek a parasz-
ti munkákban, szôlôt kapált, füvet kaszált. 
(A lovaskocsit a vele egy idôs Nagyházú 
László és fia, - mint fúró-faragó emberek 
– készítették.) -  A fogságban lévôk család-
jai számára a falubeliekbôl kalákát szer-
vezett aratásra. Olyan tempóban aratott, 
hogy csodálkoztak a vékonydongájú kis 
emberen, mert nem bírták a kaszálásban 
utolérni. – Amikor egy gazda és családja a 
nyári hôség miatt félbehagyta az aratást, 
(pergett a szem a kalászból) a tiszteletes 
úr távollétükben másnap reggelre kévé-
be kötötte a gabonát.- Tahi lakásából látta, 
amint a Duna túlpartján egy asszony két 
tehénnel kínlódott a szántással: átúszta a 
Dunát és megszántotta a földet. -  Segítség 
kérés helyett a maga húzta kétkerekû kor-

„Öspörös urunk”, avagy dr. Ecsedy Aladár, a 
tahitótfalui református gyülekezet lelkésze, 

esperes halálának 30. évfordulójára… (1902 - 1990)
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déban szállította terményeit, nehezebb ter-
heit.- -Az idôsek visszaemlékezései szerint 
roppant egyszerûen, közérthetôen hirdet-
te az igét, amit a legmélyebb áhítattal hall-
gattak. Istentiszteleteinek „úti kalauzai” a 
hívek mindennapi gondjainak orvoslásá-
ról, a megnyugvásról, a hitrôl, a reményrôl, 
a szeretetrôl szóltak. Szívét-lelkét rajta tar-
totta a gyülekezet fô ütôerén, ismerve, 
igazgatva híveinek minden lelki rezdülé-
sét. - A fôváros és Mátraháza között dicsér-
ték Sion hegyi munkálkodását. - Szokása 
volt, hogy reggelire csak egy tojást regge-
lizett. Mikor hívei csodálkoztak ezen, azt 
felelte: „Nem azért élünk, hogy együnk, 
hanem azért eszünk, hogy éljünk.”

 
Életérôl, munkálkodásáról ezt írta:” … 

volt részem sok szépben, éreztem a kegye-
lem rózsaillatát, de volt részem töviseiben 
is…” 

1990 ôszén visszaadta lelkét Teremtô-
jének. Megfáradott teste szerettei mellett 
pihen temetônkben. Már 60 évesen ren-

delkezett: „Amikor tôletek elmegyek a 
mennybe, a Vigasztaló Szentlelket elkül-
döm cserébe. Mikor a Szentlélek eljô tihoz-
zátok, nem lesz többé már szomorú soha 
az orcátok…” 

Az „öspörös úr”,- mert az idôsebbek így 
hívták,- álló, fénylô csillag temploma, gyü-
lekezete felett, s bôkezôen hullajtja csillag-
porát híveire. Látván a küzdelmes, görön-
gyös, óriási értékteremtô életútját, hatal-
mas munkát kell végeznie annak, aki vala-
ha is méltó követôje akarna lenni… De 
mindenkinek követnie kell, és megtarta-
nia azt az Istenbe vetett hitet, ami ôt rend-
kívülivé formálta. Olyan pásztor volt, aki a 
bárányt szívére emelte, s azt lélek-palástjá-
val gondosan befödve oltalmazta… Olyan 
pásztor volt, aki a lelkészi hivatal falain 
lévôk – az elôdöket leginkább megilletô, 
megtisztelô, a gyülekezet tagjai által is 
nagy becsben tartott helyen - 100 év múl-
tat idézô lelkészek, gondnokok, presbi-
terek, konfirmandusok vigyázó tekinte-
tének varázsában élt együtt a gyülekezet 

múltjával, mindennapjaival, amely múlt 
maga is arra késztette az elmúlt 50 év lelki-
pásztorait, hogy mélyebb, és mélyebb hit-
tel iparkodjanak Isten igéinek, üzenetei-
nek míves kimunkálására. Úgy, hogy azok 
még jobban megérinthessék a paplak iro-
dájába, s a templomba belépô hívek lel-
két. Ezért érezte magát úgy az ide belépô 
halandó, mintha egy szentélybe lépett 
volna… Emléktáblája –Tildy Zoltáné mel-
lett – nap, mint nap látható a parókia kerí-
tésének utca felôli oldalán, nemzeti szalag-
gal ékesítve. – A község, halála után dísz-
polgári címmel tisztelte meg. Ezekkel a 
sorokkal szerettem volna tisztelegni úgy 
az Ô, mint a volt odaadó, és manapság, az 
idôvel egyre fogyatkozó híveinek, jelen 
templomunk fennállásának 215., a késôbbi 
tûzvészbôl történt fölépülésének 120. 
évfordulóján. Ezt a megemlékezést elküld-
tem a szülôfalu, Krasznahorváti lelkipász-
torának is, aki azt nagy-nagy örömmel 
fogadta, a szülôfalu pedig büszkeséggel.

G. Szalai István, 
2020. Április

„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: 
Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: 
Ha akkora hitetek volna, mint egy mustár-
mag, és így szólnátok ehhez a vadfügefá-
hoz: Szakadj ki gyökerestôl, és gyökerezz 
meg a tengerben – az engedelmeskedne 
nektek.” (Lukács 17,5-6)

A mostani zavaros és veszélyes idôkben 
különösen is érezzük: olyan jó lenne valaki 
igazán erôsbe belekapaszkodni! Jó lenne, 
ha a reálisan látható lehetôségeinknél vala-
mi többre is lehetne számítani. Az az igaz-
ság, hogy nincs olyan nap az életünkben, 
amikor ne tapasztalhatnánk meg saját 
erônk, hatalmunk végességét. De mosta-
nában ez mégis különös súllyal alakítja a 
mindennapjainkat: segítségre lenne szük-
ség, biztonságra, reménységre. Ehhez 
pedig nem elég az, amit látunk magunk 
körül, hanem – úgymond – e világon túli 
(transzcendens) erô kellene.

Egy ideje tudományos kísérletekkel alá-
támasztott igazságként is lehet hallani 
róla, hogy azok az emberek, akik isten-
hittel rendelkeznek, könnyebben átvésze-
lik a betegségeket, nehézségeket, szenve-
déssel teli idôszakokat. Lelkipásztorként, 
Krisztus szolgájaként kötelességemnek 
érzem, hogy a Krisztusba vetett hit gya-
korlati elônyeit a Kedves Olvasó figyel-
mébe ajánljam. Akik már hiszünk, jó, ha 
idônként rácsodálkozunk: milyen cso-
dákban lehet részünk a mindennapok-
ban. Akik pedig küzdenek a mostani hely-

zet nehézségeivel, talán örömmel fogad-
ják, ha egy igazi kapaszkodót találhatnak. 
Márpedig a Jézus Krisztusba vetett hit 
éppen ilyen!

Mi a hit? Erre a kérdésre maga a Biblia 
felel: „A hit pedig a remélt dolgokban 
való bizalom, és a nem látható dol
gok létérôl való meggyôzôdés.” (Zsidók 
11,1) Itt nem arról van szó, hogy ha vala-
ki elég erôsen hisz abban, hogy nem fog 
megbetegedni, akkor így is lesz, ha pedig 
megbetegszik, akkor az csak azért lehet-
séges, mert nem hitt eléggé saját sebez-
hetetlenségében. Az ilyen gondolkodást 
a Biblia – és vele mi, keresztyének – nem 
tartjuk hitnek. A mi hitünk Istenhit, tehát 
nem a saját magamból következô dolgok-
ba vetett reménység, hanem a személyes, 
élô isten jóságába vetett. És errôl van szó 
a Zsidókhoz írt levélbôl való idézetben is: 
a remélt dolgok azok, amelyeket Isten a 
Biblia szerint megígért, a nem látható dol-
gok pedig azok, amelyek létérôl a Bibliából 
ugyan tudunk, de testi szemünkkel, jelen-
legi élethelyzetünkben nem láthatjuk meg 
ôket teljes bizonyossággal. A legnagyobb 
ezek között maga az Úristen: Ôt senki sem 
látta. De sokan látták az Úr Jézust, és aki 
látta a Fiút, az Általa látta az Atyát is. A hit 
a Biblia tanítása szerint tehát a személyes, 
élô Isten létébe, szeretetébe, mindenha-
tóságába vetett bizalom. Könnyû belátni, 
hogy ha valaki úgy élhet, hogy remény-
kedni tud egy ilyen Isten létében, annak 
van kibe kapaszkodnia minden felmerülô 

tragédiával szemben.  
Mire jó a személyes Istenbe, a Jézus 

Krisztusba vetett hit? Elsôsorban arra, 
hogy bármi érjen, legyen reménységünk 
egy jobb folytatásra. Az ember, amikor 
nehézségeket hordoz, hajlamos azt gon-
dolni, hogy a dolgok immár mindig ilyen 
szörnyûek maradnak. Mert csak a saját 
erônkre tudunk támaszkodni, és ha a mi 
lehetôségeink elfogytak, akkor nem tud-
juk, ugyan mitôl is fordulhatna jobbra a 
sorsunk? Pl. várjuk a járványhelyzet végét, 
de nehéz elképzelni, hogy egyszer majd 
újra lehet kezet fogni, nem kell elkerülni a 
többi embert, stb. Mert védtelenül állunk a 
járvánnyal szemben: egyelôre sajnos nincs 
ember lehetôség a megelôzésen kívül elle-
ne. Viszont az élô Isten, mint e világ felet-
ti Cselekvô uralkodik minden felett, ami 
ebben a világban történik, vagy történ-
het. Aki Benne bízik, annak megalapozott 
a reménysége, hogy nem marad minden 
olyan rossz, mint amilyennek most látjuk. 
Mert Isten mindenható, azaz semmi és 
senki nem állhat Isten szándékának útjá-
ba. Ô sokszor megengedi, hogy a dolgok 
ne úgy menjenek, ahogyan Ô szeretné. De 
az igazán fontos dolgokban nem adja ki a 
kezébôl az irányítást. Krisztus megenged-
te, hogy meggyilkolják a kereszten – mint-
ha legyôzték volna. De azért harmadnap-
ra az Atya feltámasztotta Ôt a halálból: 
tehát végül csak az lett, amit Isten akart, 
és nem az, amit az ellenségei. Isten min-
denhatósága nem jelenti azt, hogy a dol-

Mire jó a Krisztusba vetett hit?
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gok mindig a lehetô legjobban történ-
nek. De azt jelenti, hogy Isten a Benne 
bízók számára a lehetô legjobbat tartogat-
ja, és amit ígért – feltámadást, örök életet, 
addig pedig azt, hogy minden nap velünk 
lesz, és segít – mindenképpen megtart-
ja! Ez a jó a Krisztusba vetett hitben: min-
dig számolhatok egy elôttem még isme-
retlen, kívülrôl érkezô, hathatós segítség-
ben. Nem érhetô olyan nagy baj, aminél ne 
lenne nagyobb a Krisztus hatalma és sze-
retete! Ô mindenrôl tud, mindent ért, és 
minden érdekli, ami velem kapcsolatos.  

A hit másik, talán még fontosabb hasz-
na és jelentôsége, hogy általa tarthatok 
kapcsolatot az élô Istennel. A hit kapcsol 
hozzá az élô Istenhez: ezért aki nem hisz 
Istenben, annak Isten nélkül kell élnie. 
Akkor is, amikor egy-egy pillanatra fel-
sejlik a lelkében, hogy milyen jó lenne, 
ha segítene az Úr. De aki nem hisz Isten 
létében és szeretetében, annak nem jelent 
erôt és vigasztalást Isten léte és szeretete. 
Ezek a számára nem létezô dolgok. Igaz 
viszont ennek az ellenkezôje is: aki hisz 
Istenben, annak van Kibe kapaszkodnia! 
Hitben élhet: azaz mindent úgy gondolhat 
végig, hogy számol az élô Istennel, mint 
életének valós szereplôjével! A hit valami 
hasonló, mint a bankkártya. Csupán egy 
kis plasztik tárgy, de a segítségével mindig 
felhasználható az az összeg, amit a szám-
lán tartok. Nem kell egyetlen ötforintos 
sem, elég a kártya. Nem is hasonlít pénz-
re, mégis vagyonokat lehet a segítségével 
kezelni. Az Istenbe vetett hit abban hason-

lít a bankkártyára, hogy Isten gondoskodik 
elegendô fedezetrôl, nekünk pedig mer-
nünk és tudnunk kell elfogadni Isten jósá-
gát. Nem szabad kétségbeesni, hogy üres 
a pénztárcánk, ha ott van ez a „bankkár-
tya”. ez mindenre elég – Isten gondosko-
dik róla. A képnél maradva: aki nem hisz 
Istenben, az csak a nála lévô készpénz-
zel rendelkezhet. Aki azonban hisz, annál 
ott van egy korlátlan fedezetû kártya: ami 
mindenre elég.

A fenti Igében a tanítványok azt kérik 
az Úr Jézustól, hogy növelje a hitüket. Ez 
egy jó kérésnek tûnik, azonban az Úr Jézus 
válaszából kiderül, hogy nem az. Mert vagy 
van hite valakinek az élô Istenben, vagy 
nincsen. Ha nincsen, akkor azt nyilván 
nem is lehet növelni. Ha pedig van, akkor 
meg nem kell növelni: a lényeges az, hogy 
hiszek-e a személyes Isten szeretetében és 
mindenhatóságában. Abban, hogy Isten 
él, és engem is számon tart, és fordulha-
tok Hozzá, mert kíváncsi rám és segít. Ha 
ebben hiszek – márpedig ezt jelenti a hit, 
amint fentebb tisztáztuk a Biblia alapján –, 
akkor ez elegendôen nagy hit, nem kell és 
nem is lehet növelni. Ha Istent mindenre 
képesnek, és az én személyes Istenemnek 
hiszem, akkor ez a hit már nem növelhetô! 
Abban viszont, hogy ezt a hitet mennyire 
veszem komolyan, hogy mennyire tudok 
építeni rá, erôt meríteni belôle, jócskán 
lehet még fejlôdni minden hívô ember-
nek. Ezért beszél a vadfügefa kiszakadásá-
ról és tengerben való meggyökerezésérôl: 
a cselekvô Istenbe vetett hit által a lehetet-

len is lehetségessé válik, eltûnnek ezek az 
emberi határok. A kérdés tehát az: meny-
nyire alakítja a mindennapjaimat a hit, 
hogy Isten él és szeret? Van ennek bármi-
féle hatása a döntéseimre, a gondolkodá-
somra? Komolyan kell venni Isten szere-
tetét és ígéreteit! Komolyan kell építeni 
rájuk, mint tényekre. Csak ebben az eset-
ben érek valamit a hitemmel, különben 
nem. Különben az is kérdés, hogy van-e 
hitem egyáltalán, vagy csak álmodozom 
néha arról, milyen jó is lenne, ha lenne egy 
Isten, Akibe belekapaszkodhatnék… 

A mostani vészterhes idôkben sem ajánl-
hatok Senki mást a Kedves Olvasóknak, 
mint a Szentháromság Istent, Akit a 
Bibliából lehet megismerni. Magam is 
Hozzá futok a fel-felébredô félelmeim-
mel, csalódásaimmal, vagy amikor csa-
ládunk, gyermekünk jövôjére gondo-
lok. Ugyan mit tehet egy szülô a gyerme-
kéért az igazi veszélyekkel szemben? Mit 
tehet az egyik ember a másikért? Isten 
kezében vagyunk. De akkor tudjuk, lás-
suk is ott szeretteink életét, és a sajátun-
kat is Isten kezében! Forduljunk Istenhez 
minden kérdésünkkel, félelmünkkel imád-
ságban. Hiszen maga az Úr Jézus mondja: 
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, 
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik 
nektek.” (Lukács 11,9) Találj erôt, remény-
séget, vigasztalást az élô Istenben!

Istentôl való bölcsességet és kitartó 
hitet kíván minden Kedves Olvasónak:

Árvavölgyi Béla lelkipásztor    

Lekció: Márk 14,53-65

Elôima: Mennyei Atyánk! Magunkba 
nézünk, és mélységesen szégyelljük 
magunkat elôtted! Ma az Úr Jézus halálára 
emlékezünk: mi okoztuk Neki ezt a nagy 
fájdalmat, rettenetes szenvedést, megaláz-
tatást. A mi bûneink miatt kellett keresztre 
kerülnie a tökéletes, ártatlan Megváltónak, 
és Ô vállalta helyettünk ezt a sorsot. 
Szégyenünk mellett hálaadás van emiatt 
a szívünkben: miattunk volt szükséges, 
hogy így törettessék össze az Isten Fia, de 
Ô ezt vállalta, megtett értünk tökéletesen! 
Légy áldott Urunk, hogy nem viszolyog-
tál ettôl a sorstól, hanem Atyád ígéreté-
be kapaszkodva letetted az életedet, hogy 
majd visszakapd. Köszönjük, hogy érvé-
nyes a megváltás minden hívôre még ma, 
a kereszthalálodat követô távoli idôben is. 
Kérünk, segíts, hogy megbecsüljük élet-
adó kegyelmedet! Add úgy az Igét, hogy 
még inkább elkötelezzen a Neked szánt, 
engedelmes életre! Ámen.

Textus: „Isten ugyanis Krisztusban 
megbékéltette a világot önmagával, úgy-
hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, 
és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát 
Krisztusért járva követségben, mintha 
Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg Istennel! Mert azt, aki 
nem ismert bûnt, bûnné tette értünk, 
hogy mi Isten igazsága legyünk ôbenne.” 
(2Korinthus 5,19-21)

Kedves Testvérek!

Sokan azt mondják, azért szeretnek 
templomba menni, mert az Igehirdetéstôl, 
az imádságtól, az énekektôl megnyug-
szanak: olyan szép dolgokról van szó, 
hogy már hallani is csodálatos ôket! Az is 
nagyon jó, ha a hétköznapoknak is része 
a Bibliaolvasás: erô, megnyugvás árad az 
Úrról szóló történetekbôl, tanításokból. 
Isten Igéjének van egy ilyen oldala és fel-
adata: Isten valóban szeretné, ha a Vele 
való találkozás alkalma a lelkünk épülé-
sének, gyógyulásának az alkalma lenne. 

De ez csak az egyik oldal! Tudnunk kell 
ugyanis arról is, hogy ez hogyan lehet-
séges, mibe került Istennek, és hogy hol 
a mi helyünk Isten békét, megnyugvást 
teremtô akaratának beteljesedésében. Így 
nagypénteken kivételesen nem csupán 
a vigasztalásunkra szól az üzenet, hanem 
éppen azért, hogy igazán belegondoljunk 
az Úr Jézus földi sorsába, annak értelmé-
be és a megváltottak kiváltságos szolgála-
tába. Ezek után gondolhatunk arra is, hogy 
mindez nekünk megnyugvást, lelki békét 
is kínál. De az árat, amit Isten fizetett meg 
ezért, nem szabad elfelejtenünk! És az 
errôl való megemlékezés különleges alkal-
ma a nagypéntek.

I.
A nagypénteki eseményeknek is két 

oldala van: az egyik oldal az emberi cse-
lekvések oldala: ide tartoznak azok a tet-
tek, amelyeket Júdás, Heródes, Pilátus, 
a fôpapság és a „feszítsd meg”-et kiálto-
zó tömeg követett el. Van azonban az 
eseményeknek egy másik oldala is: az, 
hogy mit tett, gondolt eközben Isten? 

Nagypéntek délelôtti Igehirdetés
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Mindenképpen fontos tudnunk erre a 
választ, és a Biblia ezt meg is adja – csak 
vegyük nagyon komolyan!

A Jézus szenvedéstörténetébôl elsôként 
felolvasott szakasz arról tudósított, hogy 
hogyan zajlott le Jézus ügyének a hivata-
los vizsgálata a zsidó nagytanács elôtt. 
Hallatlan igyekezetet látunk a hivatalos 
emberekben, hogy valami ítéletre méltót 
találjanak az Úr Jézus korábbi viselkedé-
sét, tetteit, szavait vizsgálva. Bárcsak meg-
szabadulhatnánk tôle! – ez a törekvés veze-
ti a nagytanács tagjainak minden cseleke-
detét. Nem átallnak ehhez hamis tanúkat 
fogadni, és komolyan venni a vallomásai-
kat. De hiba csúszik a számításba: a vallo-
mások nem egyeznek! Ez az igazságszolgál-
tatásban igen nagy baj: hiába a sok terhelô 
tanúvallomás, ha nincs két egyforma, ame-
lyek egymást alátámasztanák.

Itt felmerülhet egy jogos kérdés: nem 
tudták elôre megbeszélni, mit kell mon-
dani a hamis tanúknak? Hiszen akkor biz-
tosan egyeztek volna a vallomások. Talán 
azért nem törekedtek erre, mert e nélkül 
is biztosak voltak a dolgukban: el akar-
ták ítélni az Úr Jézust, és biztosak voltak 
benne, hogy fognak találni valamit, ami 
alapján ezt megtehetik. Végül az Úr Jézust 
saját vallomása alapján találták méltónak a 
halálra. Nem betanult hazugság, hanem az 
igazság meghazudtolása által – ezzel még 
nagyobb bûnt követtek el, mintha néhány 
ember hazugsága alapján tették volna.

Az Úr a hamis tanúk vádjaira nem fele-
let semmit, ezeknek nem volt jelentôsége. 
A fôpap ekkor a lényegre térve kérdezte: 
„Te vagy a Krisztus az Áldottnak Fia? Jézus 
pedig ezt mondta: Én vagyok, és meglátjá-
tok az Emberfiát, amint a hatalmas jobb-
ján ül, és eljön az ég felhôiben.” Erre a 
fôpap megszaggatta a ruháit megbotrán-
kozása jeleként, és a nagytanács tagjai felé 
fordult: „Mi szükségünk van még tanúkra? 
Hallottátok az istenkáromlást. Mi a ti véle-
ményetek errôl? Azok pedig együttesen 
kimondták az ítéletet, hogy méltó a halál-
ra.” Nem volt immár szükség betanított 
tanúkra, mert az Úr Jézus igaz vallomását 
fordították ellene – tudatosan. 

Abban a korban többször is elôfordult, 
hogy egy-egy ember Messiásnak hirdette 
magát. Olyan azonban, mint az Úr Jézus, 
természetesen nem volt még egy: viselke-
dése, csodái mindenben igazolták tanítá-
sát, Igemagyarázatát. Személyében maga 
Isten szólt az emberekhez. Ô ugyanígy szó-
lalt meg a felolvasott Ige szerint a nagy-
tanács elôtt is. A nagytanács pedig ahe-
lyett, hogy bûnbánattal elengedte volna, 
felismerve és elfogadva bizonyságtételét 
önmagáról, melyet az Atya és a csodatet-
tek két tanúként jogszerûen igazoltak, mél-
tónak ítélte a halálra, és megtette a meg-
gyilkoltatásához szükséges lépéseket.

Ez a nagypéntek emberi oldala: vezetôk, 
köznép, áruló tanítvány összefogott, hogy 
megszabaduljon a számára felesleges 
Istentôl. Úgy érezték: nagyon jól megva-
gyunk nélküle, nincs rá szükségünk, sôt, 
zavar abban, hogy az életünket a magunk 
tetszése szerint folytassuk. Nem kell egy 
szeretô szívû, mindenben szavai szerint 
cselekvô, betegeket gyógyító, bûnöket 
megbocsátó Megváltó. Ne dúlja fel a jól 
kialakított, olykor hazug, tisztességtelen, 
istentelen életünket!

Testvérek, ez a bûn. Isten akaratával 
szembefordulnak, noha felismerhetnék 
és elfogadhatnák. Nem csak figyelmen 
kívül hagyják, hanem rátámadnak, a vesz-
tét akarják! A bûnben élô ember Isten nél-
küli világot akar, hogy ne kelljen tetteinek 
a következményeivel foglalkoznia. Hadd 
tehessen meg mindent, amit csak akar, 
amire vágyik, következmények nélkül. 

Itt rólunk van szó! Ne gondoljátok, hogy 
az Ige azért íratott meg, hogy az olvasók 
a nagytanács akkori tagjait gyalázhassák. 
Mi is ugyanígy viselkedünk, amíg saját 
magunkban bízunk a legjobban, és Istent 
feleslegesnek érezzük, sôt fellázadunk 
akarata ellen. Ha már nem így gondolsz 
Istenre, akkor is tudod, hogy ilyen voltál, 
és olykor most is felébred benned a láza-
dás, a bizalmatlanság Isten felé.

Ez a gondolkodás tette szükségessé az 
Úr Jézus kereszthalálát. Az emberi önzés a 
világban újabb és újabb bûnt szül, ez a sor 
csak egyre hosszabbodik megállíthatat-
lanul. Isten békét ajánl, a Neki való enge-
delmességben akar megajándékozni mind-
azzal, amire vágyunk. Ezzel szemben mi, 
emberek éppen Ôt látjuk boldogságunk 
legnagyobb akadályának, és igyekszünk 
elkerülni. A nagytanács pontosan ugyan-
ezt tette: a maguk feje után akartak menni, 
ezért elhatározták: ha törik, ha szakad, 
megszabadulnak Jézustól, az Isten Fiától. 
Ezért súlyosabb bûn, hogy Jézust saját 
megváltói kijelentéséért ítélték el. Mert így 
a vizsgálat igaz eredményét tették hazug-
sággá, nem ismerték el Isten igazságát, 
hanem halálra adták az Urat!

II.
Itt következik a történet másik oldala, 

Isten oldala. Mit tett Ô ekkor? Hogyan és 
miért hagyta, hogy ez így történhessen? 
Isten hatalmának tökéletessége és végte-
lensége mutatkozik meg ebben: miköz-
ben az emberek a lehetô legnagyobb bûnt 
követik el, Isten akarata által megváltatik 
az emberiség a bûnbôl! Azaz: miközben 
mindent elkövetnek Isten ellen, semmi 
sem elég drága nekik, hogy az Isten Fiát 
elhallgattassák. Azt teszik meg, amire 
Isten az új teremtést, az örök életet, a 
bûnök bocsánatát alapozhatja. Isten annyi-
val hatalmasabb, hogy az emberi bûn leg-
mélyét is fel tudja használni országa épí-

tésére. Ez nem azt jelenti, hogy a lázadás 
építi Isten országát, hanem azt, hogy Isten 
annyival erôsebb minden emberi lázadás-
nál, hogy még azt is javára tudja fordítani. 
Ezt tette, amikor megengedte, hogy Fián, 
az Ô igazságát látva az emberek kitöltsék 
minden gonoszságukat. Ezzel törte meg a 
gonoszságot. 

Pál így ír errôl: „Azt, Aki nem ismert 
bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk Ôbenne.” Ez volt Isten 
szándéka azzal, hogy Fiát elküldte e világ-
ba. A Fiú emberi testet öltött magára, és 
egész földi élete során gyalázva, üldöztet-
ve, szenvedve is engedelmes maradt Atyja 
akarata iránt. Engedelmességének legna-
gyobb próbája pedig a kereszthalál volt. Az 
Úr Jézus ezt is vállalta: a mi engedetlensé-
geinket saját testében vitte fel a fára. Az, 
hogy ott meghalt, azt jelenti: sorsa telje-
sen összeforrt a mi bûnös sorsunkkal. Az 
Atya nem úgy bánt az Úr Jézussal a keresz-
ten, mint a saját engedelmes Fiával, hanem 
úgy, ahogyan mi érdemeltük volna. Mi, szí-
vünkben lázadással, Isten iránt bizalmat-
lansággal, kijelentett akarata iránt enge-
detlenséggel élôk halált, kárhozatot érde-
melnénk. De ezt magára vette az Isten Fia 
a maga tökéletességében és mindenkori 
engedelmességében.

A mai délelôtt arra figyelmeztet az Ige, 
hogy valóságosan lásd magadat! Ne azt 
gondold: milyen rettenetesek voltak Jézus 
kortársai, hogy meggyilkolták a Megváltót, 
bezzeg, ha én ott lehettem volna! 
Testvérem, az Úr Jézus a te bûneid miatt 
is került a keresztre. Ne képzeld, hogy te 
megmentetted volna az Urat, vagy, hogy 
nem ítélted volna el. Ez teljesen mind-
egy, mert az életeddel, a bûneiddel elíté-
led. Miattad kellett a kereszthalál, és igen, 
miattam. Mindnyájan, egyenként erre szol-
gáltunk rá, és Isten ezt a sorsot a maga 
teljes súlyával a Fiára tette, hogy minket, 
igazi bûnösöket megszabadítson az Isten 
elleni élet fogságából. 

Az emberiség számára ajtó nyílt a mene-
külésre: a Krisztus keresztjében Isten az 
emberi gyalázatra megmentô szeretettel 
felelt. Az emberi gonoszság Istent ki akarta 
zárni saját teremtésébôl. Azonban éppen 
ezt használta fel Isten arra, hogy megtör-
je a bûn, az Isten elleni lázadás emberileg 
megtörhetetlen útját. És eredményes volt 
a szándéka: Krisztus kereszthalála valóban 
engesztelést szerzett, olyan hatalmasat, 
hogy az minden ember bûneire elegendô.

III.
Pál azonban ezzel kapcsolatban egy 

kéréssel fordult a címzett Korinthusi gyü-
lekezet tagjaihoz: „Krisztusért járva követ-
ségben, mintha Isten kérne általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az 
Istennel!”

Ezért történt minden! Isten békességet 
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szeretne az emberekkel! Mi minden hara-
gunkkal hátat fordítunk Istennek, Ô azon-
ban Fia vérének árán érvényes kegyelem-
mel jön felénk. Látod, milyen hatalmas a 
különbség? Bûnödre szeretet, engedetlen-
ségedre kegyelem Isten szava. Te mit teszel 
erre? Ragaszkodni akarsz a bûneidhez, 
vagy elfogadod Isten akaratát, kibékülsz 
Vele? Mert erre még felelnie kell minden-
kinek, csak akkor lesz rá, személy szerint 
is érvényes Krisztus engesztelô halála. 

„Béküljetek meg az Istennel!” Igen, ez 
a kérés neked szól, kedves testvérem, aki 
nagypéntek délelôtt is – nagyon helye-
sen – fontosnak tartottad, hogy idôt szánj 
Istenre! Talán úgy érzed, a gyülekezet 
legbelsô köréhez tartozol, a leghívôbbek 
közé. Emberileg bizonyára, de vajon az 
Úr szemében is? Téged kell békéltetni 
Istennel, vagy bízol már annyira Benne, 
hogy vállalod a békéltetés szolgálatát?

Aki békességben van Istennel, az nem 
lázad az Úr akarata ellen: Isten kezébôl 
el tudja fogadni a nehézségeket, a fájdal-
mas fordulatokat is. Betegséget, gyászt, 
magányt. Aki megbékélt Istennel, az 
már nem haragszik Rá. Nem csak tette-
ti a békességet a következô robbanásig, 
hanem teljes szívvel elfogadta, hogy a 
sorsa Isten kezében a legjobb helyen van. 

Aki így éli az életét, az egyúttal meghí-
vást kap a békéltetés szolgálatára is: hogy 
az Úr ellen még lázadó szíveket figyel-
meztesse: Krisztus kereszthalála valóság. 
Azt kell érthetôen elmondani, odaélni az 
Isten nélkül élô embertársak elé, hogy a 
lázadásunk Isten Fiának az életébe került. 

De Jézus engedelmessége megnyitotta 
a béke útját Isten felé: Ô már nem harag-
szik, de nekünk is békét kell kötnünk Vele. 
Elfogadni az Isten Fia vérébe került kegyel-
met, követni Isten akaratát, elismerni 
jogos hatalmát ahelyett, hogy folyton elle-
ne volnánk. 

Azért, hogy nekünk, bûnös embereknek 
bocsánatra, örök életre reménységünk 
lehessen, mindent Isten tett meg. Benne 
van az üdvbizonyosságunk is: az igazi 
békesség Istennel, és ígéretei beteljesedé-
sének türelmes kivárása. Tekints fel hit-
tel Krisztus keresztjére. Lásd meg az Isten 
Fiát, amint a te sorsodat hordozza, hogy 
lázadóból engedelmes gyermekké, kárho-
zatba rohanóból örök boldogságba tartó-
vá, zaklatottból béketûrôvé formálhasson. 

Krisztus kereszthalála Isten önzetlen 
szeretetének bizonyítéka. Bölcs döntés 
olyan Valaki ellen lázadni, olyan Valakire 
haragudni, Aki minden bántásra szeretet-
tel felelt? Aki annyira a javadat akarja, hogy 
megment bûnös életedtôl? Fogadd el, és 
értékeld értékén ezt a páratlan, halált élet-
re változtató ajándékot, és ajánld ember-
társaidnak is! Ámen.

Utóima: Kegyelmes, megváltó Urunk! 
Megvalljuk Elôtted, hogy Igéd üzene-
te szíven talált, és önvizsgálatra készte-
tett. Nekünk kellene a keresztfára kerül-
ni bûneink miatt, Te azonban elvállaltad a 
mi bûneink büntetését. Köszönjük, hogy 
megtetted! Köszönjük, hogy véred hullá-
sa elegendô arra, hogy minden bûnünkbôl 
megmosson. Atyánk, Istenünk, hálás a 

szívünk azért, mert békességet akarsz 
velünk, és ezért Te tetted és teszed a leg-
többet – nekünk pedig el kell fogad-
nunk, és meg kell becsülnünk, mint aján-
dékodat. Kérünk, segíts teljes békesség-
re Önmagaddal: hadd tudjunk jót és rosz-
szat, örömöt és fájdalmat egyaránt a Te 
kezedbôl békességgel elfogadni. Segíts 
ugyanakkor, hogy magunkban ne tûrjük 
meg a gonoszságot, hanem harcoljunk 
saját önzésünk, önféltésünk, Irántad fel-
felébredô bizalmatlanságunk ellen. Ehhez 
áldd meg, kérünk az olvasott, hirde-
tett Igét. Kérünk, Te magad szembesítsd 
a világ minden népét ezen az ünnepen 
azzal, hogy milyen sokba került a megvál-
tásunk Neked! Taníts arra, hogy megbe-
csüljünk Téged, Aki ennyire szeretsz, és 
ajándékodat: a bûnbôl való szabadulást és 
örök boldogságot.

Kérünk, békítsd meg a Krisztus kereszt-
jének üzenete által a Veled ellenségeskedô 
milliókat ezen a világon! Hadd lássák be, 
hogy Te jót akarsz, és szeretetedet már 
akkor bebizonyítottad feléjük is, amikor 
még nem is léteztek! Kérünk, áldd meg 
ehhez egyházad bizonyságtételét: lelki-
pásztorokét, presbiterekét, gyülekezeti 
tagokét, ifjakét és idôsebbekét. Használj 
bennünket a békéltetés szolgálatának vég-
zésében! Köszönjük, hogy nem bûneink 
szerint bánsz velünk, hanem Fiad áldoza-
ta által fiaiddá akarsz formálni! Légy áldott 
irgalmadért! Ámen.  

(Megjelent a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem legációs-köteté-
ben.)            Árvavölgyi Béla lelkipásztor 

Csend van, a halál csendje tölt be min-
dent. Nagyszombaton kicsit az Egyházat is 
a csönd, a döbbenet csöndje tölti be. De 
ez a csönd nem néma, üres csönd. Már 
készülôben van valami. Valami, ami áttöri 
a hallgatást, Isten csöndjét. A feltámadást 
elképzelhetjük úgy, mint valami nagyon 
csendes és szeretettel teli történést: per-
sze nem tudjuk elképzelni emberileg, 
de én úgy tudom, hogy hajnal felé, nem 
fényes robajjal, menydörgéssel, hanem 
egyszerûen a szeretet miatt, Krisztus újra 
él. Felkel, határozottan, kilép a sírból, és 
soha többé nincsen ott.

Nem rég voltam a szentföldön, nagyon 
meghatározó élmény volt. Rengeteget 
fényképeztem, vigyáznom kellett arra, 
hogy engedjem, hogy megtörténjenek 
velem a dolgok, hogy hassanak rám, ne 
csak átrohanjak az egyes szent helyeken, 
pedig csak három napunk volt. A szentsír-
nál is sorba kellett állni, közben azon gon-
dolkoztam, mit fogok érezni. Végül belép-
tem, megcsókoltam a követ, vettem egy 

nagy levegôt: beszívtam a szent levegôt, 
azután egy képet csináltam, de elmo-
sódott. Megtartottam, hiszen nem min-
den nap megyek oda. Mikor már kint vol-
tam akkor döbbentem rá, ezért meséltem 
ilyen részletesen: rádöbbentem, hogy mi 
az érdekes és a gyönyörû a szentsírban. 
Az, hogy ÜRES! Van is ilyen találós kér-
dés, persze teológiailag nem korrekt, hogy 
melyik az a hely a földön, ahol nincs jelen 
Krisztus? Hát a szentsír!

Ez Húsvét titka, az üres sír. Végül is erre 
alapozzuk az egész életünket. Éppen ezért 
mondhatjuk, hogy a feltámadás nem nép-
ünnepély, nem borúra derû, vagy mint 
a népmesék végén, minden jóra fordul. 
Krisztus feltámadása egy gyökeresen átala-
kító erô, amely hat a világra, átalakítja azt, 
átalakítja a mi életünket is. 

A feltámadás azt is jelenti, hogy van 
reményünk. Hogy a testünket nem gyôzi 
le a természet véglegesen. Krisztus kapu-
kat tárt fel halála és feltámadása által: így 
a halál számunkra egy átlépés, ebbôl a 
világból az Atya országába. Krisztus feltá-
madása azt jelenti, hogy nem a halálé az 
utolsó szó az életünkben, hanem Istené! 

Többé már nem állhatunk úgy egy rava-
tal mellett, vagyis jó lenne, ha nem állnánk 
úgy, hogy nincsen semmi reményünk. A 
Föltámadott elôttünk jár, bíztat és bátorít 
minket.

Nagyon szép a Feltámadott jelenéseiben, 
hogy eredeti görögben nem az áll, hogy 
megjelenik, hanem, hogy láttatja magát. 
A feltámadt test más, ahogy a miénk is 
más lesz: láttatja magát, engedi, hogy lás-
sák. Megint csak ott vagyunk, hogy az 
igazi dicsôségben ott az alázat: megjele-
nik, láttatja magát. Megérinthetôvé, látha-
tóvá teszi magát mindenki számára, hogy 
aki szeretné, felismerje. Ha Krisztus teljes 
dicsôségében jelenne meg, akkor mond-
hatjuk, hogy lehet, hogy a világ végét 
jelentené: az Ô fényessége betöltene min-
dent, elvakítana minket. De Ô láttatja 
magát: szelíden, a testén a sebekkel: a sze-
retet sebeivel.

Ezekben a nehéz idôkben szeretettel 
imádkozom minden falubeliért és kívánok 
Istentôl megáldott húsvéti ünnepeket!

 
Szeretettel és imádsággal: 

Zoli atya 

Üres a sírja
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A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a Tahitótfalui Óvodák 
mûködésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára progra-
mok szervezésére jött létre. Az adózók által felajánlott 2018. évi 1%-ból az 
Alapítvány 123 927 Ft támogatáshoz jutott. 

Az elôzô években felajánlott és rendezvényeinken gyûjtött adományok-
ból az óvodák udvari játékainak szabványosításához tudtunk hozzájárulni, 
valamint új játék - egy hálós mászóalagút - vásárlására és telepítésére került 
sor  játszóudvarunkon.

Megköszönve eddigi támogatásukat, kérjük, hogy adójuk 1%-ával idén is 
támogassák óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui Gyerkôc Alapítványt!

Adószámunk: 18032293-1-13 
Bankszámlaszámunk: 
Takarékbank Zrt., Tahitótfalu  64700021-30100457 

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer me keiért Alapítvány
Az alapítvány céljai: A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános és 

Zeneiskolába járó tanulók neveléséhez és oktatásához anyagi segítség 
nyújtása, különös tekintettel az alábbiakra: az oktatás tárgyi, technikai fel-
tételeinek javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; az idegen nyelv 
tanulásának elôsegítése; iskolai szabadidôs programok támogatása (hoz-
zájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidôs rendezvények költsé-
geihez); hátrányos körülmények között élô, jól tanuló diákok társadalmi 
esélyegyenlôségének megteremtése; tanulmányi, sport- és kulturális ver-
senyek, vetélkedôk, pályázatok lebonyolításának elôsegítése (nevezési 
díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása).

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük, idén is támogassanak 
bennünket adójuk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Köszönjük!
 
Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓT FALUÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA) 

2003. május óta bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  elfogadhatja a szemé-
lyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot. 

Az alapítvány 2019-ben végzett munkájának rövid ismertetése:
Az óvodások, kisiskolások részére havi rendszeres bábszínházi 

elôadások szervezése, farsangi felvonulásban való részvétel, nemzeti ünne-
peinken való részvétel, március 15-én az általunk alapított „Ifjúsági díj” 
átadása az arra érdemes fiatal diákok részére (falucímer kitûzô, könyv 
utalvány), Vasárnapi Vásárnapon való segítô részvétel, Eperfesztiválon 
elmaradhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden második évben, így 
2019-ben a Diákalkotók Országos Tûzzománc Pályázatának, júliusban 
a szabadidôparkban lebonyolított nagy sikerû ingyenes és tartalmas  
nyári gyermekheteknek az Önkormányzattal közös szervezése, decem-
berben az „Adventi hét” megrendezése, valamint a rászorultak részére 
adománygyûjtésben való részvételünk és a begyûjtött adományok elosz-
tásában való részvétel. Hagyományôrzô Körünk 2019-ben a részben elké-
szült kiállítóhelyen az adományozott tárgyakat bemutathattuk  az önkor-
mányzat által kialakított kiállítóhelyen a Faluházban. Ebben az évben sze-
retnénk folytatni a munkát, hogy a kapott adományokat teljes egészében 
bemutathassuk. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az alapítvány mun-
kájában részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi segítségét, amivel 
falunk közösségi életét fejleszthettük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és szeretne segíteni, azt az alábbi  

adószámon teheti  meg, melyet elôre is köszönünk. 
Adószámunk: 18699636-1-13 
Számlaszámunk: 64700021-10009237, 
Takarékbank Zrt. 2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

1% hirdetések

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

 Fekete-fehér Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120,- Ft 3640,- Ft
1/16 oldal 3960,- Ft 4620,- Ft
1/8 oldal 5760,- Ft 6720,- Ft
¼ oldal 11.280,- Ft 13.160,- Ft 
A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ olda-
las felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés 
sorrendjében tudunk biztosítani.
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

A járványügyi helyzetre való tekintettel 
a veszélyhelyzet ideje alatt a személyes 

ügyfélfogadás szünetel.

Furka Ágnes családsegítô, Dr. Tóth Mária jogász és Deim Éva pszicho-
lógus elérhetô az alábbi telefonszámokon:  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 
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A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola közössé-
ge példamutatóan fogott össze az új digitá-
lis oktatásra áttérésért. Már a nulladik napon 
a munkaközösség-vezetôkkel lefektettük az új 
tanítási rend sarokpontjait, a szülôkkel kiala-
kítottuk a kommunikációt, napi szintû kap-
csolatban állnak elsôsorban az osztálytanítók, 
osztályfônökök a tanulók szüleivel. Az iskolában 
ügyeleti rendszer van, intézményvezetô vagy 
helyettes, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, 
technikai dolgozók tartózkodnak bent minden 
nap 8.00 órától 16.00 óráig.  Kérésre adtunk ki 
használatra tableteket (8db-ot), laptopokat (4 
db-ot) tanulóknak, kollégáknak is, így informa-
tikai eszközhiányról nem tudunk a tanulói-taná-
ri közösségünkben. A Váci Tankerületi Központ 
még hét laptopot nyújtott rendelkezésünkre, 
ezzel és állandó tanácsokkal támogatják az isko-
lánk új oktatási módra áttérését. A digitális átál-
lásnál nagy segítséget jelent a rendszergazdánk, 
G. Szalai István és a KRÉTA felelôs kollégánk, 
Éliás-Szalay István kiemelkedô tudása, munkája. 

Két fô fórumon történik a digitális taní-
tás

A KRÉTA felületen történik az adminisz-
tráció, ahol a tanárok írják az órákat, házi fel-
adatokat adnak a tanulóknak. Ennek haszná-
lata mindenkinek kötelezô. Eddig többnyire a 
KRÉTA  e-üzenetek rendszerén küldtük, töb-
ben jelenleg is küldjük, a diákoknak a felada-
tokat, ôk a megoldásokat vissza a tanároknak, 
mely rendszer nem problémamentes, nehezen 
követhetô fôleg a sok tanórás tanároknak, de 
tanulói panasz is érkezett már meg nem kapott 

üzenet miatt.
Fenntartónk, a Váci Tankerületi Központ 

javaslatára egy új rendszer, az Office 365 
Teams bevezetését kezdtük el a közelmúlt-
ban. Reményeink szerint ezen a rendszeren 
keresztül fogjuk tudni a tanuláshoz szüksé-
ges anyagokat átadni a diákoknak, szülôknek. 
Ezt a rendszert a Microsoft biztosítja minden 
oktatási intézménynek térítésmentesen, mely 
programmal mi, tanárok is most ismerkedünk. 
Ez a jövôben is jól használható informatikai 
rendszer lesz az iskolákban, így hasznos az isme-
rete. Ennek átadása érdekében tartottunk a kol-
légáknak work shopokat, Éliás tanár úr oktató 
videót készített a rendszer használatához a kollé-
gáknak, tanulóknak.

Bízunk benne, hogy ez az egységes feladatát-
adási, tanítási rendszer megoldást, könnyebbsé-
get jelent majd a tanulás-tanítás folyamatában, 
kiküszöböli a korábbi sokféle csatornán át kül-
dött feladatok nehezen követhetôségébôl adódó 
eddigi nehézségeket.

A  z e neór á k  on - l i ne  meg v a ló s u l á -
sa zökkenômentesen zajlott a kezdetektôl, 
köszönhetôen a zenetanítás módszertanának és 
a zenetanáraink kreativitásának. Itt is a csopor-
tos szolfézs, kamarazenei tanítás megoldása a 
nehezebb feladat.

Az elmúlt két és fél hétben tanulónak napköz-
beni felügyeletet még nem igényelt szülô, de az 
önkormányzat ebédet szolgáltat mindazoknak a 
tanulóknak, iskolai dolgozóknak, akik igénylik, 
és természetesen a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülôknek a tanítási szünetek-
hez hasonlóan biztosít étkezést ebben a krízis 
idôszakban is. 

A szülôk, tanulók nagyobb része azonnal át 
tudott állni az új tanítási rendre, de van néhány 
család, tanuló,  ahol informatikai segítség szük-
séges, melyet igyekszünk megadni, vagy ahol 
más pl.családi probléma miatt késlekedett a digi-
tális tanítás beindulása. 

Az iskola honlapján, levelekben tájékoztatjuk 
a szülôket, tanulókat a tennivalókról, és szemé-
lyesen is sok szülôvel beszéltünk. http://www.
pollackmihalyiskola.hu/

Igyekszünk minden segítséget megadni a csa-
ládoknak a digitális oktatás megvalósulása érde-
kében.

Szeretném megköszönni a szülôknek az 
együttmûködést, kollégáimnak a magas szín-
vonalú, kitartó munkát. Nem könnyû helyzet 
most ez egyikünknek se, de úgy látom, az iskolai 
közösség minden tagja megteszi a tôle telhetôt

Zakar Ágnes intézményvezetô

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 7/2020. 
(III.25.) EMMI határozat szabályozza a  következô 
tanévre történô általános iskolai beiratkozást.

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola beiskolázási körzete 
Tahitótfalu. 

Tehát a tahitótfalui lakcímmel rendel kezô tan-
köteles diákok a „körzetes” diákok.
• A „körzetes” tanulók esetében a leendô 

elsôsök szüleinek semmiféle külön teendôje 
nincs a beiratkozással kapcsolatban, mert a 
fenntartónktól, a Váci Tankerületi Központtól 
megkapott tanköteles diákok listája alapján 
minden tahitótfalui leendô elsôst automatiku-
san felveszünk iskolánkba a KRÉTA elektroni-
kus rendszeren keresztül 2020. április 28-ig.

• A nem „körzetes” tanulók esetében, ameny-
nyiben iskolánkba szeretné a szülô leendô 
elsôs gyermekét beíratni, akkor ezt jelez-
n ie kel l e -mai len keresztül iskolánk 
intézményvezetôjének, Zakar Ágnesnek 

a tahitotfalu.iskola@gmail.com címen. 
Ugyanakkor közölnie kell, hogy melyik iskola 
a tanuló „körzetes” iskolája.  A nem „körzetes” 
tanulók esetén az intézményvezetô a fenn-
maradó szabad helyek függvényében 2020. 
május 21-ig dönt a tanuló felvételérôl, illetve 
az elutasításról. Az intézményvezetô tájékoz-
tatja a szülôket és a tanköteles tanuló „körze-
tes” iskoláját a tanuló felvételérôl.

• Azon „körzetes” tanulók esetében, akiket szü-
leik nem a mi iskolánkba szeretnék beíratni, a 
szülôknek fel kell venni a kapcsolatot az adott 
iskola intézményvezetôjével e-mailen keresz-
tül és jeleznie kell, hogy oda szeretné beíratni 
gyermekét. Ugyanakkor közölnie kell, hogy 
melyik iskola a tanuló „körzetes” iskolája.  A 
nem „körzetes” tanulók esetén az adott isko-
la intézményvezetôje a fennmaradó szabad 
helyek függvényében 2020. május 21-ig dönt 
a tanuló felvételérôl, illetve az elutasításról. Az 
intézményvezetô tájékoztatja a szülôket és a 

tanköteles tanuló „körzetes” iskoláját a tanuló 
felvételérôl.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kér-
jük, hogy gyermeke általános iskolai beíratá-
sát lehetôség szerint online módon intézze a 
KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresz-
tül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap elérhetôségen talál meg.  (ápr. 6-a után 
nyílik)
• Az online felületen a gyermekek körzetes isko-

lába való beíratási szándékának megerôsítése 
úgy történik, hogy a gyermek azonosításá-
hoz szükséges adatok megadása után megje-
lölik az intézményt. Online jelentkezés esetén 
a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok 
másolatát, személyes megjelenés esetén pedig 
kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi 
ügyintézônek. 

• A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az 
online beiratkozás esetén az eredeti iratok 

Hogyan oldottuk meg a digitális oktatásra áttérést? 

Tudnivalók a 2020/2021. tanévre történô általános 
iskolai beiratkozásról
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Az élet gyorsan megváltozott körü-
löttünk - amint az érzések is bennünk, 
az elmúlt napokban. Egy láthatatlan 
veszélytôl való rettegés környékez meg 
mindannyiunkat. Mit tegyünk önmagunk, 
szeretteink és a különösen is veszélyezte-
tettek, az idôsek és betegségektôl legyen-
gültek védelmében?

Országunk vezetôi, önkormányzati 
vezetôink és népegészségügyi szakértôink 
felhívták a figyelmünket már arra, hogy 
mi a helyes eljárás jelenleg. Folyamatosan 
látnak el bennünket egyre részletesebb 
tanácsokkal és szigorúbb intézkedések-
kel. Én a magam részérôl abban szeret-
nék segítséget nyújtani, hogy olyan belsô 
meggyôzôdésre jussunk, ami a lehetô leg-
jobbat hozza ki belôlünk a jelen helyzet-
ben.

Az egyik oldal az, hogy ne féljünk, ne 
rettegjünk! Ne uralkodjon el rajtunk a 
pánik! Krisztus Urunk mondta: “Ne fél-
jetek!” Ez a Szentírás átfogó üzenete az 
ember számára. Ennek oka nem az, hogy 
nincsen veszély. Éppen ellenkezôleg: a 
Biblia bemutatja számunkra azt, hogy egy 
megtört világban élünk, ahol rengeteg 
gonoszság zajlik, negatívak a folyamatok. 
Ugyanakkor Isten - a mi Mennyei Atyánk 
- vigyáz ránk. Bár nem minden az Ô akara-
tából történik, de az Ô szeretete és kegyel-
me akkor is jelen van, és elérhetô szá-
munkra, amikor olyan dolgok történnek, 
amelyek az Ô akarata ellenére indulnak el 
és pusztítanak. Ne féljünk, ne rettegjünk 
hát! Van Atyánk a mennyben. A terem-
tettség révén mindannyian Isten gyerme-
kei vagyunk, és Ô figyel ránk. Ugyanakkor 

szorosabb szeretetközösségre hív, hogy ne 
csak úgy legyünk az Ô gyermekei, mint 
akiket Ô alkotott, hanem úgy is, mint akik 
saját akaratunkból élô szeretetkapcsolatot 
kívánunk ápolni Ôvele.

A másik oldal pedig az, hogy bár nem 
félünk, mégis betartjuk a védô, megelôzô 
intézkedéseket. Tegyük ezt jogkövetô 
ál lampolgárokként is, de egy belsô 
meggyôzôdésbôl fakadóan is. Akarjuk 
óvó szeretettel védeni embertársainkat! 
Kövessük a híreket, tartsuk be az újabb 
és újabb óvó szabályokat, fogadjuk meg a 
tanácsokat, hogy elejét vegyük a betegség 
akaratlan terjesztésének is. Ilyen helyzet-
ben nem bátorságunkat, vagy hitünk nagy-
ságát mutatja, ha mit sem törôdve a hely-
zet komolyságával, mi csak élünk úgy, aho-
gyan eddig is. Éppen ellenkezôleg! Ez óvat-
lanság, akár még istenkísértés is lenne.

Mit tegyünk hát, hogyan éljünk a 
következô napokban, hetekben? Nos, itt az 
idô arra, hogy megtörténjenek azok a tele-
fonhívások, amelyeket hosszú ideje halo-
gatunk. Bocsánatkérés, megbocsátás... 
vagy csak azok felhívása, akikkel elhanya-
goltuk kapcsolatunkat az élet forgataga 
miatt. 

Felszabadult idôkben töltsünk minôségi, 
a jövôre meghatározó emlékeket teremtô 
idôt családunkkal, közeli szeretteinkkel. 
Vegyük elô a társasjátékokat, beszélges-
sünk hosszan és mélyen gyermekeinkkel, 
párunkkal. Kiránduljunk együtt, távol a 
zajos várostól. Akinél pedig beporosodott 
a polcon a régi családi Biblia, porolja le! 
Nyissa fel! Egy olyan Isten képe fog felra-
gyogni minden ôszinte keresô lélek számá-

ra, aki megteremtette a világot, benne az 
embert, és - bár az ember fellázadt Ô elle-
ne és rengeteg rosszat szabadított az Ô cso-
dásra alkotott világára - Ô mégis változat-
lan atyai érzésekkel, kegyelemmel és óvó 
szeretettel viszonyul legdrágább teremt-
ményeihez.

Minden kedves Olvasóm életére János 
apostol szavaival mondok áldást:  „...kívá-
nom, hogy mindenben olyan jó dolgod 
legyen, és olyan egészséges légy, amilyen 
jó dolga van a lelkednek.” (3Jn1,2)

Dr. Steiner József

A szerzô a Tahitótfalui Baptista Gyüle
kezet vezetô lelkipásztora, a Baptista 
Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház 
Oktatási Központjának missziói lelkész
igazgatója, teológiai professzor.

NEM a félelemre, IGEN az óvó szeretetre

bemutatására a 2020/2021. tanév elsô napján 
kerül sor.

• Az életvitelszerû ott lakásra és a közös szülôi 
felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyi-
latkozatokat elektronikus beiratkozás ese-
tén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az ada-
tok megadását követôen - az „Elônézet” ikon-
ra kattintva tudja letölteni és aláírást követôen 
fel tudja tölteni a rendszerbe. 

• Személyes megjelenéssel történô beiratkozás 
esetén a formanyomtatványokat az intézmény 
biztosítja.
Amennyiben az elektronikus úton történô 

beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a 
köznevelési intézmények lehetôséget biztosíta-
nak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, 
hogy személyes megjelenéssel történô beiratko-
zás esetén a járványügyi helyzettel összefüggés-
ben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell 
számolni. 

 Iskolánkban a jelentkezések személyes 
benyújtására április 28-május 15-ig hétköznapo-
kon naponta 8-16 óráig van lehetôség a Kossuth 

Lajos utca 26. szám alatti épület titkárságán.
A fentiek miatt az általános iskola 1. évfolya-

mára való beiratkozás idôtartama elhúzódik, 
ezért a szülôk türelmét kérjük. 

A szülôk gyermekük iskolai felvételérôl hatá-
rozatot kapnak 2020. május végéig. 

A tanuló osztályba sorolása az általános isko-
la elsô évfolyamára történt felvétel után zajlik, 
melyet a Pedagógiai Programunk 1. 11. A felvé-
teli eljárás különös szabályai, 1. 11.1. Az általános 
iskola felvételi eljárása c. alpontjai szabályozzák 
(Pedagógiai Program 33-34. oldal). Mivel isko-
lánk zeneiskola is, így lehetôség van a leendô 
elsôsök zeneiskolai beíratására az általános 
iskolába történt beiratkozás után. A Pedagógiai 
Programunk 1. 11. 2. pontja szabályozza A zene-
iskola felvételi eljárását (Pedagógiai Program 
34-36. oldal). A Pedagógiai Programunk az 
iskolai honlapunkon a közérdekû dokumen-
tumok között megtalálható: http://www.
pollackmihalyiskola.hu/ckfinder/userfiles/files/
PEDPROG032405.pdf

Ajánljuk a kedves szülôk figyelmébe a hon-

lapunkat: http://www.pollackmihalyiskola.hu/, 
ahol friss és sok hasznos információt találnak 
iskolánkról.

A veszélyhelyzet miatt a leendô elsôsöknek 
2020. 04. 08-ra meghirdetett Iskolába hívogató 
c. program elmarad.

Az iskola központi épületében (a tavaszi szü-
net, 2020. április 9-14. kivételével) munkanapo-
kon 8-16 óráig ügyeletet tartunk.

 Keressenek bennünket bátran a következô 
elérhetôségeken:

E-mail: szigetisk@gmail.com vagy tahitotfalu.
iskola@gmail.com

Telefon: 06-26-385-741
Szeretettel várjuk a leendô elsôs diákokat!

Zakar Ágnes intézményvezetô
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola

2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: 
kedd 8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – 
tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, 
kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola-
fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 
1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-
331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 
+36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 474-9999, 
+36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • 
GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo-
na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-
010  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok 
u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. 
Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel 
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, 
tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 
8–11, kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 
11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM 
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfél-
szolgálat: 1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság 
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, 
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK 
– tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem 
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 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.

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 megfej-
tést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Márciusi számunk-
ban az Ereszvények utca kútjánál lévô platánfa volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Jónás Saroltának.

FIGYELEM LÁNYOK, ASSZONYOK!

A 2020. április 21. keddre 

meghirdetett, önkormányzatilag 

támogatott méhnyakszûrés 

a járványügyi helyzetre való tekintettel 

elmarad. A késôbbi idôpontról 

tájékoztatjuk a bejelentkezett hölgyeket.

Védônôi Szolgálat


