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Bolyai matematikaverseny

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatódik az iskola építés elôkészítése
Mint a korábbi Községi Tájékoztatókban hírt
adtam arról, a Kormány 1692/2019. rendeletében a budapesti agglomerációhoz tartozó Pest
megyei településeken mûködô köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésérôl döntött. A

Pest megyében lévô 187 település közül 17 településen valósulhat meg iskolafejlesztés-, bôvítés.
A kormányrendeletnek megfelelôen 2020ban a BMSK (Beruházási, Mûszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt.
Településünk tekintetében öt vázlatterv került
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Tahitótfalu novemberi, december eleji programjai
november 14-19. Nemzetközi Diabétesz Világnap alkalmával
Facebook kampány a Faluház Tahitótfalu Facebook oldalon, illetve
az efi.szentendre.hu weboldalon.
november 15. hétfô 15:00-18:00. Véradás.
Helyszín: Népház, Bajcsy Zs. utca 2.
november 18. csütörtök 17:00 Ötórai tea: Beszédfejlôdés
születéstôl iskoláig. Bencze Zsuzsanna logopédus, gyógypedagógus
elôadása, kötetlen beszélgetés. Helyszín: Faluház. Belépés ingyenes.
Szervezô: Tahitótfalui Óvodák.
november 20. szombat 17:00-20:00 Évkerülô Családi Táncház.
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes. Részletek a plakáton.
november 27. szombat 10:00-15:00 Bolhapiac a Faluházban.
Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527.

november 27. szombat 15:00-17:00 Adventi koszorúkészítés a
Faluházban. Részvételi díj 800 Ft/koszorú. A foglalkozást vezeti:
Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész.
december 3-12. Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat.
Részletek a plakátokon.
december 4. szombat 9:00-13:00 Képzômûvészeti kör általános
iskolások részére Piszkátor Ildikó üvegmozaik- és festômûvésszel.
Információ: 0620/364 5415
Faluház (Szabadság út 1/a)
december 4. szombat 15:00-19:00 Kosárfonó kör. Bejelentkezés
szükséges: faluhaz@tahitotfalu.hu vagy 0630/337 5527.
december 5. 18:00 vasárnap Jön a Mikulás! A Termelôi Piac területén várja a gyerekeket a Mikulás. Részletek a plakáton.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

kidolgozásra. A járványügyi helyzet ellenére összehívtam a képviselô-testületet, hogy
a tervismertetô alapján döntsük el, hogy
önkormányzatunk mely változatot tartja
támogathatónak. A tervezôi elôterjesztést
követôen az „E” változatot fogadtuk el. Ez
tartalmazta az épületek tömbösítését a sportcsarnok és a konyha-étkezde környezetében, illetve a zöldfelületek kialakítását és a
szabadtéri sportpálya elhelyezkedését. Ezt
követôen a további tervezéshez szükséges
forrásigényt a Kormány rendeletben biztosította. Az iskolaépítés nem csupán 8 tanterem
megépítését jelenti, az épület kiegészül még
6 foglalkoztatóval, nyelvi-, fizika-, számítástechnikai laborral, zeneteremmel, fél tornateremmel, tanári szobával, raktárakkal, orvosi szobával, ruhatárral, büfével, vizesblokkokkal és porta szobával.
Ez év októberében sor került a jóváhagyási terv ismertetésére, amelyen a BMSK
mellett részt vett a Váci Tankerület is,
aki az iskola megépítése után fenntartója, üzemeltetôje lesz az objektumnak. A
megépítendô iskola önkormányzati törzsvagyonba kerül. A jóváhagyási terv lényege, hogy tartalmát tekintve az engedélyes
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tervnél magasabb mûszaki tartalommal bír,
de nem éri el a kiviteli terv részletességét.
A Kormány 586/2021. (X.14.) kormányrendeletében nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházássá nyilvánította többek
között a tahitótfalui iskolabôvítést is. A beruházásokkal összefüggô közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidôk
- ha a jogszabály rövidebb határidôt nem állapít meg – 15 nap. Ez alól kivétel a környezeti
hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi
hatósági eljárás. Tahitótfalu esetében a Helyi
Építési Szabályzat módosítására nincs szükség, a jelenlegi szabályzatunk alkalmazható.
A BMSK tájékoztatása szerint a beruházás
megkezdésének várható idôpontja a közbeszerzési eljárás eredményétôl függôen 2022.
június 30.
Nagy eredménynek tekintem, hogy a
munkaterület átadásához szükséges bontási, közmûkiváltási költségeket, melyeket eredetileg önkormányzatunknak kellett volna
állnia, sikerült a kivitelezési költségekhez
rendelni. A Képviselô-testület nyilatkozott
arról, hogy a bontandó út, járda, épületek,
parkolók tekintetében mit kíván saját költségén további felhasználásra elbontani, melyet

egy „vissznyeremény” nyilatkozatban tettem
meg. A BMSK-val és a Váci Tankerülettel két
héttel ezelôtt egyeztetô tárgyalást folytattunk a fenti feladatok ütemezésérôl. Ezzel
egy idôben a Tankerülettel egyeztettünk a
megépítendô „konténeriskola” kivitelezési
rendjérôl, annak mûszaki tartalmáról. A Váci
Tankerülettel együttmûködve olyan állapotot kell teremtenünk, hogy a tanévzárót
követôen azonnal megkezdôdhessen a népház kiürítése és a konténer iskola berendezése a Váci - révnél lévô Ifjúsági Tábor területén.
2022. év kora tavaszára lakossági tájékoztatást tervezünk az építkezés részleteirôl
és ütemezésérôl. Ezzel együtt a költözéssel közvetlenül érintett osztályok Szülôi
Munkaközösségét is tájékoztatni kívánom az
iskola igazgatójával együttmûködve.
Befejezôdött a Toldi utca felújítása
A járványügyi helyzetre való tekintettel polgármesteri határozat alapján
(2021.03.09.) településünk támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázatra. A
pályázaton 20 millió Ft vissza nem térítendô
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támogatást nyertünk, 85%-os támogatási
intenzitás figyelembevételével. Így önkormányzatunknak 3.558.116 Ft-ot kellett biztosítani a 2021. évi költségvetése terhére.
A közbeszerzési eljárás a hivatal koordinálásával került lefolytatásra, amely során
a legkedvezôbb árajánlat figyelembevételével hirdettünk eredményt. Az eredményes
pályázat alapján 2021. október 8-án történt meg a vállalkozási szerzôdés aláírása
az Aszfaltpálya Építô Kft-vel. Ezt követôen
2021. október 8-án átadásra került a munkaterület. A vállalkozási szerzôdésben rögzített teljesítés legkésôbbi határideje 2022.
április 30. A november 9-i bejáráson a vállalkozó azonban jelezte, hogy november 10-én
az utca aszfaltburkolatának felújításával elkészül. Terveink szerint 2021. december végéig be tudjuk nyújtani a kincstár irányába az
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elszámolást.
Bízunk abban, hogy a következô években is folytatni tudjuk településünk úthálózatának fejlesztését. Abban is bízom, hogy a
hamarosan kiírásra kerülô TOP-PLUSZ pályázat Pest megyére kiterjedô uniós forrásából
több utca megépítését, felújítását is el tudjuk
végezni. A pályázat megjelenésére felkészültünk, három utca szilárd burkolattal történô
ellátására vonatkozóan engedélyes tervvel
rendelkezünk. A pályázaton való indulásnak alapvetô, meghatározó eleme lesz, hogy
önkormányzatunk részérôl milyen mértékû
önerôt kell biztosítani. Ez az önkormányzati
képesség attól függ, hogy a 2022. év költségvetését hogyan tudjuk elôkészíteni.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Karácsonyi élelmiszergyûjtés
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az
önkormányzat és helyi civil szervezetek
közremûködésével 2021. november 19-én
pénteken 15-20 óráig, 20-án szombaton 8-19
óráig, 21-én vasárnap 8-18 óráig ismét karácsonyi lakossági élelmiszer-adománygyûjtést
szervez a tahitótfalui Tesco áruházban. Az
összegyûjtött adományok Tahitótfalu rászoruló családjai és egyedülállói között kerülnek szétosztásra. Kérjük, szerezzenek Önök

is örömet, töltsük meg együtt a nehezebb
körülmények között élô társaink kamráját
karácsonyra. Eddigi tapasztalataink alapján
a megajándékozottak nagy örömmel fogadták a konzerveket, tartós készételeket, tésztákat, kekszeket, édességeket. Tegyük szebbé az idei karácsonyt is számukra! A gyûjtést
önkéntesek, a településünk lakói, közösségi
szolgálatos fiataljaink segítségével végezzük.
Béres Gabriella

Újszülöttek
Csukás Ramóna 2021.10.05.
Szfárli Tibor Chanakan 2021.10.05.
Kiss Miléna Izabella 2021.10.18.
Angyal Zente 2021.10.19.
Elhunytak:
Szimilkó Sándor János
Mátyás Király utca – élt: 71 évet
Falk Béla
Málna u. – élt: 95 évet
Csömör Mihály
Erdész utca – élt: 75 évet
Pásztor Mihály
Dózsa György út – élt: 76 évet
Józsa Imre
Ereszvények u. – élt: 76 évet
Házasságot kötöttek:
Ferenczi Attila – Bodonyi Beáta
Nagy Norbert – Percze Adrienn

Könyvtár
Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
A könyvtár a járványügyi intézkedéseknek megfelelôen kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezôk számára látogatható.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716
kubanekné Bence Hajnal
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu Önkormányzata
• Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó Judit, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al
más
sy és
Fiai Bt.

3

Közösség
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Képriport október 6 és október 23-i megemlékezésekrôl
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I sk ola

aki idén ment, mert ott rendezték meg a vadász
kiállítást is, ami nagyon élethû volt.
Mindenkinek ajánljuk jövôre, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt!
Köszönjük szépen Sziváné Bergmann Henriettnek
hogy elvitt minket az OMÉK-ra!(Nekünk
nagyon tetszett!) Köszönet illeti Szutor Sándort
balesetmentes vezetéséért és sok türelméért, hogy
elvitt minket a helyszínre és a Váci Tankerületi
Központnak, hogy finanszírozta számunkra ezt a
különleges honismereti napot.

2021 OMÉK
A Hungexpo területén található az Országos
Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár,
vagyis az OMÉK.
A 80.-at rendezték meg idén 2021. október 7-10.
napjai között. Ez egy kétévente megrendezett
nagyon nagy kiállítás, amelynek története több
mint 190 évre nyúlik vissza. Az elsô rendezvény
Széchenyi István gróf nevéhez fûzôdik, akkor
még csak állatbemutató volt.
Az OMÉK feladata és célja, hogy bemutassa a
mezôgazdaság és élelmiszeripar szereplôit,
termékeit és népszerûsítse mindenki számára.
Az „E” pavilonban a hazai és külföldi termelôk, feldolgozók kaptak helyet és a magyar
borokkal lehetett megismerkedni.
A „B” pavilonban „Hungarikumok” várták a látogatókat kóstolókkal, volt solymász bemutató,

busómaszk faragás és sok interaktív foglalkozás.
Ebben a pavilonban kapott helyet a „Kárpátmedence kincsei” elnevezésû kistermelôi vásár és
a mesterség- bemutató is. A „Gyermek
szigeten” a kisebb gyerekeket
bábelôadásokkal szórakoztatták.
Az „Ôshonos udvar”- ban a hazánkban tenyésztett állatokat és a védett
magyar ôshonos
haszonállatokat lehetett megnézni.
A kiállítást 5-6 fôs csoportokban egy
feladatsor alapján fedeztük fel, amit
nagyon élveztünk.
Az árusok segítôkészek és kedvesek voltak, sok mindent megtudtunk
tôlük, például a sajtkészítés
folyamatát.
Sok dolgot ki lehetett próbálni és
szuper ajándékokat kaphattunk
értük. Szerencsés volt az,

Készítette: Czikora Milla
Fábián Emma, Kovács Mira
Kovacsics Hanga, Nagy- Kozár Petra

Bolyai matematikaverseny 2021

Az idei Bolyai matematikaverseny 2021. október 15-én került megrendezésre. A tavalyi évhez
hasonlóan minden iskola a saját iskolájában írta
a feladatokat, vagyis online zajlott a verseny.
Hagyományainkhoz híven tanulóink nagy létszámmal jelentkeztek a versenyre, 15 csapatot indítottunk: 8 csapatot alsó és 7 csapatot felsû tagozaton.
Köszönjük a felkészítû tanítók, tanárok munkáját:
Szabó Tamásné, Viplak Katalin, Nagy Zoltánné,
Bötkösné Molnár Éva, Csereklyéné Szente Ildikó,
Orosz Iván, Kovács László Zoltánné tanároknak!
Eredmények:
3. évfolyamon 3 csapat indult.
(3.b) Ragó Márton, Horváth Levente Sándor,
Varga Miklós Gergely, Schweighardt Lili Zsuzsanna

(3.b) Percze Zsombor, Kolcsár
Olivér, Sziva Soma, Kiss Hunor
Márton
(3.a) Cservenák Aurél, Erûs Sarolta,
Heves Dóra:
Legjobb eredményt a 3.b Ragó
Márton, Horváth Levente Sándor,
Varga Miklós Gergely, Schweighardt
Lili Zsuzsanna csapata ért el, 93 pont
23. hely
4. évfolyamon 4 osztály indult:
(4.b): Fanczal Dániel, Nagy Csaba,
Zalaváry-Nagy Lelle
(4.b) Gergelyi Viktória, Marosvölgyi
Melinda, Szabados-Molnár Virág
(4.a) Gáspár György, Rádi Magor, Sárközy László,
Schönberger Botond
(4.b) Ivanics Benedek, Nagy Máté, Repárszky
Richárd
Legjobb eredményt (4.b): Fanczal Dániel, Nagy
Csaba, Zalaváry-Nagy Lelle csapata érte el: 78 pont,
56. hely
5. évfolyamon 3 csapat indult:
(5.a) Baffia Gyula Levente, Géczi Annamária,
Kulcsár Tamás Bendegúz, Piriczki László
(5.b) Szabó Réka Emma, Marton Szilvia, Dénes
Manka, Balla Bodza
(5.b) Kovács Zalán, Csizmadi Olivér, Varga Ákos
Legjobb eredményt az 5.a Baffia Gyula Levente,

Géczi Annamária, Kulcsár Tamás Bendegúz, Piriczki
László Márk csapata érte el 86 pont 41. hely
6. évfolyamon 4 csapat indult:
(6.b) Héger Dominik, Szilasi Bertalan, Zabó Olivér
(6.b) Susán Anna, Kovács Mira, Bartis Ágnes,
Nagy-Kozár Petra
(6.b) Kovacsics Hanga, Gergely Nikoletta, Fábián
Emma, Czikora Milla
(6.b) Éles Boldizsár, Budai Balázs, Bodor Miklós,
Onucsán-Sipeki Benedek
Legjobb eredményt (6.b) Héger Dominik, Szilasi
Bertalan, Zabó Olivér csapata érte el: 98 pont 13.
hely
7. évfolyamon egy csapat indult
(7.b) Baffia Bendegúz, Csubak Milán, Fieszl
Barnabás, Szabados Molnár Levente, akik 78 ponttal 34. helyezettek lettek.
Gratulálunk Minden résztvevûnek, felkészítûnek!
Csodálatos a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és AMI diákjainak matematika iránti nagy
érdeklûdése, a megmérettetés igénye, a kollégák
felkészítû munkája, a gyerekek tanulási igénye!
A 13. helyen végzett 6.b-s csapat eredménye kimagaslóan jó, külön gratulálunk Héger Dominik,
Szilasi Bertalan, Zabó Olivér alkotta csapatnak és
felkészítûjüknek, Kovács László Zoltánné (Judit
néni) tanárnûnek.
Így tovább! Iskolavezetés
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Iskola

Zene világnapja

Az idei tanévben rendhagyó módon
ünnepeltük meg a Zene Világnapját október 1-én az iskolánkban, Kubusné Verhás
Virág és Kökényné Krafcsik Ibolya szervezésében. A délelôtt folyamán minden óraközi szünetben az aulában felcsendülô klas�szikus zene hangjaira jöttek ki a diákok és a
pedagógusok a tanterembôl, jókedvûen. Az

Az aradi vértanúk
emléknapja
Október 6-án megemlékeztünk az 1849.
október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokra és a Pesten kivégzett elsô felelôs
miniszterelnökre, gróf Batthyány Lajosra.
Köszönjük Viplak Katalin tanárnônek a
megemlékezést, Vaczó Zoltán igazgatóhelyettesnek az ünnepi beszédet, Princzné
Bérczi Krisztinának a csodás dekorációt és
a 6.b osztályos tanulóknak a szereplést.
Iskolavezetés
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aulában felállított paravánon zenével kapcsolatos kérdésekre válaszolhattak és kipróbálhatták azt is, milyen érzés karmesterként
vezényelni. A gyerekek nagyon élvezték a
programot és a tanárok is szívesen részt vettek benne.
Délután hangszerbemutató hangversenyt hallgathattak meg az alsós gyerekek a
Népházban. Mákó Miklós igazgatóhelyettes
vezetésével kis ismeretterjesztô koncertet
tartottunk az alsós gyerekeknek. Az interaktív elôadás témája a zene és a hangszerek
kialakulása volt, miután ezeket a hangsze-

reket iskolánk tanulói meg is szólaltatták.
Megismerkedhettek a gitárral, Gergelyi
Viktória játékán keresztül, a furulyával,
Kovacsics Luca elôadásában, a fuvolával,
amin Fábián Emma játszott, a hegedûvel,
amin Jókai Anna és Kiss Hunor adott elô
egy duót, a zongorán való játékot pedig
Varga Miklós mutatta meg a gyerekeknek. A koncert szintén interaktív volt, amit
nagyon élveztek a gyerekek. Köszönjük a
felkészítô tanárok munkáját!
Szigetmonostoron is rendhagyó módon
ünnepeltük a zene világnapját, a gyermekeknek meglepetés zenéléssel készültek
mûvész tanáraink.
Szeptember 30-án a szigetmonostori
iskola aulájában a nagy szünetben muzsikaszó fogadta a gyermekeket, közismereti
kollégákat.
A baptista gyülekezettôl kapott pianínót felavattuk, elsô mûsorszámként az
új hangszeren Oravecz György Rossini:
Tarantella Napoletana mûvét adta elô, majd
Iványi Gáspár tanár úr Matteo Carcassi:
a-moll etûdjét játszotta gitáron, végül
közös muzsikát hallhattunk: Piazzola:
Libertangóját adták elô tanáraink, a gyermekek taps kíséretével együtt. Jó volt látni
a csillogó arcokat, jókedvû diákokat, kollégákat. Köszönjük a résztvevô tanárok
közremûködését!
Mindannyian mosolygós élményekkel
gazdagodtunk, mert a zene mindenkié...
Kubusné Verhás Virág, Kökényné
Krafcsik Ibolya és Mákó Miklós mûvésztanárok
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A november mindig különleges
volt számomra, talán nem véletlenül. Mindig egy új kezdetet,
egy új lehetôséget jelent nekem.
Sokaknak úgy tûnhet, nincs befejezve a vers, de talán pont azért,
mert még nincs vége, még bármi
lehet belôle.
Könyörögtem Istenhez,
Könyörögtem a nôhöz,
Minden élô emberhez,
Magához az ördöghöz.
Rimánkodtam sírva,
Könnyekkel veszôdve,
Éjszakába ordítva,
Magammal küszködve.
Vártam a halált, mi nem jött,
Vártam a megváltást,
Fényt a Teremtôhöz,
Százezer fényes csodát.
Láttam színes álmokat,
Láttam porladó világot,
Éltem kéjes vágyakat,
És szomorú valóságot.
De mindez egyszer elfoszlik,
Jön még csodás élet,
A sûrû köd feloszlik,
S látom még a szépet.
Neumann Zoltán

Kultúra

Így írunk mi
Ha szeretné megosztani
az Olvasókkal irodalmi
alkotását, küldje el
szerkesztôségünknek
a faluhaz@tahitotfalu.
hu címre.

Déroldal
Arany fényben
Fürdik a déroldal
Liánok kúsznak
Fák törzsein
Duna fölött
Vadludak
kárognak
Hideg van
Hajnali dér szór
Csípôs csókokat
Éjben fényben
Nesztelen libbenésben
Hull a sok levél
Bozontos felhô pityereg
Hozzám bújnak a hegyek
Karnevál Margit

Bajnok
Lehet, hogy vesztesnek érzed magad, de hidd el,
a szememben bajnok vagy!
Ne hódolj be, ne boruljál térdre senkinek,
Ha padlón vagy, nyújtom a kezem, fogd meg, és segítek!
Az élet el fog taposni, az élet kemény lesz,
De önmagadat csakis te gyógyíthatod meg!
Úgyhogy szedd magad össze, és keljél fel, mert a kô
hideg,
És lehet, ez egy mindennapi szöveg,
De nem kamu embertôl származik,
Lélekben ô is az élettôl parázik!
Eltelik egy kis idô, és a seb összeforr,
Na, ez egy buta duma, mert magától sosem fog.
Ha nem tisztázod magadban, hogy ez nem érdekel,
Nem fogod megtalálni a boldog életet!
Hogy mit mond a másik, semmit nem számít,
Legyél önmagad és ez az ‚mi hárít!
De mondok valamit útravalóul,
Az ember legjobban a múltból tanul!
Van, mikor csak rohansz hontalan,
Gondolkozol, hogy eltûnj nyomtalan!
De tudom, hogy a szíved úgyis haza fog húzni,
Akkor is, ha az agyad nem akar maradni!
Te döntöd el, melyikre hallgatsz,
Hogy melyik életet választod magadnak!
Akármilyen hihetetlen, te alakítod sorsod,
Nem fogja más megszervezni, mert ez a te dolgod!

Tahitótfalu novemberi, december
eleji programjai
Rendszeres programok
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
kedd 15:00-16:00 Akrobatikus rock and
roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel
30/871 5713
csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock
and roll. Pink Panthers.
kedd, csütörtök 17:30-18:30:
Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065
Faluház (Szabadság út 1/a):
hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa
Nyugdíjas Klub összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476,
palvolgyi2@t-online.hu
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 torna: hétfô 10:00-11:00
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: CsicskárMiátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30.

Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: péntek18:15-19:15. Bejelentkezés:
Szûcs Kata 30/3220584.
Judo: hétfô, péntek 17:00-18:00.
Érd.: Batári Csongor 70/9318670.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
hétfô
15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilabda.
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda. Érd.: Pakor Vilmos
30/383 4244
kedd
16:00-17:00 TAHI SE
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés. Vezeti:
Rácz Gábor 20/521 1375
18:30-19:30 Dreambody training. Vezeti:
Csörgô Adrienn
szerda
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita
30/831 8946
csütörtök
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés
18:30-19:30 Dreambody training.
Vezeti: Csörgô Adrienn

Meg kell, hogy ismerd, meg kell, hogy járd
A rögös utat, bár tudom, hogy fáj.
De ha céljaid vannak, ez hozzá tartozik,
Meg kell, hogy tapasztald néha a rosszat is!
De nem szabad magadba borulni soha,
Tudom, ismerem! Ez az érzés ostoba.
Ha segítség kell, a világnak ordíts,
Figyelmedet a segítô kezekre fordítsd!
Szilágyi Barbara
péntek
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.
Terembérlési lehetôségekrôl
érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken
lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt bus�szal történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.
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Egyház

Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván

2021. október 31-én, pont a reformáció emléknapján tartotta a Tahitótfalui
Baptista Gyülekezet a soron következô
vezetôségválasztását. Ez egy fontos, és a
Gyülekezet életét sok évre maghatározó,
reformáló esemény volt.
Az Újszövetség nem mutat be egy
örökérvényû gyülekezetekre vonatkozó hierarchiát, amelyet minden egyháznak, felekezetnek szorosan követnie kellene. Adódik
ez abból, hogy az Újszövetségi iratok írásakor még nem volt merev szervezet, hanem
több helyen még mozgalmi jelleggel volt alakulóban egy-egy gyülekezet. Voltak, ahol
hamar lettek érett hívôk a vezetésre, máshol
erôsebb távoli felügyeletet igényeltek. Tehát
még csak formálódott a vezetési struktúra.
Viszont az Egyház Feje, Jézus Urunk nem
hagyott magunkra. Ô maga is sok alapelvét
lefektette a vezetésnek, de a levelek író is
hátra hagytak útmutatást e témában is. Talán
a legfontosabb az, hogy a gyülekezet vezetôi
szolgálatra, munkára vannak elrendelve. A
vezetôi tisztségek nem hatalmi státuszok,
hanem feladatkörök. Ezek a feladatok pedig
elsôsorban a gyülekezet tagjainak védelmezése, gondozása, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, az emberek lelkigondozása.
És mindez nem egy fizetett alkalmazott feladata, hanem csapatmunka. A vezetés tekintélyalapú, olyan életet követel a vezetôktôl,
mely mintaként szolgálhat bárki számára.
Miután egy-egy közösség mozgalmi jellege
múlik, megjelenik a strukturálódás. Egyesek
ezt végzetes hibának tartják, pedig ez egy
szükséges és szükségszerû folyamat. Minden
szervezetnek egy adott méreten túl már
rendszert kell alkotnia, és meg kell határozni a döntési folyamatokat is. Így szükséges-
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ség vált, hogy az Egyházban is kialakuljon
egy rend, vezetési struktúra. Az figyelhetô
meg, hogy minden felekezet ahhoz hasonló
struktúrát hordoz, amilyen társadalmi közegben jött létre. Emiatt felekezetenként eltérô,
hogyan épül fel az adott egyház irányítása, és
egy helyi gyülekezet vezetése, egy-egy tisztség megnevezése alatt milyen feladatot és
hatáskört értenek.
A baptisták a demokratikus modellt vették alapul. A gyülekezet tagságának van
beleszólása a folyamatokba. Az alsóház,
felsôház mintájára alakult ki a döntéshozás. Részletesen ez tanulmányozható a
Magyarországi Baptista Egyház Szervezeti
és Mûködési Szabályzatában. A gyülekezeti
vezetôség tanácskozása a döntéshozás egyik
fontos fóruma. Itt a vezetôk saját hatáskörben is dönthetnek, de bizonyos ügyeket
csak elôkészítenek a gyülekezeti tanácskozásra, ahol szavazat útján a teljes tagság beleszólhat a döntésbe. A Tahitótfalui Baptista
Gyülekezetben október 31-én a gyülekezeti
tanácskozáson megválasztották a következô
négy évre a vezetôket. Ez úgy tûnhet, teljesen hasonló az önkormányzati vagy országos képviselôtestületi választáshoz, de mégsem az.
A vezetôség kétféle tisztségviselôi körbôl áll.
Egyrészt vannak a felavatott tisztségviselôk,
akik avatottságukat életük végéig kapják,
amennyiben erkölcsi okok miatt nem szûnik
meg az. Így az avatott személyek mindaddig vezetôk maradnak, ameddig a helyi gyülekezetnek a tagjai, tehát nem jár le négy
év után a vezetôségi tisztségük. Az avatott
tisztségviselôk: lelkipásztor(ok), lelkészi
munkatársak, presbiterek, diakónusok és
evangélisták. Másrészt vannak a választott

tisztségviselôk, akik négy évre kapnak megbízást. A választott tisztviselôkön belül van
két kategória: 1. vezetôségi tagságra jogosult
tisztségviselôk, 2. A vezetôségi tanácskozásra alkalmilag vagy rendszeresen meghívható
tisztségviselôk.
A Tahitótfalui Baptista Gyülekezetben
2018-ban volt lelkipásztor avatás, de más
területen csak jóval régebben. A leköszönô
vezetôségbôl a korábban avatottak közül
id. Gonda Balázs diakónus korára hivatkozva kérte a vezetôségi tisztsége alóli felmentését. Így a vezetôség tagja maradt Váradi
Antal lelkipásztor, Dr. Szilágyi Béla presbiter, aki a gyülekezet képviseletére jogosult
gyülekezetvezetô maradt, és Kristóf László
diakónus.
A mostani választás azért is volt különleges és fontos, mert öt személyt jelölt a
leköszönô vezetôség avatásra, akiket a gyülekezet tanácskozása támogatott is. Terveink
szerint az öt fô avatására 2021. november
21-én kerül sor.
A baptista közösségekben a presbiter avatás azért is fontos, mert itt a presbiter hatásköre hasonló, mondhatni megegyezik a lelkipásztoréval. Jogosult úrvacsorát osztani,
esketni, temetni. Bármikor helyettesítheti
a lelkipásztort. Elsôdleges feladata a presbiternek a gyülekezet lelki vezetése, tanítása,
szolgálatok irányítása. A Gyülekezet október
végén presbiteri avatását támogatta Szalai
Tamásnak, aki az Egyházon belül iskolalelkészként szolgál Hatvanban és Petôfibányán,
a gyülekezet elöljárója és igehirdetôje.
A mostani döntés értelmében diakónus avatásra is sor fog kerülni. A diakónusok szerepe nem válik el a lelki vezetéstôl, de a
szó eredeti (szolga) jelentésébôl fakadóan
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többféle operatív feladat ellátását is jelenti. A döntést az teszi kiemelkedôvé, hogy az
Egyházon belül bár lehetôség van nôk diakónussá, azaz diakonisszává avatására, az MBE
Presbiteri Tanácsa egy fô diakonisszáról tud
országosan.
A vezetôség Szilágyi Lillát és Éliás-Szalay
Ágnest jelölte diakonisszának. Mindketten
fontos szerepet töltenek be a sokak által
ismert nyári táborok szervezésében, lebonyolításában, de ennél sokkal többet is tesznek
a Gyülekezetben. Lilla sokak lelkigondozását
végzi. Szervezi a nôi kört és számos gyülekezeti program megvalósítását. Ágnes fô területe a gyermekek felé irányul. Hitoktató,
a Biztos Szikla Klub vezetôje. Jelenleg a
következô BSZK-t vezetô csapat felkészítését
végzi, ami terveink szerint az általános iskola alsós korosztálya számára januárban újraindul. Emellett ifjúsági dicsôítô csoportot
szervez, és hegedûjátékával erôsíti a többi
dicsôítô csoportot is.
A két diakonissza mellett két fô diakónus
avatásáról is döntött a gyülekezet. Az egyik
személy Csereklye Tamás, aki a zenei szolgálatok (fúvószenekar és dicsôítés) vezetését végzi, de számos fizikai feladat elvégzésénél is lehet rá számítani. A másik személy
Mészáros Gyula, aki szolgálatkészségével
nyerte el a vezetôség és a gyülekezet bizalmát. Eddig nem volt olyan rábízott feladat,
amit ne vállalt és teljesített volna hûséggel,

Eg y ház, H el y törté n e t

e mellett részt vesz a gyülekezet zenei szolgálatában is.
A vezetôségi tagságra jogosult
választott tisztségviselôk között elöljáró tisztséget kapott Kristófné Nagy Edit, aki férjével
együtt négy évtizeden át 2021. július végéig volt a gyülekezet pénztárosa. E tisztség
alóli felmentésüket kérték. Tôlük Szakács
Gyöngyi vette át a nyáron a pénztárkezelést a vezetôség megbízására, a pénztáros
tisztségében megerôsítette a tanácskozás. A
Gyülekezet gondnoki szolgálatba ifjú Gonda
Balázst állította, aki korábban is részt vett
ebben a szolgálatban ilyen tisztség nélkül is.
Vezetôségi tanácskozásra meghívható tisztségviselô három fô lett. A
két pénztárellenôr Bernáth Kinga és id.
Csereklye Zoltán, akik az elôzô években is
hûséggel végezték már ezt a szolgálatot. Nôi
kör képviselônek Bán Pálné Vass Júliát kérte
fel a gyülekezet, akit sokan csak „Fagyis
Juliként” ismernek. Ô részt vállal a gyermekszolgálatban, dicsôítés szolgálatában, és
lelkigondozást is végez.
Áldott az a lelkipásztor, aki ilyen
nagyszerû csapatot tudhat maga mellett a
munkában. Ahogyan Pál írta Timóteusnak:
„Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre
törekszik, jó munkát kíván.” (1Tim 3,1) A
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet tanácskozása azzal a meggyôzôdéssel választotta meg az
új vezetôséget, hogy tudja, nem státuszokat

osztott ki egy szervezetben, hanem jó munkával bízott meg megbízható embereket.
Nagy feladat vár mind a vezetôkre, mind a
gyülekezetre: egy folyamatosan változó társadalomban kell képviselni a változhatatlan
Istent és az Ô Igéjét úgy, hogy a hívô embereken keresztül megismerhetô legyen a megváltó Jézus Krisztus személye, mert aki megismeri Ôt, megismeri az Atya Istent is, annak
pedig életét a Szentlélek egyengeti. Ámen!
Váradi Antal lp.

Kép: Gonda Rebeka
Képen: id. Gonda Balázs, Dr. Szilágyi Béla,
Kristóf László, Kristófné Nagy Edit, Csereklye
Tamás, Váradi Antal, Mészáros Gyula, Bán
Pálné, Szakács Gyöngyi, Éliás-Szalay Ágnes,
Szalai Tamás, id. Csereklye Zoltán, Bernáth
Kinga, ifj. Gonda Balázs

Tahitótfalu évei 2021-2022 A Hôsök szobra

A Hôsök terén akár naponta többször is áthaladóknak talán már fel sem tûnik, annyira megszoktuk látványát. Pedig településünk legjellegzetesebb szobra, mely megépítése óta számos képeslap és fénykép segítségével vitte hírünket szerte az
országban, ma pedig internetes oldalak sokaságán
találja meg a kíváncsi keresô.
Javában dúlt a második világháború. A szövetségesek annak a hétnek keddjén szálltak partra
Normandiában, mely hét vasárnapján, 1944. június 11-én, Tahitótfalu lakossága szobrot avatott a
két világháborúban elesettek kôbe vésett neveivel, a rohamsisakos, puskára támaszkodó ôrálló
katona szobrával, a bronzból készült, kardot tartó
turullal és a felette lengô háromszínû zászlóval. Az
eseményrôl a Pesti Hírlap is tudósított.
A szobrot Szilágyi Nagy István készítette, aki

Pethô Lajos református tanító révén került kapcsolatba Tahitótfaluval. Ecsedy Aladár református lelkész közbenjárásával a falu vezetôsége jóváhagyta
a szobrász tervének kivitelezését.
Az emlékmû egykori helyén kút állt. A szoborállítás elôtt pár évvel betemették a kutat, az alapozáskor ez gondot okozott, a föld folyamatosan beomlott. Dunabogdányból hoztak terméskövet, amivel
feltöltötték a beomlást, így készülhetett el a beton
alap.
A Magyar Királyi 101. Honvéd Gépkocsizó
Tanezred Tartalékos Tiszti Iskolájának
Tahitótfaluban állomásozó katonái is kivették a
részüket az emlékmû munkálataiban. Takarították
a teret, és pénzgyûjtést szerveztek. A református
gyülekezeti teremben három elôadást is rendeztek, melynek bevételét a szobor elkészítésére ajánlották fel.
A szobor méltóságát az ötvenes években megpróbálták tönkretenni, de ez ma már csak emlék.
Legutóbb 2014-ben, készítésének 70. évfordulóján
újult meg a Hôsök szobra Tahitótfaluban.
(A szobor állításáról bôvebben Budai Mihály tollából olvashatunk a Községi tájékoztató 2014. májusi számában, mely Tahitótfalu honlapján megtalálható.)
Vaczó Zoltán
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Programok

20. Advent
Tahitótfalun rendezvénysorozat

Betlehem állítás
és adventi gyertyagyújtás

Idén 20. alkalommal készülünk együtt
Jézus Krisztus születésének ünnepére. A
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
által kezdeményezett és szervezett ünnepi
hét, melynek 14 éve társszervezôje az önkormányzat, ez évben is gazdag, színvonalas,
minden korosztály kedvére való programokkal várja a látogatókat. Tavaly a járványhelyzet miatt a kiállításokat online tudtuk csak
megrendezni, a színpadi programok elmaradtak. Idén, reméljük, nem tompítják a korlátozások ennek a szép ünnepi hétnek a fényét.
Kiemelt programjaink: Tolcsvay László
zenész, zeneszerzô, elôadómûvész adventi gála koncertje, Gubacsi József faszobrász
iparmûvész kiállítása, Hegedûs István Péter
díszítôszobrász kiállítása, György Károly
amatôr festô kiállítása, Pajtakiállítás megnyitása és az adventi vásár. A részletes programokat megtalálják a plakátokon és szórólapokon.
Béres Gabriella

Szeretettel várunk mindenkit a hagyományos gyertyagyújtásra falunk adventi koszorújánál 2021. november 28-án vasárnap16:45kor a Tahi hídfônél. A gyertyagyújtás után a
Termelôi Piac területén újonnan felállított
betlehem megáldására kerül sor.17.30-kor a
szigeti településrészen a cukrászdánál lévô
adventi koszorúnál gyújtunk gyertyát.
A szertartást Marton Zoltán plébániai kormányzó úr végzi.

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a
család adventi koszorújának elkészítésére a
Faluházba, 2021. november 27-én szombaton
15 órára. Alkossuk meg közösen hagyományos módon örökzöldekkel, dióval, mogyoróval és csipkebogyóval díszítve az ünnep
fényét hordozó koszorút! Részvételi díj: 800Ft/koszorú, amely minden anyagköltséget tartalmaz, kivéve a négy gyertyát, amelyet mindenki hozzon magával vagy hazatérve is felhelyezhet. A foglalkozást vezeti: Jókainé
Gombosi Beatrix népi iparmûvész.

A beadásra vonatkozó feltételek:
- Egy szerzôtôl legfeljebb három (3) fotó küldhetô
be. Sorozat, képpár nem adható be. A képek
együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15
Mbyte-ot. A fotókon személyek ne szerepeljenek.
- A képek fájlnevét kérjük ékezet nélkül megadni
az alábbi módon:
Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg
(pl. Kovacs_Peter_Darvak_a_hatarban.jpg, vagy
Kiss_Janos_Oszi_naplemente.jpg)
Technikai feltételek:
- fekvô tájolás, minimum 2500 pixel képszélesség, 300 dpi felbontás, JPG formátum

Újraindul Családi Táncházunk
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Tahitótfalu Önkormányzata 2022. évre falinaptár
megjelentetését tervezi.
A naptár 13, Tahitótfalu település épített és természeti értékét megörökítô fényképet tartalmaz
(1 nyitókép, 12 hónap). A naptár fotóit pályázat
segítségével szeretnénk összegyûjteni.
Kérünk mindenkit, profi vagy amatôr fényképészt, akinek a kiírási feltételeknek megfelelô
fotója van, küldje el a megadott e-mail címre,
hogy képe sikeres pályázat esetén megjelenhessen a 2022-es falinaptárban. A kiválasztásra nem
került képeket Tahitótfalu hivatalos honlapján
közzétesszük.
A pályázat elbírálói:
Almássy Csaba grafikus, a Tahitótfalui Községi
Tájékoztató fôszerkesztôje,
Wegroszta Gyula festômûvész, a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI tanára,
Tahitótfalu Község Önkormányzata Kulturális,
Oktatási és Sport bizottságának tagja.

Készítsük el együtt
az adventi koszorúnkat!

Évkerülô Családi Táncház sorozatunkat
ünnepköreinkhez alakítva minden hónapban egy szombat délután tartjuk a tahitótfalui
Népházban. Ezzel a sorozattal szeretnénk újraindítani a járvány elôtt rendszeresen mûködô
táncházunkat. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány és Tahitótfalu Önkormányzata
közös szervezésében megvalósuló programot a
Nemzeti Együttmûködési Alapnál elnyert pályázatunkkal és az önkormányzat támogatásával
tudjuk megvalósítani. Az évkörhöz kötôdô népszokásokkal, táncokkal, népdalok, népi játékokkal ismerkedhetnek a táncházunkba látogató családok. Az aprók táncában a gyerekeknek tanítunk dalokat, játékokat, táncokat, majd
a felnôttek rophatják a táncot. Eközben a gyerekekkel kézmûves, népi játszóház oktató foglalkozik, akikkel az adott ünnepkörhöz kapcsolódó játékot, eszközt készítik el, és megismer-

Tahitótfalu 2022
Falinaptár
pályázati felhívás

kednek az ünnephez kötôdô népszokásokkal
is. A szülôk és gyermekek számára tartalmas
közös élményt szeretnénk nyújtani. A nemzedékek találkozása évek óta biztosított alkalmainkon, hiszen a helyi közösség minden generációja képviselteti magát. Ebbe a közös élménybe a zenészeket is szeretnénk bevonni úgy,
hogy alkalmanként a népzenészek tanítványait is meghívjuk, akik az aprók táncában kapnak
szerepet. Állandó zenekarunk Kálna Natália
és zenekara, de vendégzenészeket is várunk a
Dunakanyarból.
A közönség számára a program ingyenes,
csak annyi a kérésünk, hogy hozzák magukkal a
bögréjüket, amiben szörppel, teával kínálhatjuk
ôket. Ezzel is szeretnénk a gyermekeket tudatos, a környezetet védô és tisztelô emberekké
nevelni.
Béres Gabriella

A képeket a tahinaptarfoto@gmail.com címre
kérjük eljuttatni.
Beadási határidô: 2021. november 26.
A képek beküldésével a pályázó hozzájárul a
képek nyilvános közzétételéhez.
Tahitótfalu Önkormányzata

Ö n k o r m án y zat , p r o g ra mok
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November 14.
– nemzetközi
diabétesz világnap

Tüdôszûrés
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT,
hogy Tahitótfalu községben

A világnap alkalmából az Egészségfejlesztési
Iroda Tahitótfalu Faluházzal közösen
Facebook kampányt indít. A bejegyzések a cukorbetegség megelôzésére és
lehetôségeire hívják fel a figyelmet. A témát
kiemelten fontossá teszi, hogy egyre több
gyermeket érint a betegség leggyakrabban kialakuló típusa, amely megfelelô életmóddal elkerülhetô lenne. A hét végén egy
rövid kvízzel mindenki tesztelheti a tudását.
A helyes kitöltôk között ajándékcsomagot
sorsolunk. A részleteket keresse a Faluház
Tahitótfalu Facebook oldalon, illetve az efi.
szentendre.hu weboldalon.
SZEI

2021. november 29-tôl
2021. december 3-ig
TÜDÔSZÛRÉS LESZ AZ ALÁBBI
IDÔPONTOKBAN:
HÉTFÔTÔL - PÉNTEKIG:
08:00-18:00
A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ
A szûrôvizsgálatot az idei évben is digitális géppel
fogják végezni, mely az egészségre ártalmatlan.
Kérjük, egészsége érdekében éljen a lehetôséggel!
A szûrôvizsgálat:
- 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal
ingyenes.
Az eredményt személyesen át lehet venni az
Egészségügyi Intézmény 2000 Szentendre,
Kanonok utca 1. szám alatt.
Amennyiben postán kéri az eredményt, 1.700.-Ft
a vizsgálat díja, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szûrôállomáson kapható, a postán
befizetendô csekken történik.
Kérjük, saját címre felbélyegzett, megcímzett
válaszborítékot mellékeljenek!
-40 év alatti lakosoknak a vizsgálat díja 1700 Ft.
A befizetés a szûrôállomáson kapható, a postán
befizetendô csekken történik.
Kérjük, saját címre felbélyegzett, megcímzett
válaszborítékot mellékeljenek!
-18 év alatti lakosoknak a szûrés ingyenes, de
beutaló és szülôi beleegyezô nyilatkozat szükséges. Kérjük saját címre felbélyegzett, megcímzett
válaszborítékot mellékeljenek!
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél
idôsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény
ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.
A vizsgálaton szájmaszk használata kötelezô!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az elôzô évi
tüdôszûrô igazolást!

Jön a Mikulás!
Kedves Gyerekek!
Nagy örömmel tudatjuk Veletek, hogy Tahitótfaluba is ellátogat a Mikulás!
December 5-én vasárnap 18 órakor érkezik a Termelői Piacra (Tahitótfalu, Szentendrei út 6.)
Minden gyermeket szeretettel vár a Mikulás egy kis csomaggal és ajándék színházjeggyel!

Kedves Szülôk!
A Mikulás hálásan megköszöni, ha az alábbi elérhetőségek bármelyikén jelzitek az
érkezéseteket, hogy biztosan legyen nála elegendő ajándék minden gyermek számára:
SMS: +36709405034, e-mail: mikulas.tahitotfaluban@gmail.com, facebook oldal: https://
www.facebook.com/mikulas.tahitotfaluban/

A RENDEZVÉNY INGYENES!
de ha szívesen hozzájárulnátok a megvalósításához, akkor megtehetitek pénzadomány
átutalásával az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület 64700021-16969359, vagy
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 64700021-10009237 számú számlájára. Kérjük,
írjátok a megjegyzés rovatba a „Mikulás” szót, továbbá a rendezvény helyszínén kihelyezett
adománydobozokba is bedobhatjátok adományaitokat.
A rendezvényt a Danubia Televízió Nonprofit Kft. szervezi.
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olyan emberi teljesítmények, amelyek egy nagyon
hosszú érési folyamatnak az eredményei, letisztulása, esszenciája. Olyan gondolati struktúrák vannak mögöttük, amik a mai napig jelen vannak,
ezért hatnak ránk. Buddha egyik utolsó tanítása
szerint, ha meg akarjuk érteni a világ mûködését,
akkor úgy kell felfognunk, mint amit egyedül a
tudat teremt. A letûnt kultúrák hagyatékai és szimbólumrendszerei azért is tudnak nagyon erôsen
mûködni, mert olyan esszenciális tudati érési folyamatoknak az eredményei, amikkel mi is kompatibilisek vagyunk. A jelenkori vizuális kultúra folyamatosan afelé tart, hogy a közízlést szolgálja ki.
Régen volt egy közös akarat, értékrend, szellemi
irányzat, ami túlmutatott az anyagi érdekeken.
Ennek hiányát a mai világ nagyon megszenvedi.

Falutéka
Cikksorozatunkban Tahitótfaluban élô
fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel
ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Boldog Vince négy éve él településünkön
családjával. Falfestményeivel elsôsorban budapesti éttermek, irodák falán
találkozhatunk.
A képzômûvészet több ágában is alkotsz,
festményeid, grafikáid megtalálhatók
nem csak a galériák falán, hanem, irodaépületek, közösségi helyek, gyerekszobák falán is. Készítesz és festesz díszleteket, film kellékeket, fényképezel. Hogyan
jutottál ezekre a területekre média
dizájnerként?
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A digitális világból akartam menekülni.
Megkönnyíti az ember életét a digitális eszközök
használata, de van egy pont, amikor már jobb, ha
nem élek vele. Ezért is váltottam. Grafikus voltam
sokáig, számítógépen keresztül dolgoztam, ami
állandó mentális munkát jelentett. Hiányzott a fizikai munka, ezért kezdtem el újra festeni, grafikákat készíteni. Jó érzés, hogy a kezemet használom, mozgásban vagyok. Fiatal korom óta vonz a
graffity, szeretek nagyméretû alkotásokat létrehozni. Viszonylag rövid idô alatt létre lehet hozni az
emberi léptéknél jóval nagyobb dolgot, s ez a léptékváltás nagy erôvel bír. Ma elsôsorban falfestményeket készítek. Van egy saját dekor festô vállalkozásom, a HelloRobotArt. Ugyan mások álmait valósítom meg, ipari festést csinálok, de nagyon élvezem ezt a fajta munkát.
Illusztrációkat is szoktál készíteni, ami
komoly kihívás, hiszen azonosulni kell az
alkotással. Melyik munkád a legemlékezetesebb számodra?
Egy ismerôsöm Dante pokol ábrázolásáról írt
egy tanulmányt. Munkájában annak járt utána,
hogy milyen elôképei voltak Dantenak, mielôtt
megalkotta a poklot leíró struktúráját. Az abban
az idôben közszájon forgó pokolábrázolásokat
gyûjtötte össze, ehhez készítettem illusztrációt.
Az ilyen sötét témák távol állnak tôlem, inkább
olyan dolgokra törekszem, amik könnyedebbek,
élvezhetôk. Az egyensúly ábrázolására törekszem,
hiszen az élet eleve tele van nehézségekkel.
Saját álmaid megvalósítására is adódnak alkalmak?
Törekszem rá. A legtöbb esetben akkor érez a
mûvész indíttatást, amikor baja van. Én kifejezetten akkor szeretek alkotni, ha úgy érzem, hogy
minden rendben van. Szimbólumokat, kis esszenciákat szeretek létrehozni. Vonalakban, foltokban
gondolkozok, fôleg megfesteni szeretem ôket.
Letûnt kultúrák szimbólum rendszerével és vizuális hagyatékával dolgozok. Kedvenceim a maja
és korai japán tárgyi hagyaték. Egy király sír vagy
a barlangok falán hagyott rajzokon látszik, hogy

Hol láthatók az alkotásaid?
Van Pesten egy galériánk két alkotótársammal
közösen, a Collab Gallery Budapest, ahol idôszakos
kiállításokat szoktunk rendezni. Szentendrén a Los
Galleryt vittük korábban, ahol fiatal mûvészek
mutatkozhattak meg. Sajnos ez a lehetôség ma
nagyon hiányzik, a fiatal alkotók számára nincs
egy állandó hely, ahol találkozhatnának a közönségükkel.
Az alkotó munkássága az instagram.
com/hello_brahman oldalon követhetô.
Béres Gabriella
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November 14.
A cukorbetegség
világnapja
A cukorbetegség
népbetegségnek számít
Magyarországon, több mint 1
millió embert érint.

November 14-19.
között közös
játékra hívjuk az
érdeklődőket!

Az életmóddal összefüggő
cukorbetegség egyre
fiatalabb korban jelenik meg,
így fokozott figyelmet
érdemel!

Figyelje a Faluház facebook
oldalán vagy az
efi.szentendre.hu-n a
diebetesszel kapcsolatos
bejegyzéseket egész héten!
A hétvégén egy kvízzel
tesztelheti tudását
A kvízt helyesen kitöltők
között ajándékcsomagot
sorsolunk ki!

Ötórai tea
Bencze Zsuzsanna
gyógypedagógus, logopédus
előadása és kötetlen
beszélgetés

Beszédfejlődés születéstől
iskolás korig címmel
Időpont: 2021. november 18. 17 órától
Helyszín: Tahitótfalu, Faluház
Amiről szó lesz:
 A beszédfejlődés szakaszai
 A beszédfejlődés segítése, támogatása
 Beszédfejlődési zavarok
A részvétel ingyenes
Szervező: Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha
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Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Szeptemberi számunkban a „Falusi Tekergô” kulturális tanösvény dobozainak
egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek,
Kálmán Istvánnénak.
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Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
06-26-390-385
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

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

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és
felelôsségbiztosítással
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását,
akár emelôkosárral is.
Bélteki Sándor tûzoltó alezredes
minôsített faápoló
+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu

A Községi Tájékoztató
lapban közzétett
hirdetések díjai 2021-ben
változatlanok:
Fekete-fehér

Színes

apróhirdetés 20 szóig

3120 Ft

3640 Ft

1/16 oldal

3960 Ft

4620 Ft

5760 Ft

6720 Ft

1/8 oldal
¼ oldal

11.280 Ft 13.160 Ft

A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Színes hirdetés számára lapszámonként
3 db ¼ oldalas felület áll rendelkezésre,
melyeket a beérkezés sorrendjében
tudunk biztosítani.

Várom szíves hívását!

TÛZIFA
ELADÓ!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

Tölgy hasítva 17.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 22.000,- 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.

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
16

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 26/312-605
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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ADVENTI

Vásár

Tahitótfaluban
2021. december 11. szombat 9-15 óráig

Míves portékákat helybéli
mesterektől,
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!

Helyszín: Tahitótfalui Termelői Piac,
Tahi nagy parkoló mellett

KÉSZLETRŐL ELVIHETŐ BURKOLATOK
AZUVI: Serena • Origin • Linen
Méret:25x60 cm-es

20%-OS ÁRENGEDMÉNY!

A kedvezmény a készlet erejéig érvényes!

NEKÜNK BURKOLAT,

NEKED EGY ÚJ NAP KEZDETE
Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.

Tel.: 06 26 310 882 | Fax: 06 26 301 272 | Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | Web: www.iso-thermo.hu | Fb: https://www.facebook.com/isothermokft
2021_203_Iso_Thermo_AD_A5_2021_10_25.indd 1

2021. 10. 25. 12:35:21
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Falu-tár

A DÍSZÍTôSZOBRÁSZAT ISKOLÁJA I.
(BEVEZETÉS AZ ÉPÜLETPLASZTIKA VILÁGÁBA)

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY, TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT az egyházak SZERETETTEL MEGHÍVJák
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 2021. DECEMBER 4-ÉN SZOMBATON 16 ÓRÁRA az

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY,
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT AZ EGYHÁZAK
SZERETETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2021. DECEMBER 3-ÁN, PÉNTEKEN 16:00-KOR az

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN MEGRENDEZETT,

HEGEDûS ISTVÁN PÉTER DÍSZÍTôSZOBRÁSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: Csapucha Tamás, A KôFARAGÓ ÉS MûKôKÉSZÍTô
VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE JEGYZôJE.
köszöntôt mond: Marton Zoltán plébániai kormányzó
KÖZREMûKÖDIK: DANCS ERZSÉBET HEGEDûMûVÉSZ.

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN MEGRENDEZETT,

a Faluház hagyományôrzô
szobájának megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Vaczó Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2021. DECEMBER 3-12-IG,
HÉTKÖZNAP 13-16 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÓRÁIG ÉS 15-18 ÓRÁIG.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS, LÁTOGATÁSA AZ ADVENTI HÉT UTÁN ELôRE
EGYEZTETETT IDôPONTBAN LEHETSÉGES: 0630/337 5527.
HELYSZÍN: TAHITÓTFALU FALUHÁZ, SZABADSÁG ÚT 1/A.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2021. DECEMBER 4-12-IG
HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: KATOLIKUS HITTANTEREM, TAHITÓTFALU, DÓZSA GYÖRGY ÚT 17.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2021. DECEMBER 3-12-IG, HÉTKÖZNAP 13-16 ÓRÁIG,
HÉTVÉGÉN 9-12 ÓRÁIG ÉS 15-18 ÓRÁIG.
HELYSZÍN: TAHITÓTFALU FALUHÁZ, SZABADSÁG ÚT 1/A.
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A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT
ALAPÍTVÁNY, TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT az
egyházak SZERETETTEL MEGHÍVJák
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2021. DECEMBER 5-ÉN,
VASÁRNAP 11:15-KOR az

RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN
MEGRENDEZETT,

GUBACSI JÓZSEF FASZOBRÁSZ
IPARMûVÉSZ
életmûKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
KÖSZÖNTôT MOND NT. ÁRVAVÖLGYI BÉLA LELKIPÁSZTOR. A KIÁLLÍTÁST
MEGNYITJA NT. SZÉNÁSI LÁSZLÓ NY. LELKIPÁSZTOR

Adventi

Gála
Tolcsvay László
Erkel Ferenc-díjas
zenész, énekes, zeneszerzô, elôadómûvész
ünnepi mûsora
2021. december 11-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
2022. évi programjait támogatja. Köszönjük!
cím: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETô 2021. DECEMBER 5-12-IG
HÉTKÖZNAP 15-18 ÓRÁIG, HÉTVÉGÉN 9-12 ÉS 15-18 ÓRÁIG
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM, TAHITÓTFALU, DR. ECSEDY ALADÁR TÉR
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ADVENT Tahitótfalun
2021. december 3. – 2021. december 12.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint az egyházak
szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!
DECEMBER 3. PÉNTEK

DECEMBER 8. SZERDA

16:00 Falu-tár kiállítás megnyitója. .Helyszín: Faluház
16:30 György Károly amatôr festô kiállításának megnyitója.
Helyszín: Faluház.

9.00

Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem.

DECEMBER 4. SZOMBAT

6:00

Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom.

16:00 „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója.
Köszöntôt mond Kubanek István képviselô és Marton Zoltán
plébániai kormányzó. Hegedûs István Péter díszítôszobrász
kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Csapucha Tamás
Kôfaragó és Mûkôkészítô Vállalkozók Országos Ipartestülete
jegyzôje. Helyszín: katolikus hittanterem. (Dózsa György út 17.)
16:45 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál.
Helyszín: katolikus templomkert.
17:00 Mali Katalin orgonamûvész hangversenye. Közremûködnek a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola zenetanárai. Helyszín: katolikus templom.
18:00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban. Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 5. VASÁRNAP
9:00
10:00
10:00
11:15

Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház.
Istentisztelet. Helyszín: református templom.
Gubacsi József faszobrász iparmûvész életmû kiállítása.
Köszöntôt mond nt. Dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor.
A kiállítást megnyitja: nt. Szénási László ny. lelkipásztor.
Helyszín: református gyülekezeti terem. (Dr. Ecsedy Aladár tér)
18:00 Jön a Mikulás! Helyszín: Tahitótfalui Termelôi Piac

DECEMBER 9. CSÜTÖRTÖK
DECEMBER 10. PÉNTEK
6:00

Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 11 . SZOMBAT
9:00-15:00 Adventi kézmûves vásár Tahiban a Termelôi Piac területén.
9:00-14:00 „Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?” Cipôsdoboz
adománygyûjtés. Helyszín: Tahi, Termelôi piac területén.
18:00 ADVENTI GÁLA: TOLCSVAY LÁSZLÓ zenész, énekes,
zeneszerzô, elôadómûvész ünnepi mûsora.
Helyszín: Népház. (Bajcsy-Zsilinszky u.2.)
18:00 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban. Helyszín: katolikus templom.

DECEMBER 12. VASÁRNAP
9:00
10:00
10:00
15:00

Szentmise. Helyszín: katolikus templom.
Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház.
Istentisztelet. Helyszín: református templom.
Záró rendezvény: A Református Gyülekezet Kórusának mûsora,
Tahitótfalui Óvodák mûsora, vendéglátás. Köszöntôt mond
nt. Dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Dr. Sajtos Sándor
polgármester. Helyszín: református templom, gyülekezeti terem

A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2021. december 4–12-ig

DECEMBER 6-10.
16:00–19:00 „Mennyi szeretet fér egy cipôsdobozba?”
CIPÔSDOBOZ ADOMÁNYGYÛJTÉS.
Helyszín: baptista imaház (Ifjúság u. 13.)

DECEMBER 7. KEDD
6:00 Rorate. Helyszín: katolikus templom.
18:00 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem.

hétköznap 15–18, hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig, a református
gyülekezeti teremben 2021. december 5–12-ig hétköznap 15–18,
hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig tart nyitva.
György Károly kiállítása a Faluházban hétköznap 13-16,
hétvégenként 9-12 és 15-18 óráig tart nyitva.
Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt és boldog újévet
kívánunk! Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

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

