
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

december 17. péntek 11:00-18:00 Élô Betlehem. Helyszín: Faluház. 
Részletek a plakátokon. A programon való részvétel ingyenes.
15:00 Adventi vásár a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI szerve-
zésében az Étkezdében.
18:00 a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI Adventi koncertje. 
Helyszín: Népház

Faluház (Szabadság út 1/a)

január 8. szombat 15:00-19:00 Kosárfonó kör. 
Bejelentkezés szükséges: faluhaz@tahitotfalu.hu 

vagy 0630/337 5527.

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
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Elôzetes tájékoztatás a 2022-ben induló 
bölcsôde mûködtetésérôl, igénybevételérôl

Korábbi beszámolóimban tájékoztatást adtam a 
2020. novemberében elkezdôdött bölcsôdei épít-
kezés aktuális állapotáról. A négy csoportszobás 
bölcsôde jelenleg építészetileg 85%-os készenlétet 

ért el. Az eszközbeszerzések folyamatban vannak, az 
épület körüli játszóudvar, parkoló kiépítése hamaro-
san elkezdôdik. 

A kivitelezô és a beruházásban közremûködô szak-
emberek a bölcsôde beindításának dátumát 2022. 
szeptemberére datálják. Addig el kell készíteni a nyit-
vatartási idôrôl, a felvétel rendjérôl, a házirendrôl, 

Tahitótfalu decemberi, január eleji programjai

Polgármesteri beszámoló

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

A tartalomból:
Tájékoztató a képviselô-

testület munkájáról 3.

Köszönetnyilvánítás 3.

Betlehem kis falucskában... 4.

Gyûjtés a moldvai 

csángómagyar gyerekeknek 5.

Iránytû program 

Tahitótfaluban 6.

Válaszbeszéd 

Így írunk mi 7.

palástátadáskor

2021. november 14-én 8.

Bemutatjuk a Sziget 

Kosara termelôit 10.

erdôgazdálkodási 

beszámoló 13.
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

a szervezeti és mûködési szabályzatról, vala-
mint a szakmai programról szóló dokumentu-
mokat, melyeket majd a Képviselô-testületnek 
kell jóváhagyni. A konyhavezetô a pénzügyi 
csoportvezetôvel és a bölcsôdei szakértôvel 
kiszámítja a fizetendô gondozási - és étke-
zési díjakat, melyeket szintén a Képviselô-
testületnek kell elfogadni. 

A bölcsôde mûködtetésérôl több jogszabály 
rendelkezik. Többek között rögzítik, hogy a 
bölcsôdébe a csecsemô, kisgyermek 20 hetes 
korától 3 éves koráig, SNI-s gyermek 5 éves 
koráig vehetô fel. 

A napos bölcsôde a fenntartó által megha-
tározott napi nyitvatartási idôn belül bizto-
sítja a gyermekek ellátását. Alap feladatként 
nyújtott ellátás esetén egy gyermek napi gon-
dozási ideje a 12 órát nem haladhatja meg. A 
bölcsôdei ellátás keretében a gyermek életko-
rának és egészségi állapotának megfelelôen 
biztosítani kell a gondozás, nevelés feltét-
eleit, így különösen a törvényes képviselô 
közremûködésével történô fokozatos beillesz-
kedés lehetôségét. Tárgyi feltételként rögzítés-
re kerültek a megfelelô textíliák, bútorzat és 
játéktevékenység feltételei, továbbá a szabad-
ban tartózkodás körülményei. 

A gyermekek életkorának megfelelôen 
külön jogszabályban határozzák meg az egész-
séges táplálkozás biztosításának követelmé-
nyeit. Konyhánk humán kapacitása garantál-
ja a speciális étkezési igényeknek való megfe-

lelést. Nagy elônyt jelent számunkra, hogy a 
konyhavezetônk dietetikus szakképzettséggel 
is rendelkezik. 

A következô év tavaszán – amennyiben a 
körülmények lehetôvé teszik – elindítjuk a 
bölcsôde mûködésének engedélyeztetési eljá-
rását. 

Fontos tudni, hogy egy-egy bölcsôdei cso-
portba legfeljebb 
1 2 - 1 4  g y e r m e k 
vehetô fel. A felvé-
teli szabályzat elké-
szítésénél figyelem-
be kell venni, hogy 
a csoportszobák lét-
száma csak fokoza-
tosan tölthetô fel. A 
szabályzatnak töb-
bek között ki kell 
térnie arra is, hogy 
a felvételnél mely 
gyermekek része-
sülhetnek elônyben. 

Elsôbbséget élveznek azok a gyerekek, akiket 
egyedülálló szülô nevel, akik szülôje, gondo-
zója hitelt érdemlôen igazolni tudja munkavi-
szonyát, akivel együtt a családban három vagy 
annál több gyermeket nevelnek, és szülôje 
gondozója munkaviszonyát vagy annak várha-
tó kezdô idôpontját hitelt érdemlôen igazol-
ni tudja. A gyermekvédelmi törvény elônyben 
részesíti azon gyermekek felvételét, akinek a 
Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tervében 
bölcsôdei elhelyezést ír elô, az anya egészség-
ügyi állapota indokolja a gyermek bölcsôdei 
elhelyezését és állapotáról szakorvosi véle-
ménnyel rendelkezik. Az a gyermek is felvéte-
li elônyben részesül, akinek egyik szülôje mun-
kaképtelen. 

Új jogszabályi rendelkezések szerint 
lehetôség van arra, hogy a más településen 
élô gyermekek is jelentkezhetnek az intézmé-
nyünkbe, de az ô számuk nem haladhatja meg 
a teljes létszám 25%-át. A felvételi szabályzat 
rögzíteni fogja, hogy esetleges túljelentkezés 
esetén a szülô az elutasítást követôen milyen 
körülményekre való tekintettel fellebbezhet. 

Megnéztük több bölcsôde szabályzatát, és 
megállapítható, hogy eltérô módon állapítják 
meg a térítési díjakat és a nyitvatartási idôket. 
Esetünkben figyelembe kell majd vennünk a 
településünk demográfiai adottságát, a telepü-
lésszerkezetet és a felvételt nyert gyermekek 
családjainak általános körülményeit. 

Jelen tájékoztatásommal csupán elôzetes 
információt kívántam adni, tekintettel arra, 
hogy a különbözô szabályzatok még kidolgo-
zás alatt állnak, de a fentiekben leírt rendezô 
elvek fognak érvényesülni bennük.

Amennyiben az egyes dokumentumok 
elkészülnek és a Képviselô-testület jóváhagy-
ja azokat, felkerülnek a település honlapjá-
ra. Elérhetôvé tesszük ôket a védônôi szol-
gálatnál, a polgármesteri hivatal szociális 
ügyintézôjénél, valamint az óvodavezetônél is. 

Dr Sajtos Sándor polgármester
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Újszülöttek
Pados Dóra Alexandra 2021.10.30.
Gerencsér Dávid Géza 2021.11.02.
Gubacsi Nóra 2021.11.16. 

Elhunytak:
Csorba András – Vajda utca – élt: 76 évet
Molnár Lászlóné – Toldi Miklós utca – 
élt: 90 évet
Surján Jenôné – Visegrádi utca – élt: 90 évet
Maróthi Jánosné – Béke utca – élt: 89 évet
Fanczal Lajosné – Béke utca – élt: 89 évet
Nagy László – Almássy út – élt: 83 évet
Varga Géza – Szentendrei út – élt: 75 évet

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 intézkedések-

nek megfelelôen kizárólag a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezôk számára látogatható.

Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

kubanekné Bence Hajnal

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.

A képviselô-testület 2021. november 
30-án nyílt rendkívüli ülést tartott, melyen 
Karácsony Ádám nem vett részt. Hiányzását 
az ülésrôl elôre jelezte. 
A napirend módosítását követôen a 

képviselô-testület meghallgatta Bánáti 
Anita óvodavezetô beszámolóját az elmúlt 
nevelési évrôl, majd elfogadta a Tahitótfalui 
Óvodák Bölcsôde és Konyha 2021/2022 év 
munkatervét. 
Ezt követôen megtárgyalta a Pest Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívá-
sát, a 12,5 tonna megengedett legna-
gyobb össztömeget meghaladó jármûvek 
helyi közútra történô behajtásához szük-
séges közútkezelôi hozzájárulás kiadásáról 
szóló 15/2009. (X.05.) önkormányzati ren-
delet fizetési kötelezettséget megállapító 
elôírásai tekintetében. A képviselô-testület 
e kérdésben úgy döntött, hogy a rendeletet 
hatályban tartja, és élve az úgynevezett fel-
terjesztési joggal, közvetlenül a feladat és 
hatáskörrel rendelkezô szervnek megküld-
ve, akár külön, akár társ-önkormányzatok-
kal közösen fellépve kezdeményezi a köz-
úti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 
módosítását, hogy a jogszabály a súlykorlá-
tozással érintett önkormányzati közutakra 
is adjon felhatalmazást a díjfizetés megálla-
pítására.
A következô napirendi pontokban a 

képviselô-testület jóváhagyta a Dunakanyari 
Csatornázási Társulás, a Dunakanyari 
Önkormányzati Társulás, valamint a Szigeti 
Önkormányzati Társulás megszüntetésé-

re vonatkozó megállapodásokat, majd ezt 
követôen elfogadta a 8 tantermes iskola 
jóváhagyási tervét.
Támogatta a Gazdasági Bizottság javas-

latát és Dr. Sajtos Sándor polgármestert 1 
havi bruttó bérének megfelelô jutalomban 
részesítette a költségvetési tartalék terhére. 
A Tulajdoni ügyek napirendi pont-

ban döntött a képviselô-testület a Moha 
Erdôgazdálkodó Kft. megkeresésérôl, és 
mint a 03/1 helyrajzi számú erdô mûvelési 
ágban nyilvántartott ingatlan egyik társ-
tulajdonosa, nem fogadta el a Kft. által 
megküldött erdôgazdálkodási integrációs 
szerzôdést. 
Meghosszabb í to t t a  a  Tah i tó t f a lu 

Sportegyesülettel a sportpályára vonatko-
zó bérleti szerzôdést, elfogadta a 2022. 
évi belsô ellenôrzési tervet, tulajdono-
si és közútkezelôi hozzájárulást adott a 
Kossuth u. 5. és a Móricz Zsigmond utca 
22. szám alatti ingatlanok villamos energia 
bôvítéséhez. Megbízta a Márványhegy Bt-t 
a Leányfalu és Tahitótfalu közötti szakasz 
vízbázis védelmi vizsgálatának elkészítésé-
vel, illetve jóváhagyta a 2021/2022 évre a 
Bencz Zó Kft. szerzôdését Tahitótfalu belte-
rületi útjai hótolási és síkosságmentesítési 
feladatai elvégzésére, végül pedig elbí-
rálta a Bursa Hungarica Felsôoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2022/2023 évi pályázatait. 
Az ülésen hozott határozatok a település 

honlapján (www.tahitotfalu.hu) megtalál-
hatók. 

Eôryné dr. Mezei Orsolya jegyzô

Tájékoztató a képviselô-testület 
munkájáról

Ezúton köszönjük Galántai Tibornak és csa-
ládjának, hogy az általuk adományozott gyönyörû ezüstfenyôkkel díszíthettük idén 
Tótfalun a Hôsök terét, Tahiban pedig a hídlehajtót.

TETA, Önkormányzat

Köszönetnyilvánítás
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Betlehem kis falucskában...

A Zöldsziget Táncegyüttes 20 éve alakult 
Szigetmonostoron. Hogy ez mennyiben érint min-
ket, tahitótfalusiakat? Húsz éve, hogy monostori 
ismerôseim megkérdezték, nincs-e kedvünk csat-
lakozni a frissen alakult szigetmonostori néptánc-
csoporthoz: „Kevés a lány, menjünk bátran, sok 
szeretettel várnak!” Ilyen csalogatásnak nem tud-
tam ellenállni. Összeszedtem minden bátorságo-
mat, és elmentem egy próbára. Ott ragadtam, és 
húsz éve járok le táncolni, immár többedmagam-
mal. Ez idô alatt már vagy húsz falunkbeli csatlako-
zott a Mocskonyiné Nagy Emese és Urbán Márton 
vezette amatôr táncegyütteshez.
A magyar népi kultúra ápolása, szeretete köt össze 

bennünket. Rengeteg próba, tánc, ének, fellépés, 
szüreti felvonulás, költészetnapi mûsor, betlehe-
mezés áll mögöttünk (és remélem még elôttünk is 
legalább ennyi…). Ebbôl szeretnénk ízelítôt adni 
2021. december 17-én és 18-án, a Szigetmonostor 
Faluházban 19.00 órakor kezdôdô mûsorunkkal.
Az elmúlt húsz évet szeretnénk felidézni a 20 év 

repertoárjából válogatva, jelenlegi és egykori tán-
cosok és zenészek közremûködésével.

Szeretettel várunk minden régi és új érdeklôdôt 
jubileumi mûsorunkra!
 

Szabó Judit
 a Zöldsziget Táncegyüttes tagja

A tahisi betlehem advent második vasár-
napjától ragyogja be a piacteret a csodá-
ra várva. Marton Zoltán atya áldásával fel-
avattuk az új betlehemet, amit Tahitótfalu 
Önkormányzata állított. A megvalósítást 
egy helyi alkotókból álló csapat végez-
te, felajánlva munkájukat a közösségnek. 

Köszönjük Princzné Bérczi Krisztinának, 
Jókainé Gombosi Beatrixnek, Szász 
Istvánnak és Hegedûs István Péternek, 
hogy a csodát formába öntötték. S köszön-
jük a helyi vállalkozóknak, Csizmadi 
Csabának, (Vasis Kft.), Kovács Andrásnak 
(Barkács-Gazdabolt), Papp Bencének, 

Papp Lászlónak (Tetôtár Kft.), és Szabados-
Molnár Péternek, hogy felajánlásukkal, 
munkájukkal hozzájárultak a megvalósítás-
hoz. 

Isten áldja kezük munkáját!
Béres Gabriella

20 év – 20 emlék
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Gyûjtés a moldvai csángómagyar gyerekeknek

Köszönet a KEMCSE-tôl Kedves tahitótfalui 
Igazgatónô, Tanárok, 

Polgármester úr, Civilek 
és kedves Gyerekek!

Évek óta az adventi idôszak elmaradhatatlan része 
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és 
AMI-ban, hogy a moldvai csángómagyar gyerekek-
nek karácsonyi ajándékokat gyûjtünk. 
A tahitótfalui szülôk, gyerekek, kollégák és az 

önkormányzat idén is rengeteg ajándékot gyûjtött 
össze a diószéni, moldvai magyar gyerekeknek, 

köszönet érte.
Jolanda Willemse a KEMCSE (Keresztszülôk a 

Moldvai Csángómagyarokért Egyesület) elnöke 
személyesen jött el az ajándékokért, ünnepélye-
sen köszönte meg az iskola közösségének és az 
Önkormányzatnak a példás összefogást.
Köszönöm külön az 1.a, 2.b, 3.b, 5.b, 6.b, 7.b 

és 8.b osztályoknak az osztályszintû segítséget, 
osztályfônököknek, szülôknek a támogatást, min-
denkinek, aki részt vett az akcióban az idei évben!

Áldott ünnepeket kívánok!
Zakar Ágnes intézményvezetô

Tavaly karácsonykor abban reménykedtünk, 
hogy az idén már szabadon, vírus nélkül ünnepel-
hetünk, sajnos nem így történt, a vírus továbbra is 
nagyon jelen van az életünkben.
A közel két éve tartó harc nemcsak az egészsé-

günket betegítette meg, de a lelkünket is, talán 
ezért is volt olyan fontos, hogy a Szentendrei civi-
lek és a tahitótfalui kisdiákok nem törték meg azt 
a kezdeményezést, hogy csomagot küldenek a 
moldvai csángó gyerekeknek. Adakozni nem csak 
azért jó, mert másokon segítünk, hanem azért is, 
mert bennünket is jó érzéssel tölt el, gyógyítja a lel-
künket, s erre most nagyon nagy szükségünk van. 
A gyerekek ezt másképp élik meg, de azért az ô 
életüket is felforgatta a vírus.
Szájmaszk az iskolapadokban, online oktatás, 

távolságtartás a szünetekben. Csupa furcsa új 
dolog, de van, ami nem változott az idén sem, a 
pozitív hozzáállás a karácsonyi csomaggyûjtéshez. 
A Tahitótfalui Általános Iskola Zakar Ágnes 
igazgatónô és remek tanári csapata sok-sok éve 

támogatja a Moldvában magyarul tanuló csán-
gó gyerekeket. Ehhez csatlakozott Dr. Sajtos 
Sándor, Tahitótfalu polgármestere és a Szentendre 
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete, Jolanda 
Willemse szervezésével (aki egyben a csángó 
keresztszülô mozgalom vezetôje is).
Az idén különösen eredményes volt a gyûjtés, 

hiszen minden magyar oktatásban résztvevô csán-
gó gyermeknek tudtunk ajándékot küldeni kará-
csonyra.
1.500 db tábla csokoládé, 200 kg szaloncukor, 

150 db társasjáték és Király Lajos szentendrei vál-
lalkozó segítségével több száz buborékfújó indult 
el Moldvába a gyerekeknek.
Mindez a tahitótfalui kisdiákok, a Polgármester Úr 

és a Szentendrei civilek nélkül nem jöhetett volna 
létre. Az idén is a legnagyobb segítô természete-
sen a Keresztszülô Egyesület volt, akik 15 éve segí-
tik a csángó gyermekek magyar nyelvû oktatását.

Köszönöm a segítségeteket, a törôdést, hogy 
ebben a nehéz helyzetben sem hagytatok 
magunkra!
Soha ne felejtsétek el, hogy olyan gyerekeknek 

okoztatok örömet, akikkel az életben talán egyálta-
lán nem fogtok találkozni, de ez csak növeli annak 
az értékét, hogy segíteni egyszerûen csak „jó”.
A KEMCSE és a csángó kisdiákok nevében hálá-

san köszönjük a támogatást. 
Kívánunk mindenkinek békés Karácsonyt és 

sikerekben gazdag Új Évet!
Remélem jövôre már vírus nélkül ünnepelhe-

tünk.
Ahogy a Csángók mondják, „Isten fizejse meg”!

Jolanda Willemse, 
KEMCSE elnöke 

Szeretném megköszönni a szigetmonostori és a pócsmegyeri polgármesterek, jegyzôk 
és a képviselôtestület tagjainak támogató döntését, miszerint a Fém- és zománcmûvészeti 
szak – Tûzzománc – (Képzô- és iparmûvészeti tanszak) összesen 105.700 Ft-ot kapott új 
eszközök beszerzésére. 

A tûzzománcos gyerekek csodálattal nézték a már megvásárolt új ötvös lombfûrészeket, a 
drága és különleges küllemû ankni készletet, satukat és a különbözô motívumokat beütô kala-
pácsot. Nagy élmény lesz ezekkel alkotni, kísérletezni, tárgyakat, ékszereket létrehozni!

Köszönöm továbbá Zakar Ágnesnek, az Alapfokú Mûvészeti Iskola vezetôjének, hogy 
kezdeményezte az önkormányzatoknál a támogatást!

Köszönettel az Alapfokú Mûvészeti Iskola nevében:

Várbíró Kinga Evelin - mûhelyvezetô

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Pályaorientációs nap Tahitótfalun; 
villanyszerelô, csecsemôgondozó, rendôr, 
burkoló, autószerelô, cukrász, fodrász, 
gazda és erdész szakmák mutatkoztak be a 
gyerekeknek.

Köszönjük a szakemberek segítségét, 
Nagy Zita, Szabados-Molnár Péter, Rippel 
Ferenc, Juhász Balázs, Balogh Zoltán, 
Magyar Koppány, Nyíriné Marosi Márta, 
Szentendrei Rendôrkapitányság, Gátiné 
Budai Boglárka és a Petzelt Technikum és 
Szakmunkás Iskola, Hamar Éva tanárnô és 
tanítványai közremûködését!

Fontos, hogy a gyerekeknek könnyítsük a 
pályaválasztást, megmutassuk a különbözô 
szakmák szépségét.

Vendégü l  l á t tuk  a  v i segrád i  é s 
dunabogdányi végzôs diákokat is.

Iránytû program is zajlott kollégáim és 

a tanügyi referensünk, Kreiner Aida vala-
mint a Váci Szakképzési Centrumtól Konfár 
Mónika részvételével, mely interaktív fel-
adataival, játékaival segítette a 8. évfolya-
mosainkat a pályaválasztásban. 

Köszönöm kol légáim és  minden 
közremûködô segítségét, munkáját! 

Külön köszönet Fábián Csabának, 
Sziváné Bergmann Henriettnek és Vaczó 
Zoltánnak a kiváló szervezô munkáért!

A szakmák bemutatkozása után csoda-
vendéglátás következett: kemencében sült 
kenyérlángossal a Faluházban a kézmûves 
szakma bemutatkozása. A készülô falutör-
téneti kiállítás is a pályaválasztási nap része 
volt.

Köszönet Dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter úrnak a támogatásért, Béres Gabinak, 

Sasvári Verának, Mákó Miklósnak a segítô 
munkáért!

A nap a középiskolai felvételirôl szóló 
szülôi értekezlettel zárult. 

Három környékbeli technikum szakisko-
la, a Petzelt, Varga István, Király Endre és 
három gimnázium, a szentendrei II. Rákóczi, 
Móricz Zsigmond, a pomázi Sashegyi mutat-
kozott be. Köszönet a középiskolák igazga-
tóinak, képviselôinek, Kapin Györgyné, 
Kerezsi Csaba, Molnárné Reskovits Zsuzsa, 
Énekes Rita intézményvezetôknek, Varga 
József intézményvezetô-helyettesnek, Búti 
Hunor oktatónak, hogy eljöttek, elôadásuk 
után válaszoltak a szülôk kérdéseire.

Köszönöm a tartalmas napot minden 
segítônek, résztvevônek. 

Zakar Ágnes intézményvezetô

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI 2021. november 12-én tar-
totta pályaorientációs napját. A nyolcadik 
évfolyamosok számára a Váci Szakképzési 
Centrum szellemi mûhelyében, Konfár 
Mónika pályaorientációs tanácsadó által 
összeállított Iránytû program képezte a nap 
gerincét. Sziváné Bergmann Henriett és 
Vaczó Zoltán, iskolánk tanárai többedma-
gukkal idei év augusztusában részt vettek 
egy képzésen, ahol megszerezték a prog-
ram megvalósításához szükséges ismerete-
ket. A képzésen tanultakat élesben a pálya-
orientációs napon mutatták be. A megva-
lósításhoz csatlakozott a Váci Tankerület 
munkatársa, Kreiner Aida is, így a nyolca-
dikosokat három csoportra osztották. Az 
elôkészületek sok egyeztetést és idôt igé-
nyeltek, de kezdésre minden a helyére 
került a tantermekben.

A program 10 órától délután 15 óráig 
tartott. Az elôkészítés során az idôkeret 
meghatározása volt a legnehezebb, de a 
nap folyamán a csoportok a projektvázlat-

nak megfelelôen tartották a foglalkozáso-
kat és a szüneteket. A program tartalmaz 
logikusan felépített fix elemeket és szaba-
don tervezhetô részeket is. A diákok közö-
sen értelmezték a pályaorientáció fogal-
mát, tesztek segítségével megismerték 
érdeklôdési körüket, képességeiket. A fog-
lalkozás második felében a Magyarországon 
oktatott szakmákkal ismerkedtek meg a 
tanulók a teljesség igénye nélkül. Az isme-
retátadó részeket játékos képesség- és 
személyiségfejlesztô feladatok követték.

A program segítséget nyújt a nyolca-
dikosoknak abban, hogy megismerjék 
érdeklôdési körüket, képességeiket. Nem 
konkrét szakmát ajánl a program a nap 
végére, hanem kísérletet tesz arra, hogy 
az érdeklôdési körének megfelelô ágaza-
tokat megismertesse a tanulókkal. Fontos 
eleme a programnak a folyamatos pozitív 
megerôsítés, annak tudatosítása, hogy min-
denki jó valamiben.

Vendégünk volt Konfár Mónika pálya-
orientációs tanácsadó is a nap folyamán. 

Körbelátogatta a csoportokat, figyelemmel 
kísérte az oktatók felkészültségét, a tanulók 
aktivitását. A nap végén közösen elemez-
ték a tapasztalatokat. A program decem-
ber 1-én zárult, amikor a nyolcadikosok 
Vácra utaztak. A Király Endre Technikum 
és Szakképzô Iskola kultúrtermében a 
gyerekek az általuk kiválasztott szakmák 
képviselôivel találkoztak, beszélgettek.

Az Iránytû program nagy segítséget nyújt 
az érdeklôdô tanulóknak eligazodni a pálya-
választás idôszakában. Az átadott ismeretek 
a korosztálynak megfelelôek, a játékos fel-
adatok fenntartják a figyelmet és az aktivi-
tást. Rávilágít fogalmak, ismeretek hiányá-
ra is, melyeket a jövôben tudatosan lehet 
pótolni. Az Iránytû program egy pilot prog-
ram, döntôen a nyolcadikos évfolyamnak 
szól, de a jövôben érdemes lesz kiterjeszte-
ni alsóbb évfolyamokra is.

Iskolavezetés nevében

Vaczó Zoltán igazgatóhelyettes
Zakar Ágnes intézményvezetô

Pályaorientációs nap

Iránytû program Tahitótfaluban
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Istent kérdeztem s válaszolt:
fiam tegyél valami jót,
tegyél Istennek tetszôt,

tegyél szépet s jót.
Tedd mit szeretsz, mit kedvelsz,
tegyél olyat, amit nem felejtesz.

Ne kérdezz, ne töprengj,
ne hezitálj csak örvendj,

mert míg szívedben szeretet és béke,
vágyaid mindig remélve

találod homályos sorsodon.
Ezen Veled osztozom.
Ne légy rest, ne kívánj,

néha mormolj el egy imát.
Szavaid meghallom, tudod,
feledd el minden gondod.

Élj szívbôl, szeretettel,
tegyél jót s légy önzetlen.
Lelked mélyét hozd elô,

tudd: ez az az Erô
mely Téged naggyá tesz,

s a Világ hidd el, jobbá lesz...

Neumann Zoltán

Porhanyós földben
Búzaszemek méhében

Mindennapok étke
Zöldellô búza

Szárba szökkenô
Némán könnyezô

Búza szívben
Zöld a vér

Dobbanása égig ér
Benne hófehér kenyér
Gondterhelt arcokon

Ráncos homlokon
Mélytüzû gyöngyök

Ébred a lélek
Felel a mélynek
Titkos szent erô

Féltôn ôrzô szeretet
Övé a jászol

Övé a Kereszt
Életünk vezér csillaga

Általa jutunk haza

Karnevál Margit

Csöndes, havas éjjelen,
a jászol hívogat,

Ott vagyunk-e lélekben?
Nincs most ennél fontosabb.

Hódolattal leborulni,
Elhinni az angyali szót,

Imádni a mindent-hozót,
Jézust szívbôl megköszönni.

Ajándékok sorban gyûlnek,
Tudsz-e Ôrá figyelni?

Érted jött le megváltani,
Szeretetbôl meg is halni!

Ember-ruhát öltött Isten,
Itt járt köztünk, hogy segítsen,

Keresztre ment helyetted,
Ádám-utód, érted ezt?

Angyali kar most is zengi:
Jóakarat! És:SZERETNI!
Kétezer év leperegve,

Erre vágyunk epekedve.

Szíved Isten-adta melegét,
Osztogassad, amíg csak élsz,

Fénylô lesz majd minden napod,
S nagyon boldog Karácsonyod!

Arany Júlia
2021

Áldozatok vére

A mindennapok 
étke

BOLDOG
KARÁCSONY Így írunk mi

Ha szeretné megosztani 
az Olvasókkal irodalmi 

alkotását, küldje el 
szerkesztôségünknek 

a faluhaz@tahitotfalu.
hu címre.

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.: Csicskár-
Miátovics 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 – sárkány-
hajósok 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  
péntek 
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése.
 
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni 
az alábbi elérhetôségeken lehet:

Tahitótfalu decemberi, január eleji 
programjai

Mint lehulló lepel folyik végig az arcomon az esô,
Lassan-lassan csak szemenként látom már,

Hiszen vak botrány régen ásott engem,
És túl erôs volt az összes szökôár.

Körbevett engem négy hûséges áruló,
De még egyszer nem követem el ugyanazt a hibát,
Mert az álarc mögött talán valódi emberek élnek,
De helyettük sem fogom többször húzni az igát.

Ha elnyelne minden áldozat vére,
Talán több lehetnék a fájdalmas emlékekkel együtt,

Ha minden rossz perc elveszne hirtelen,
A lelkem jobb kedvre sohasem derül.

Elkopott fáradtság hajszol a végtelenbe,
És a harcnak talán még messze nincsen vége,

Bár tagadom, hogy valaha létezett elmém,
Mert minden tönkrement bennem egy éve.

Egyszer még önmagam ellenségévé váltam
Egy gyûlölködô ellentét vonzásában,
Árnyék lettem a szemtelen életben,

De lábam még nem tettem be az örömnek kocsmájába.

Szilágyi Barbara
2021.10.06.

Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 
70/369 0098.

A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-tár 
elôzetes bejelentkezés alapján látogatha-
tó: 0630/337 5527
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Válaszbeszéd palástátadáskor
2021. november 14-én

„Ha ezeket tanítod a testvéreknek, 
jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, 
hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel 
táplálkozol, amelynek követôjévé let-
tél.” (1Tim 4,6) 

„Pál Timóteusnak azt rendeli, hogy elé-
gedjék meg azzal az eggyel, hogy Krisztus 
hû szolgája akar lenni. És valóban, ez a cím 
bizonnyal sokkal megtisztelôbb elôttünk, 
mintha ezerszer is szeráfi meg éles elméjû 
doktoroknak neveznének. Ne felejtsük 
tehát, hogy a kegyes pásztornak legfôbb 
tisztelete abban áll, ha Krisztus jó szolgájá-
nak tartják, s hogy egész szolgálatában nem 
is szabad semmi egyébre törekednie.”
Ezeket a gondolatokat magam is igaznak 

vallom. A legfôbb jó, amelybôl minden 
más kisarjadhat, nem más, mint a Jézus 
Krisztussal való közösség, az Ô Igéjének 
tanulmányozása, és az üzenet hirdetése. 
De akkor hol lehet a helye egy gyülekeze-
ti lelkipásztor életében a tudományos foko-
zat megszerzésének? A doktorátus tkp. egy 
bizonyítvány, amelyben az egyetem pro-
fesszorai tanúsítják, hogy az illetô alkalmas 
tudományának mûvelésére. Azaz kutatá-
sokra, tanulmányok, könyvek megírására a 
teológia tárgykörében. Emellett aki doktor 
lett, az akár egyetemen is taníthat teológi-
át. Tehát egy összeszedettebb tudás meg-
szerzését, birtoklását jelzi a doktori cím. 
Maga az elnevezés is tanítót, tanárt jelent: a 
doktor az az ember, aki a saját hivatásának 
tudományát a legmagasabb szinten tanítja.
Viszont amikor Kálvin János a Biblia alap-

ján az egyházi tisztségekrôl ír, akkor az ere-
deti latin szövegben a pásztorok, tanítók, 
presbiterek és diakónusok közt a tanítókat 
a „doctores” szóval írja le! Tehát egyáltalán 
nem csak az akadémia világában van/lehet 
jelentôsége annak, ha vki doktorként szol-
gál. Annak az egyház minden szegletében 
lehet haszna!
Azzal a kutatással, sok-sok olvasással, ami 

a dolgozatom elkészítéséhez kellett, nem 
magamat akartam gyarapítani. Végig az egy-
ház, a gyülekezet lebegett a szemem elôtt: 
olyan a téma, és olyan a dolgozat is, hogy 
nem csak a többi tudós számára lehet érde-
kes. Sôt, kiadását tervezzük: hogy mindany-
nyian gazdagodhassunk abból az üzenetbôl, 
amelyet a sok munka eredményeként az Úr 
Jézus segített megértenem. 
A dolgozat témája ugyanis az, hogy hogyan 

találja meg a keresztyén egyház az Istentôl 
elrendelt helyét a közéletben, vagy éppen 
a politikai irányzatok csatározásai között. A 
XX. században sajnos úgy a vörös mint a 
barna diktatúra nyomorította hazánkat: az 

egyház pedig élt valahogyan ezekben az 
idôkben. Dolgozatomban azt kívántam tisz-
tázni, hogy vajon a Bibliai-reformátori taní-
tásnak mennyire sikerült megfelelni. 
Ma is égetô kérdés ez. Egyrészt jobbról, 

hiszen a mi egyházunk nemzeti egyház: 
Magyar Református Egyház. Büszkék és bol-
dogok vagyunk, hogy magyarok lehetünk. 
De a magyarságunk sem válhat Krisztusnál 
és a keresztyénségünknél fontosabbá! A 
nemzeti sorskérdések helyes keresztyén 
megközelítése nem lehetséges a nemzeti 
büszkeség talaján, hanem csak a Krisztussal 
megélt alázatban.
Aztán megint csak égetô kérdés ma is a 

baloldaliság: a keresztyén embernek köte-
lessége mindenkin segíteni, mindenki szol-
gájává lenni, és ha kell, önmagát feladni, 
hiszen Krisztus is ezt tette. És ezt sokszor 
megkapjuk balról: a szegények, az elnyo-
mottak védelmezôjének, a szabadságjogok, 
a fejlôdés élharcosának kell lennie minden 
keresztyénnek! Ezt kérte a szocialista állam 
az egyházaktól 1948 és 1990 között. Amíg 
van keresztyén egyház, a szocialista társa-
dalomban ennyi a szerepe: égesse el önma-
gát a földi paradicsom, a társadalmi igazsá-
gosság megvalósításában. De ez a gondolat 
éppen úgy bálványimádás, mint saját nem-
zetünknek az istenítése, mindenek fölé 
rendelése. Mégis, milyen sokan gondol-
ják a mai magyar református egyház tagjai 
között is, hogy ôk elsôdlegesen magyarok, 
és csak azután keresztyének, ill. hogy ôk 
elsôsorban a társadalmi igazságosság har-
cosai, és csak azután keresztyének.
Dolgozatomban e két szélsôség között, a 

helyes, biblikus-református irányt kíván-
tam felmutatni. Ahol a politikai-közéle-
ti kérdésekben is valóban a Biblia tisztasá-
ga, Krisztus megértô szeretete a vezérfonal. 
Az egyház szolgál, de nem kiszolgál, büsz-
ke magyarságára, de csak keresztyénségé-
nek fényében!
 Barth 1937-ben a Skót hitvallás kapcsán 

kifejezetten „politikai Istentiszteletrôl” 
beszél: azaz arról, hogy a keresztyén ember 
a politika, a közélet területén is Isten gyer-
meke, hirdetôje kell, hogy legyen! Nem 
lehet két életünk: egy keresztyén-gyüle-
kezeti, meg egy közéleti-politikai. Ez kép-
mutatás, amit Isten elítél! A helyes az, ha 
az ember mindenütt megpróbál egyfor-
ma elvek, értékek, meggondolások sze-
rint élni és dönteni. Ezt jelenti a politikai 
Istentisztelet fogalma.  
Végül a mai napról! Egészen kiváló ötlet 

volt, hogy a Presbiter Testvérek tudomá-
nyos munkásságom eredményének elisme-
réseképpen egy gyönyörû, új lelkészi palás-

tot készíttettek. A palást kiváló összefogla-
lója mindannak, amit most érzünk. Biblikus 
eredeteként a prófétai palástot szoktuk 
említeni: Illés, Elizeus a leghíresebb palás-
tosok. Ott az volt a palást jelentôsége, hogy 
minél inkább eltakarja az emberit, és csu-
pán Istenre figyeljen, aki a palástos prófétát 
hallgatja. Ez ma is igaz: amikor a lelkipász-
tor Igét hirdet, akkor nem a magáét mond-
ja. És ezért nem is úgy kell fogadni, mint-
ha ô mondaná. A palást eltakarja: hogy ne 
rá, az emberre, hanem az Igére, és a meg-
szólaló Istenre figyeljünk! Ez itt nagyon 
idôszerû! Én továbbra is mint a gyüleke-
zet és egyházunk lelkipásztora szeretnék 
szolgálni: ha a tudásom ebben segítség, az 
jó. De továbbra sem magamat akarom hir-
detni – ezért az új palást hadd takarja el az 
emberit, ne vonhassák el az én hiányossága-
im a figyelmet Isten tökéletes szeretetérôl! 
A palást másik, történelmi eredete pedig a 
tudományosság hirdetése. Diplomaosztón, 
vagy a bíróságon is talárt, tógát szoktak hor-
dani a diplomázottak, bírók, jogászok. A lel-
készi palást eredete is ez: azt az embert, aki-
ben a közösség bizalma megnyugszik, aki 
megszerezte a közösség vezetéséhez szük-
séges tudást és emberi képességeket, ezzel 
a különleges ruhával jelöli meg a közösség. 
Ezért szoktak lelkészbeiktatáskor palástot 
ajándékozni a lelkészeknek. Amikor engem 
beiktattak a szolgálatba, akkor az én palás-
tom még szinte új volt. Ezért nem is került 
szóba a palástajándékozás. Most azonban, a 
doktorálás kapcsán a lehetô legszebb aján-
dékot készíttettétek: én szeretnék a pász-
torotok lenni, ne tekintsetek rám máskép-
pen! Azzal pedig, hogy palástot készíttette-
tek számomra, azt fejezitek ki, hogy szeret-
nétek, ha a pásztorotok lennék. Hadd vála-
szoljak erre: a legnagyobb kiváltság, amit 
ember átélhet, ez: Krisztus szeretetével az 
egyházban tanítani és pásztorolni! 
Jövô vasárnap lesz 10 éve, hogy életemben 

elôször állhattam a tahitótfalui templom 
gyönyörû szószékén. Februárban pedig 
annak lesz 10 éve, hogy gyülekezetünk lel-
kipásztoraiként szolgálhatunk feleségem-
mel együtt. Köszönjük az eddig megtapasz-
talt sok-sok szeretetet, érdeklôdést, szolgá-
latkészséget! Én mindent továbbra is azért 
fogok tenni, hogy gyülekezetünk és egyhá-
zunk a hitben, a Krisztusnak élésben tud-
jon fejlôdni és növekedni! Köszönöm, ha 
ebben egyre inkább partnerei tudunk lenni 
egymásnak! Legyen a mi Urunk a gyüleke-
zet ôrizô Pásztora!   

dr. Árvavölgyi Béla lp.
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„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 
ezekben a végsô idôkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé 

tett, aki által a világot teremtette. Ô Isten dicsôségének kisugárzása és lényé-
nek képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket 

bûneinktôl megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” (Zsidókhoz írt levél 1,1-3)

Jézus Krisztus - Isten dicsôségének 
kisugárzása és lényének képmása

Amikor valaki egy ügyintézô által nem tudja a dol-
gát elintéztetni, szokás a hivatalvezetô segítségét 
kérni. Amikor valahol nagy a rendezetlenség, a 
legjobb, ha a cég vezetôje megy oda személyesen: 
annak súlya van, ha a fônök adja ki az utasításokat. 
Olykor egy ügy fontossága is abból látszik meg, 
hogy az embert kihez irányítják, hogy ki törôdik 
az ügyével. Ha a hivatalvezetô, a fôorvos, akkor 
megtisztelve érezhetjük magunkat. Nos, Istennek 
mi annyira fontosak vagyunk, hogy Ô a saját Fiát 
küldte el e világ megmentésére! Küldött Ô máso-
kat is: angyalokat, prófétákat, Izráel ôsatyáit, az 
Ószövetség késôbbi hôseit, Keresztelô Jánossal 
bezárólag. De „ezekben a végsô idôkben a Fiú által 
szólt hozzánk.” A többiek szolgálata tkp. a Fiú érke-
zését készítette elô. Minden azért történt, hogy 
Isten Fia, az Úr Jézus Krisztus megérkezzen, jelen 
legyen e világ életében. Mégpedig egyetlen céllal: 
azért, hogy megmentse az embert – hogy ami szét-
tört, azt összeragassza, ami tönkrement, azt hely-
rehozza Istennel és embertársainkkal való kapcso-

latunkra, gondolkodásunkra, erkölcseinkre nézve. 
Íme, Isten nem kisebbet küldött, mint a saját Fiát. 

Ez a törôdés „netovábbja”: nem is lehet tovább 
fokozni. A Zsidókhoz írt levél elsô fejezete teljes 
egészében errôl szól: ha az Istennel való kapcso-
lattartásra gondolunk, nem kell, de nem is lehet 
különbet keresni, találni, kívánni, mint Isten 
Fiát, az Úr Jézust! Ha Ô veszi kézbe az ügyünket, 
akkor az el lesz intézve, ha Ô hallgat meg, akkor a 
legfôbb helyen figyelnek ránk. Nincs följebb, nincs 
nagyobb, nincs hatalmasabb! 
Maga Isten jött el e világba karácsonykor, embe-

ri testet öltve magára. Ez a titok hitünk egyik nagy 
titka: az egész ókori világnak, de még a mainak is 
kérdése: hogyan tudja a véges befogadni a végte-
lent? Hogyan tud az Isten, Aki nem teremtmény, 
alászállni az általa teremtett világba, és ott egy apró 
emberként létezni? Ha Jézus az, aminek kinéz – 
egy átlagos zsidó fiatalember –, akkor hogyan tud 
bárkit is megváltani? Ha pedig Isten, akkor hogyan 
tud emberként élni, akkor hogyan tud meghalni, 

ráadásul úgy, hogy ember-
társai gyilkolják meg? 
Ezeknek a gyötrô kér-

déseknek a megoldása a 
karácsonyi üzenet: Isten 
Fia emberi testet öltött 
magára, és leélt egy embe-
ri életet e világban. Mert 
nem a Teremtô távolság-
tartásával akart segíteni. 
Annyira a szeretet veze-
ti, hogy inkább Ô maga 
jött el a világra a Fiában. 
Megalázta magát az Isten: 
egyszerû emberré lett, 
mindent vállalt, ami-
vel a mi testi-emberi éle-
tünk együtt jár. Ez kellett 
ahhoz, hogy elhiggyük a 
szeretetét, hogy remény-
kedni tudjunk: életünk a 
legjobb, a legfôbb kezek-
ben van. 
De miközben az Úr 

Jézus átlagos embernek 
nézett ki, nem szûnt meg 
Istennek lenni. Ô Isten 
dicsôségének kisugárzá-
sa és lényének képmása 
emberi testben is: Isten 
önmagában felfoghatatlan 
számunkra, ezért végül is 
a Fiúban mutatkozik meg 

elôttünk. Erre utal a „kisugárzás” kifejezés. Kálvin 
János így magyarázza ezt: „Krisztuson kívül nincs 
fény, hanem csak merô sötétség. Mert ha Isten az 
egyetlen fény, amelynek mindnyájunkat meg kell 
világítania, ez – hogy úgy mondjam – csak ezzel 
a besugárzással árad belénk.” És Isten igazán és 
biztosan megismerhetô az Úr Jézus emberi gon-
dolatok szerinti megismerésével. Az Atya valósá-
ga ugyanis Krisztusba van bevésve – erre utal a 
„lényének képmása” kifejezés.
Az idei karácsony ismét szárnyaszegettebbnek 

ígérkezik, mint amilyenrôl sokan álmodnánk. De 
ez a mennyei üzenetet nem érinti, az ugyanis fölöt-
te áll mindennek, maga az örök igazság! Krisztus 
emberként jött el e világba: így jött közel az Úr, így 
vállalt velünk közösséget. Mivel nem egy helyet-
test, megbízottat küldött, hanem Fiában Ô maga 
jött el közénk, tudhatjuk, hogy ügyünket, sorsun-
kat a legmagasabb, leghatalmasabb helyen inté-
zik. Krisztust látva magát, Istent ismerhetjük meg. 
Van okunk a hálaadásra, hiszen Isten nem hagy 
magunkra, nem hagy a bizonytalanságban. Az Övé 
az életünk, és mindenünk! Kapaszkodj bele, ked-
ves Olvasó Istennek az Úr Jézusban ölelésre tárt 
karjaiba! Viszonozd az Úr eme bizonyítottan vég-
telen szeretetét! Téged is vár: higgy Neki, higgy 
Benne!
Református Istentiszteletek az ünnepen:
December 22. szerda este 5 óra: Úrvacsorai 

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

áhítat a gyülekezeti teremben
24. péntek, este 5 óra: szentesti Istentisztelet hit-

tanosaink szolgálatával a templomban
25. szombat, délelôtt 10 óra: ünnepi úrvacsorás 

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

Istentisztelet a templomban legátus szolgálatával 

31. péntek, este 5 óra: óévi hálaadó Istentisztelet 
a gyülekezeti teremben
2022. január 1. szombat, délelôtt 10 óra: újévi 

könyörgô Istentisztelet a templomban.

Amennyiben nem születik ezzel ellentétes hatósá-
gi rendelkezés, minden érdeklôdôt nagy szeretet-
tel hívunk és várunk alkalmainkra!

Áldott adventet, karácsonyi ünnepet és új 
esztendôt kíván a kedves Olvasóknak szeretettel:

dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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Reggel van, pár perccel fél 9 elôtt, ami-
kor odaérek a Pántis tanyára, Tahitótfalu 
és Pócsmegyer között, a nagy kanyarban, 
amit a helyiek “Pánczél kanyar”-nak hívnak. 
Hatalmas molinó hirdeti annak, aki kecske-
sajtot keres, hogy jó helyen jár, kis autóbe-
álló, nagy, magas fakerítés- és kapu, a lécek 
között alig látni be az udvarba. De a telefon-
hívásom után csak 1-2 perc telik el, és már be 
is léphetek. 

Néhány barátságos ló fogad balról, a kará-
mok közötti ösvény végén pedig barátságos 
kutyus. A háziak hiába próbálják megakadá-
lyozni, mégis felágaskodik rám, egy kis simo-
gatásért, nem is bánom, teljesen természetes-
nek érzem. 

A házigazda, Pántis Ferenc engedett be, 
feleségét, Mónit, az istállóban találjuk. 
Éppen vége a fejésnek, kár, hogy elkés-
tem. “Hányszor fejtek egy nap?” - kérdem. 
“Most még kétszer, reggel és este, de nem-
sokára kezdôdik az apasztás, január-február 
környékén ellenek a kecskék, úgyhogy las-
san elkezdünk egyszer fejni, hogy az anyák 
már a pocakba, a kicsikre dolgozzanak job-
ban, ilyenkor már kevesebb tejet is adnak.” 
Közben megpróbálom felmérni, hány kecskét 
is látok a közelben - mert az istállón belül több 
helyen is vannak -, húsz körülire tippelek, de 
Móni kijavít: 34 kecskét fejnek most min-
dennap. Hátul vannak a legkisebbek, ôket is 
megnézzük, miközben odasétálunk, minden-
féle méretû cica szalad el a lábunk mellett, 
elôtt, majdnem között. Elhaladunk egy nyúl-
ketrec mellett is, a kiskecskék pedig izgatot-
tan mekegve fogadnak, reménykednek, hogy 

talán hoztunk nekik némi cse-
megét. Már nem is olyan kicsik, 
én magamtól nem jöttem volna 
rá, hogy még nincsenek egy 
évesek. Jövôre ôk is a “termelô 
csapatba” kerülnek, de nem 
mind, egy részüket eladják - 
kizárólag tartásra, nem vágás-
ra. “A 34 kecske hány liter 
tejet ad?” “Most már az apasz-
tás kezdôdik, így csak nagyjá-
ból 50 litert, de csúcsidôben 
nyáron 100 liter is van napon-
ta. Van néhány vásárló, aki 
tejért jön, de a többibôl mind 
sajt készül”. 

Közben visszasétálunk az elôbbi 
csapathoz, Ferenc éppen vissza-
engedi ôket a helyükre, ahol már 
várja ôket a friss lucerna, izgatot-
tan látnak neki. Móni közben 
magyarázza, hogy fejés közben 

szemes takarmányt kapnak, árpát, zabot, kuko-
ricát, napraforgót, mikor mit. 

A kezdetekrôl kérdezem ôket. Tíz éve egy 
barátjuk beszélte rá ôket a kecskére, az akkor 
két éves kislányuknak pedig nem akartak 
bolti tejet adni. Így lett elôbb egy kecske, 
aztán három, majd lassanként lettek ennyien. 
“Nem akartuk ezt nagyban, csak ahogy több 
lett a tej, elkezdtünk sajtot készíteni, jöttek 
a barátok, és bíztattak, hogy csináljuk még, 
így alakult ki ez az egész.” Ferenc is bekap-
csolódik közben: sajnos most inkább viszi 
a pénzt a kecsketartás, mint hozza. A meg-
drágult takarmány és a kereslet visszaesése 
miatt most az eladott sajt és tej alig hoz annyi 
pénzt, amennyibôl a kecskéket etetni kell. 
Piacra nem járnak, fôleg idôhiány miatt, meg 
mert kellene hozzá egy tejhûtô, és bár min-
dig fejlesztenek valamit, nem mindenre jut. 
Alapvetôen tôlük, háznál lehet vásárolni, és 
a Sziget Kosara bevásárlóközösségnél heten-
te egyszer. “Mi ezt az egészet azért kezdtük, 
hogy egészségesen táplálkozzunk, tehát tejet, 
sajtot, tojást, húst igyekszünk magunknak 
megtermelni, ezeket nem vesszük boltban, 
ennyibôl éri meg” - teszi hozzá Móni. 

Közben mind a “négyen” bemegyünk a sajt-
konyhába: a negyedik a hatalmas fémtartály, 
a frissen fejt tejjel. Megmérik - 37 liter - és ha 
nem lennék éppen ott, már kezdôdne is a 
sajtkészítés. “Az a jóízû sajt titka, hogy frissen 
dolgozzuk fel a tejet, még ki sem hûl, így nem 
lesz rossz íze” - magyarázza Móni. 

És hogy hányféle sajt, egyéb termék készül? 
A hûtôn egy papíron olvasható: van natúr jog-

hurt, orda és krémsajt, érlelt kecskesajt, friss, 
többféle ízesítésû gomolya és grillsajt, szin-
tén többféle ízben: a natúr mellett fokhagy-
más, lilahagymás, színes borsos, csilis, és min-
denféle zöldfûszeres, rozmaringos, bazsaliko-
mos, kakukkfüves. Én már persze többfélét is 
kóstoltam, a grillsajt mindent visz (pedig egy-
általán nem vagyok grillsajt-rajongó), fôleg a 
rozmaringos. Vittem már több családi és bará-
ti összejövetelre is, ezekbôl mindig vásárlás 
lett. A Debrecenbôl érkezô szüleim, miután 
nálunk megkóstolták, hazafelé mindenbôl jól 
be is vásároltak, azóta mindig viszek nekik, 
ha látogatóba megyek. De néhány hete egy 
baráti sütögetésre is vittem, és alig tudtam 
“megvédeni” a grillsajtot, hogy el ne fogy-
jon még nyersen (mert úgy is remek), amíg 
a megfelelô tûzre vártunk. “Ja, és emlékszel, 
múltkor mondta egy ismerôsöm utólag, aki-
nek ajándékba vittem, hogy ô nem is szereti 
a kecskesajtot, de ez mennyire isteni finom” 
- emlékeztetem Mónit, mire Ferenccel együtt 
mesélik el: a Sziget Kosara átadónapra is rend-
szeresen jár valaki, nem rendel elôre, de min-
dig jön és vásárol azzal, hogy amúgy nem sze-
reti a kecskesajtot, de az enyémet nagyon, és 
ilyenkor jól be is vásárol.” Nevetünk. “Azért 
ezek a visszajelzések csak adnak egy kis len-
dületet, nem?” - vetem fel, és Móni helyesel: 
“Persze, nagyon sokat számítanak, sokszor ez 
tart életben. Hogy jó, amit csinálunk”. 

Elgondolkodva hagyom el a tanyát. Igen, jó, 
amit csinálnak. Finom és egészséges. Semmi 
adalékanyag, és benne van a szívük-lelkük. 
Nem tudni, miért esett vissza a kereslet majd-
nem a felére, de tutira nem a minôség miatt. 
Személy szerint nagyon fájna, ha egyszer arra 
fordulna a világ, hogy már nem éri meg nekik 
tovább csinálni, és nem lenne a hûtômben 
rendszeresen valamelyik sajtjuk. Mert bolt-
ból, ki tudja, honnan érkezettet nem szíve-
sen vennék. 

Vajon hány termelô járhat hasonló cipôben, 
mint ôk? És vajon hányan jutnak el arra pontra, 
hogy végül feladják, holott finom és egészséges 
élelmet készítenek … ? Persze, persze, a mul-
tiban egyszerûbb, meg gyorsabb, hisz’ minden 
egy helyen van, meg esetleg olcsóbb .. de mi 
lenne, ha egyszer csak minden kistermelô felad-
ná, és teljesen ki lennénk szolgáltatva az olcsó 
importnak? Miközben ôk valódi értéket terem-
tenek, és minél többen vannak, általuk mi is 
egyre erôsebbek lehetnénk … 

Éppen ezért van a Sziget Kosara, hogy mind-
ezeket az értékeket próbálja megôrizni. 
Reméljük, idôvel egyre többen állnak - no, 
nemcsak mellénk, hanem a helyi termelôink 
mellé is. 

“Én nem szeretem a kecskesajtot, de a tiétek isteni finom!” 
Bemutatjuk a Sziget Kosara termelôit - 1. rész: Pántis tanya
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Egy egyszerû, és gyors recept kecskesajttal: paradicsomos-kecske-
sajtos tészta. 
Hozzávalók: 
Hagyma (Sziget Kincse, vagy Kövesdi család), fokhagyma (Sziget 

Kincse, vagy Kunágotai olajok), paradicsom (szezonban Sziget 
Kincse, Kövesdi család, és Sipos Vivien; vagy daraboltan eltett), kecs-
kesajt (Pántis tanya, natúr, vagy fokhagymás), tészta, zöldfûszerek. 

A hagymát kis olajon megdinszteljük, rádaraboljuk, vagy nyomjuk 
a fokhagymát, majd a kis darabokra vágott paradicsomot. Sózzuk, 
zöldfûszerekkel (kakukkfû, oregánó, bazsalikom) ízesítjük, és lefed-
ve, alacsony tûzön rotyogtatjuk. Megfôzzük a tésztát (ez most itt sima 
spagetti, de nemsokára kapható a Sziget Kosaránál többféle házitészta 
is), mire az kész, a mártás is éppen jó. A tésztára rátesszük a paradi-
csomos mártást (nem igazán sûrûsödik be, de nem baj, éppen az a jó), 
majd rádaraboljuk/reszeljük a kecskesajtot. Jó étvágyat! 

Forrai Marcsi - Sziget Kosara Bevásárlóközösség
szigetkosara.hu
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

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  

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.

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

TÛZIFA 
ELADÓ!

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.

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és 

felelôsségbiztosítással 
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását,

akár emelôkosárral is.
 Bélteki Sándor tûzoltó alezredes

faápoló
+36 70-334-8427 
favagotuzoltok.hu

  

Óriási árzuhanások végkiárusítás miatt a Györgyi Ajándékboltban (volt lottózó)!

 Ruhák, nadrágok, blúzok, stb. Dunabogdány Kossuth Lajos utca 61. Nyitva tartás: szerda, péntek 10:00-16:00, szombat 
10:00-13:00-igUgyanitt üzlet kiadó. Érd.: 06202217030

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
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 oldalas 
felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés sorrendjében 

tudunk biztosítani.



1 3

2 0 2 1 .  D E C E M B E R Hirdetés

Tahitótfalu Önkormányzatának 
erdôgazdálkodási beszámolója

Tahitótfalu 03/1 hrsz.

Meghatározó tájkép a Tahitótfalut a Pilis 
felôl körülölelô erdôvel borított hegy látvá-
nya, amelyet a Vöröskô csúcs gerince hatá-
rol. Ez az ingatlan a száraz nyilvántartási 
adatok szerint a 03/1 helyrajzi számú erdô 
mûvelési ágú terület. Évtizedekig „ren-
dezetlen” ingatlan volt, nem volt „gazdá-
ja”. Mintegy 10 évvel ezelôtt Polgármester 
úr kezdeményezésére az Önkormányzat 
erdôgazdálkodóként vállalta a több 
mint kétszáz tulajdonos birtokában lévô 
erdôterület gondozását. Jelen beszámo-
ló aktualitását az adja, hogy ez év decem-
ber 31-ével lejár a 10 éves haszonbérleti 
szerzôdés. 
A közbeszerzési eljárást és a hatósági enge-

délyeket követôen 2014. év szept-
emberben kezdôdött a tényleges 
erdôgazdálkodás. 
Az erdôgazdálkodás során 

az  Önkormányzat  e lvégez -
te az évtizedek óta elhanyagolt 
erdôrészletekben az üzemterv 
által elôírt törzskiválasztó, növe-
dékfokozó gyérítéseket és az un. 
fokozatos felújítóvágásokat.
2020. év ôszén a tölgyesek-

ben, cseresekben egy nagyon 
bôséges makktermés volt. Fôleg 
ennek eredményeképpen a tel-
jes erdôterületen szép újulat 

(1-2 éves kis csemeték) található. Az 
erdôterületen 116 ha halmozott terüle-
ten végeztettünk el bozótirtást az újulat 
fejlôdése érdekében.
2015. évben befejezôdött a 22-23 

erdôtagokban a mintegy 3500 fm feltáróút 
karbantartás, és a pályaszerkezet kialakí-
tása, szélesítése, a Tahitótfalu 03/1 hrsz. 
és a Mátyás kir. u. találkozásánál lévô 
vízáteresztô mûtárgy felújítása, vasbeton 
szerkezettel történô megerôsítése, széle-
sítése. Az erdô védelme érdekében 3 db 
sorompó került kihelyezésre Mátyás Király 
u., Külsô Nyulas u., és a Bercsényi u. végén. 
Az utakat több alkalommal speciális géppel 
karbantartottuk.

2014. december 1-3. napok között egy 
rendkívüli idôjárás következtében 400 m 
tengerszint felett a folyamatosan lehulló 
esô a mínusz 1-3 fokos hômérsékletben 
ráfagyott a fák koronájára és egy idô után 
kisebb-nagyobb töréseket okozott. A jég-
törést az érintett erdôrészletekben az 
Önkormányzat nevelôvágással felszámolta 
és a faanyagot hasznosította.
Az erdészeti hatóság, az erdôfelügyelôség 

minden évben ellenôrzést tartott a terüle-
ten, elismerte a szakmai munkát, negatív 
megállapítást nem tett. 
Az Önkormányzat minden évben a tulaj-

donosoknak kifizette a szerzôdésben rög-
zített haszonbérleti díjat, a területen ered-
ményesen gazdálkodott., a haszonbérleti 
szerzôdésben vállalt feladatait teljesítette. 
Az idei évben részt vettem a következô 10 

évre szóló erdôtervezési terepi munkában.
Ezúton szeretném megköszönni az 

Önkormányzatnak, hogy az elmúlt 10 
évben felelôs szakmai irányítója lehettem 
ennek a szép erdôterületnek.

Pintér Zoltán
erdômérnök

jogosult erdészeti szakirányító

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részle-

tét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.
hu címre vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes 
megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsolá-
son vesznek részt. Novemberi számunkban a régi híd-
láb egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Verebes Sándornak.
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ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!
BURKOLATOK, SZANITEREK

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

-10%
-30%
-50%
-70%

2021_331_Iso_Thermo_210x148mm.indd   1 2021. 11. 23.   12:38:47

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



1 5

2 0 2 1 .  D E C E M B E R Közösség

•Fellépnek a zeneiskola növendékei, kamaracsoportjai és tanárai
•Az esemény fővédnöke Dr Sajtos Sándor polgármester

•Az idei adventi koncertet Czikora Zsolt volt diákunk és szülőnk 
emlékére rendezzük

•15 órától karácsonyi vásár az étkezőben a szülői munkaközösség 
szervezésében

A rendezvények felnőttek számára kizárólag védettségi 
igazolvánnyal látogathatók!

Szigorúbb rendelkezések esetén a koncertet online rendezzük 
meg a Danubia TV közreműködésével.

Támogatójegy az igazgatói irodában vásárolható vagy a
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány Takarékbanknál vezetett 64700021-
10004225 számú bankszámlára tud átutalni, a megjegyzés rovatba kérjük írja be „Adventi 
koncert 2021”. A bevételt a tanulók tehetséggondozására és a művészeti iskolára fordítjuk. 

Köszönjük támogatásukat!
Érdeklődni lehet: 06 20 967 6820, tahitotfalu.iskola@gmail.com

Iskolavezetés
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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. 
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd, 
csütörtök 14:00-20:00 Rendelési idôben a gyermekfogászat 
rendelési ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • 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 fog-
lalkozás: 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 ügyfélszol-
gálat: 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 lehetsé-
ges), 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., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • 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.


