
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

január 12. szerda 17:00 Emléktûz gyújtás a Don-kanyari tra-
gédia magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református 
temetôben. Szolgálatot tart nt. Dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, 
beszédet mond G. Szalai István.

január 15. szombat 17:00-20:00 Évkerülô Családi Táncház. 
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes. Részletek a plakáton.

február 5. szombat 17:00-20:00 Évkerülô Családi Táncház. 
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes.

Faluház (Szabadság út 1/a)
 
január 15. 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

3 5 3 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Bár nem tudhatjuk, mi mindent hoz egy új 
év, az azonban kitûnik, hogy 2022 sok munká-
val fog telni számunkra.

Nagyon jó hír, hogy több új mellett, régen 
húzódó és elôkészített projektekre nyílt meg 
támogatási forrás.

Kiemelten fontosak a gyerekek
Az új nyolc tantermes iskolánk megvalósu-

lásának ügye jó ütemben halad. A két éve tartó 

elôkészítés a végszakaszba érkezett, a beruházó 
(BMSK Zrt) legkésôbb június 30-án munkaterü-
letre lép. Addig a lebontásra kerülô Népházban 
tanuló osztályok számára a Váci Tankerülettel 
együttmûködve az Ifjúsági tábor területén a 
visegrádi iskolaépítéshez hasonlóan konténer 
tantermeket telepítünk. Ez az ideiglenes hely-
szín elôreláthatóan két tanéven át fogja biztosí-
tani 130 tanuló oktatási bázisát. Jó alapot szolgál-

Tahitótfalu januári programjai

Polgármesteri beszámoló

A tartalomból:
Élô betlehem a Faluházban 3.

Köszönet a KEMCSE-tôl 4.

Parlamentlátogatás 4.

Egészségfejlesztési nap 

– karácsonyi projektnap 5.

Ha betér az égi király 6.

Karácsony az iskolában 6.

Múzeumi nap az iskolában 6.

Mikulásvárás 8.

DON – Kanyar,  2022.  

79. évforduló. 9.

Lelket erôsítô bibliai 

gondolatok az új évre 11.

Advent Tahitótfalun 15.
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

tatott erre a tábor tavaly elôtt befejezôdött 
felújítása. Ez a fôépület fogja a tantermek-
hez való közvetlen összeépítéssel bizto-
sítani a vizesblokkot, valamint a melegítô 
konyhát és étkezô helyiséget. További 
fejlesztés indult az elmúlt év ôszén. A 
Magyar Kézilabda Szövetség finanszírozá-
sában és kivitelezésében szabadtéri kézi-
labda pálya épül, amely a diákok, illetve a 
késôbbiekben az itt lebonyolított táborok 
résztvevôinek ad sportolási lehetôséget.

És ha már sport, gondoltunk a csalá-
dok szabadidejének hasznos eltöltésére. 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 
Szigeti Sárkányok Sportegyesülettel közö-
sen Tahi oldalon egy Duna parti kikötô és 
úszómû telepítését fogjuk megvalósítani, 
melyhez a vízi mûtárgy megvásárlását 4 mil-
lió forint értékben az önkormányzat saját 
költségvetésébôl biztosítja. Az Egyesület 
az engedélyezési eljárást ôsszel már megin-
dította, az úszómû telepítését tavaszra ter-
vezzük. Az üzemeltetést az Egyesület fogja 
végezni.

A legkisebbek számára a 48 férôhelyet 
biztosító Nefelejcs utcai új bölcsôdében a 
belsô terek kialakítása, burkolása zajlik. A 
berendezések, bútorok, illetve kültéri játé-
kok is megérkeztek. A kivitelezô tájékoz-
tatása szerint az épület mûszaki átadására 
tavasszal kerül sor. Most úgy látjuk, hogy az 
intézmény 2022 ôszén tudja fogadni majd a 
kicsiket. Addig még a használatba vételi és 
a mûködési engedélyt be kell szereznünk, 
és állományba kell venni 11 fô kisgyermek 
gondozót és dadát. 

Szintén a falu gyermekeire gondolva, a 
kormányzati forrásból igényelt támogatás-
ból a két óvoda játszóudvarát is fejlesztjük. 

Nyár végén az Almásy utcai óvoda 
bölcsôde épületének állag megóvó 
tetôfelújítását is elvégeztük annak érdeké-
ben, hogy az épület a továbbiakban is alkal-
mas legyen gyermekek fogadására, óvodai 
nevelésére. 

Több fejlesztés indul pályázatból és 
kormányzati forrásból

A Belügyminisztérium Önkormányzati 
Gazdasági Fôosztályának benyújtott kérel-

münkre több fejlesztési célra 97 mil-
lió forintos kormányzati forrást kaptunk. 
Ebbôl a pénzbôl az elôbb említett óvodai 
játszóudvarok mellett lesz lehetôségünk a 
védônôi szolgálat épületének homlokza-
ti felújítására, a református temetô mellet-
ti ravatalozó épületének felújítására, köz-
terület karbantartó eszköz beszerzésére, a 
régen tervezett szabadstrandhoz területvá-
sárlásra és egy kisebb utcaszakasz felújítá-
sára is.

Jelentôs változás volt ôsszel, hogy az 
uniós Terület-, és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pályázati tengely 
TOP Plusz néven megnyílt a Pest Megyei 
települések számára is. A Top Plusz 1.2.3-
21 azonosító számon belterületi utak fel-
újítására lehet pályázni a lakosságszám 
arányos keretösszegre. A mi esetünkben 
ez 250 millió forint maximumot jelent. 
Szeretnénk ezt a lehetôséget is kiaknáz-
ni. Amint az októberi lakossági fórumon 
is beszéltünk róla, a Viola utca, a Mátyás 
király utca felsô szakasza és a 11-es Mátyás 
király és Ôsz utca közötti járdaszakasza és 
parkolója jöhet szóba, mivel ezekre rendel-
kezünk a pályázat beadásának elôfeltételét 
jelentô engedélyes tervekkel. A beérke-
zett indikatív ajánlatok alapján mérlegelni 
kell, hogy a keretösszegbôl a három szakasz 
melyikét tudjuk megvalósítani. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném 

Szigeti Sárkányok - Tahitótfalú
2021.09.17

WP
1,225 m

2,45 m
Felület: 3 m²
Magasság: 50 cm, merülés 8 cm, szabad oldal 42 cm

Magas modul

Sitel Kft. - Masterdock Divízió
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
www.masterdock.hu

cégjegyzékszám: 01-09-691343
adószám: 12535341-2-43
bankszámlaszám: 10300002-20117232-00003285

Szabó Álmos
termékmenedzser
tel: +36 1 371-2270 , +36 20 425-1812
szabo@masterdock.hu

7,35 m

2,45 m

modul horgony

Ø8 drótkötél

kötélbak
talajcsavar Gparti kerék

lemezfeljáró

úszótartály

tartozékrögzítő

5 m

0,9 m

kikötőbika
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Újszülöttek
Fehér Zádor 2021.12.06.
Csörgi Lotti 2021.12.08. 

Elhunytak:
Szûcs Rezsôné – Küry K. utca – élt: 94 évet
Gombos Erzsébet – Dunasor – élt: 66 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.

December 17-én a Magyar Családi Gazdaság ajándékaként a Faluházban egész nap látható volt 
a gazdaság állataival benépesített betlehem. Az állatok simogatása és etetése mellett sokan be 
is öltöztek szereplôknek. A dalos kedvûek magyar karácsonyi énekeket tanulhattak és énekel-
hettek. Meleg gyümölcsteával és lilahagymás zsíros kenyérrel tettük még családiasabbá a kará-
csonyi hangulatot. Voltak családok, akik finom házi süteménnyel érkeztek. Köszönjük Dr. 
Magyar Gábornak és családjának ezt a meghitt, jó hangulatú napot, mely méltó ráhangolódá-
sa volt legszebb ünnepünkre.

Béres Gabriella

Élô betlehem a Faluházban

elmondani, hogy régi törekvésünk megva-
lósulni látszik. Gyümölcsözô tárgyalásokat 
folytatunk az Országos Mentôszolgálattal 
és bíztató közelségbe került az orvo-
si ügyelet épülete mellett egy két beállá-
sos mentôállomás megépítése is. A szerve-
zet nemrégiben olyan fejlesztési forráshoz 
jutott, amely országos szinten több bázis 
kiépítését teszi lehetôvé, melyek közül az 
egyik a tahitótfalui lesz. A tervezési ten-

der lezárult, az építészek már dolgoznak 
a hatályos hatósági és jogi környezetnek 
megfelelô épület terveinek elkészítésén. 
Bízunk benne, hogy az engedélyezési eljá-
rás márciusig lezajlik, és a kivitelezô pályáz-
tatása is gyorsan követi.

Ahogy látszik, ez az év is sok fejlôdési 
lehetôséget kínál a nehézségek ellenére 
is. Munkatársaimmal igyekszünk minden 
tôlünk telhetôt megtenni, hogy Tahitótfalu 

egy élhetô, szép településsé alakuljon a mai 
lakók és ideköltözôk számára is. Ebben sze-
retném kérni továbbra is megtisztelô támo-
gatásukat, hogy együtt tudjunk haladni tele-
pülésünk fejlôdésének útján.

Kívánok mindannyiuknak békés, boldog, 
sikerekben és egészségben gazdag Új Évet.

Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Köszönet a KEMCSE-tôl

Parlamentlátogatás
Egy szeles téli napon a Parlamentet láto-

gattuk meg. A budapesti forgalom miatt 
késéssel érkeztünk az Országházba. A lát-
szat esetünkben nem csalt, mert belülrôl is 
káprázatos volt. A Parlament dekorálásához 
a speciális eljárás miatt csak 40 kg aranyat 
használtak fel. 1892-1904-ig építették. 
A fülünkbe kényelmetlen „headset”-eket 

kaptunk. Az elsô látnivaló a Díszlépcsôház 
volt, ami felettébb gyönyörûnek ígérke-
zett. A Kupolateremben megláttuk a Szent 

Koronát és szépséges kinézetétôl elállt a 
lélegzetünk. Ezután megnéztük a csodás 
Felsôházi üléstermet, majd utána a szép 
múzeum következett. Itt volt kiállítva töb-
bek között a Parlament makettje, egy hatal-
mas lovas szobor, valamint a törött vörös 
csillag, ami valaha a Országház tetején volt. 
Politikusokkal nem találkoztunk, pedig ôk 
olyan szerencsések, hogy mindennapi mun-
kájukat ebben a csodás épületben végzik. 
Ez után Ági néni körbevezetett minket a 

Kossuth Lajos téren és megmutatta, hogy 
melyek azok a másolatok, amelyek az ere-
deti szobrok helyére kerültek a tér felújí-
tása után.
Remek élményekkel teli nap volt, fáradtan 

érkeztünk a falu sportcsarnokához, amely-
nek méretei eltörpülnek a Parlamentéhez 
képest.

Kékesi Márton, Szente Márk, Szilasi 
Bertalan 6.b

Nagy örömünkre a járványügyi biztonsági intéz-
kedések mellett meg tudtuk tartani az idei évben 
az adventi koncertünket és a vásárt.
A vásár helyszíne az étkezô lett, melynek rendbe-

tételételét, a vásárhoz biztosítását köszönjük szé-
pen a tahitótfalui önkormányzatnak, munkatár-
saknak, különösen Dr. Sajtos Sándor polgármes-
ternek és Bozóki Terike gondnoknak. A vásárt a 
szülôi munkaközösség szervezte Baffia Kriszta 
SZMK elnök vezetésével. Az osztályok csodás áruk-
kal lepték meg a vásár vendégeit, a bevétel az osz-
tályokat illette.
Az adventi koncert fôvédnöke Dr. Sajtos Sándor 

polgármester úr volt. Klasszikus zenei darabok-
kal örvendeztette meg a nagyszámú közönséget a 
mûvészeti iskola. Minden mûvészeti iskolai tanár-
nak léptek fel növendékei. 
Külön köszönet Mákó Miklós igazgatóhelyettes-

nek, Kökényné Krafcsik Ibolya mûvészeti titkár, 
szolfézstanárnônek és Kubusné Verhás Virág mun-
kaközösség vezetônek a szervezésért! 
Köszönet a Danubia TV-nek a koncert fel-

vételéért.  https://www.youtube.com/
watch?v=4DRdabWq9_I
Az adventi koncertet a tragikus körülmények 

között elhunyt Czikora Zsolt szülônek, egykori 

tanítványunk emlékének ajánlottuk fel.
A támogatójegyekbôl befolyt pénzt az iskolai 

tehetséggondozásra fordítjuk. Köszönjük szépen!

Zakar Ágnes intézményvezetô
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Egészségfejlesztési nap – karácsonyi projektnap

a monostori adventi jótékonysági koncert és vásár

Ha szombaton kell iskolába jönni, ahhoz senki-
nek nincs nagy kedve. December 11-én azonban 
jókedvvel jöhettünk, mert egy színes, mozgalmas 
napnak néztünk elébe. Minden az elvárásaink sze-
rint alakult. 
Mindenkinek lehetôsége volt egy kis testmozgásra 

a Tornacsarnokban Szûcs Kata tanárnô vezetésével. 
A Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda szak-

emberei már negyedik alkalommal vettek részt az 
egészségnapon, és tizennégy osztályban tartottak 
egészséggel kapcsolatos foglalkozást. A kicsiknél 
életkoruknak megfelelôen mesébe ágyazva, inter-
aktív módon zajlott a foglalkozás. Huszárné Kürti 
Éva, EFI irodavezetô és egészségtan tanár a magyar 
táplálkozási ajánlásról, az okostányérról tartott 
elôadást, Tóth Eszter dietetikus pedig a „Karcsi, a 
szakács kalandjai” címû interaktív mesével mutat-
ta be a tanulóknak az egészséges táplálkozás fon-
tosságát. Ezen a napon többen egészséges tízórait 
hoztak. Köszönet az iroda munkatársainak és a lel-
kes szülôknek, akiknek kulcsfontosságú szerepük 

van a gyermekek egészséges táplálkozásának kiala-
kításában.
A felsôsöknek több témában zajlott elôadás. Az 

EFI Lelkiegészség Központjának három pszicho-
lógusa, Horváth Judit, Lehosik Mariann és Langó 
Rebeka az ötödik, hatodik és hetedik osztályosok-
nak tartott foglalkozást a cyberbullyingról, vagy-
is az internetes zaklatásról. Ezenkívül a  nyolcadik 
osztályos fiatalok különféle stresszkezelési techni-
kákat sajátíthattak el egy-egy óra keretében. Ennek 
apropója a közeledô központi felvételi volt. 
A 4. és 5. osztályosok az újraélesztés technikáját 

próbálták elsajátítani. A Legelsôsegély Alapítvány, 
Haász Gábor és munkatársai mutatták be az újra-
élesztés technikáját. Nem csak bemutatták, de a 
gyerekeket fel is készítették arra, hogy mit kell 
tenni, ha a közelükben rosszullétet, szívleállást 
tapasztalnak.
Bagó-Horváth Csilla védônô a 6. és 7. osztályosok-

kal beszélgetett a serdülôkor testi és lelki változá-
sairól.

A 8. osztályosok a „Csapda a neten” c. doku-
mentumfilmet nézték meg. A film után az 
osztályfônökökkel és Bartis Helga iskolapszicho-
lógussal közösen kötetlen beszélgetés formájában 
dolgozták fel a felkavaró témát, ugyanis a film az 
internetes szexuális zaklatás mai valóságát igyek-
szik bemutatni. 
A  meghívott vendégek, elôadók egybehang-

zóan azt tapasztalták, hogy a gyerekek mind 
érdeklôdôek és befogadóak voltak az egészséggel 
kapcsolatos témák iránt, és mindenki egy remek 
napot töltött el az iskolában.
Nem csupán a testnek, a léleknek is kedveztünk 

azzal, hogy a településen lévô két idôszaki kiállítást 
is megnéztük. Köszönjük Hegedûs István Péter 
díszítôszobrásznak, hogy ízelítôt kaphattunk szak-
májából. Ellátogattunk még Gubacsi József faszob-
rász iparmûvész életmû kiállítására is. A gyerekek 
ámulattal nézték a festményeket, faragott szobro-
kat, bútorokat. További sikeres alkotóéveket kívá-
nunk mindkét mesternek!
Több osztály is már a karácsonyi ajándékot készí-

tette otthonra. Köszönjük Sápy László cserépkály-
ha - és kandallóépítô mesternek, hogy a 2. b osz-
tály gyermekei egy gyönyörû kerámiával szerez-
hetnek örömöt szüleiknek.
A programok megszervezésében nagy szerepet 

vállalt Bartis Helga iskolapszichológusunk és Vaczó 
Zoltán intézményvezetô-helyettes. Köszönet érte.

Szente Ildikó
alsós munkaközösség-vezetô

  Tóth Eszter EFI munkatársa

Nagy izgalommal és szeretettel készül-
tünk mindannyian - a szentendrei-szige-
ti Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei 
és tanárai egyaránt - az adventi koncert-
re és jótékonysági vásárra, ami egyben a 
mûvészeti iskola adománygyûjtô eseménye 
is volt. 
A helyszín - szigetmonostori Római 

Katolikus Plébánia – remek lehetôséget 
adott a tûzzománcos diákok friss munkái-
nak kiállítására és az adventi koncertek és a 
betlehemes játék bemutatására is. 

A tûzzománcos diákok több héten keresz-
tül készültek a vásárra, és alkottak kisebb-
nagyobb csodákat, megvásárolható tárgya-
kat. A kiállításon a következô növendékek 
alkotásai szerepeltek: Bercu Kira, Bordás 
Richárd, Czikornyay Dóra, Cselei Keve, 
Csereklye Emma, Éles Boldizsár, Kelemen 
Míra, Kiss-Richter Ábel, Krecz Máté, Miklós 
Anna, Szeder Lea, Zilahi Emese.
A 2021. december 12-i adventi mûsorban 

felhangzottak karácsonyi népi dallamok, 
népdalfeldolgozás, betlehemes játék, vala-

mint klasszikus zenei produkciók az ünnep-
hez kapcsolódó mûvekbôl, így Csajkovszkij: 
2 tánc a Diótörô szvitbôl, Vivaldi: Mandolin 
kettôsverseny II. Andante tétele, Csendes 
éj a fúvós zenekar elôadásában és még más 
szép darabok.
Az estet Zakar Ágnes igazgatóasszony 

nyitotta meg, aki II. János Pál pápát idéz-
ve köszönetet mondott a „mûvészeknek, a 
szépség alkotómestereinek”.
Felejthetetlen élmény volt így egy-

ben látni, hallani a sok tehetséges diá-
kot és tanáraikat. Igazából már ezzel is 
beérett a munkánk gyümölcse, de amikor 
a számszerûsíthetô eredményt megtud-
tuk, még nagyobb lett az örömünk. Az ese-
mény teljes bevételét, amely egészen pon-
tosan 102.275 forint lett, nagy örömünkre a 
Tûzzománc tanszak javára fordítjuk. 
Az esemény hirdetése alatt további felaján-

lások érkeztek (varrógépekrôl), errôl azon-
ban egy következô cikkben szeretnék írni.
Hálásan köszönünk minden támogatást!

Alapfokú Mûvészeti Iskola
Várbíró Kinga Tûzzománc mûhelyvezetô
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„Öregapámtúl hallottam, hogy jeles ünnep alkalmával 
– amennyiben kellôképpen felkészült, megfényesedett a 
test és a lélek – Ég a Földdel összeér. S a Mennyeknek 
kapuján olyankor bélátni. Úgy mesélte, hogy egyenest az 
Úristen szeme közi lehet olyankor nézni!”(https://www.
fabokmariann.hu/babszinhaz/gyermek-eloadasok/ha-beter-
az-egi-kiraly)

Így kezdôdött december 16-án délután a bábelôadás, 
melyen vendégünk volt Fabók Mancsi bábszínháza.  Az alsós 
diákok egy magyar népi betlehemes játékot láthattak báb-
táncoltatással, énekmondással és élô dudaszóval. Az elôadás 
nagy tetszést aratott mind a gyermekek, mind a felnôttek 
körében. Hálásan köszönjük Fabók Mariann, Keresztes Nagy 
Árpád mûvészeknek ezt a felejthetetlen elôadást és Csató 
Kata bábmûvész szülônknek a szervezést.

Matus Klára  igazgatóhelyettes

Decemberben egy tanítás nélküli mun-
kanapot fordítottunk arra, hogy múzeumo-
kat látogassunk meg a felsô tagozatos tanu-
lóinkkal.

Az 5.  évfolyam a Szépmûvészeti 
Múzeumban az Ókori Egyiptom kiállítást,

a 6. és 7. évfolyam Parlamentet és a Szent 
Koronát tekintette meg a Váci Tankerületi 
Központ támogatásával,

a 8. évfolyam a Terror házát látogatta 
meg osztálypénzbôl és a Váci Tankerületi 
Központ támogatásának köszönhetôen.

A múzeumlátogatásokat elôkészítô foglal-
kozások elôzték meg, mind a három tárlat 
illeszkedett a felsô tagozatosok történelem 

tananyagába, a közvetlen tapasztalás köze-
lebb hozta a gyerekekhez az adott történel-
mi kort, szokásokat;  az 5. évfolyamosokhoz 
az ókori Egyiptom temetkezési, mindenna-
pi és vallási szokásait, a 6.-7. évfolyamhoz a 
Szent korona, koronázási ékszerek történe-
tét, a Parlament építésének körülményeit 
és a 2012 után a Steindl program keretében 
megújult Kossuth tér szobrait, mûemlékeit, 
melyek az 1944. elôtti állapotban tündököl-
nek ma. A Tisza szoborcsoport részben, a 
Felelôs magyar kormány teljes egészében 
rekonstrukció, de az Andrássy gróf szobrát 
és II. Rákóczi Ferenc szobrát, a tér egyetlen 
évtizedek óta változatlan szobrát is megcso-

dáltuk, valamit József Attila Varga Imre által 
készített szobrát a „Dunánál”, ahova 2012 
után került.

A Terror háza a kettôs megszállást, a 
nyilas és az utána következô kommunista 
diktatúrát mutatja be a fiataloknak, akik-
nek manapság már ez az 1944-1990 közti 
idôszak a távoli múlt, mindezt az Andrássy 
út 60-ban, az egykori hírhedt börtönben, 
mely „kiszolgálta” mind a két diktatúrát. 

Köszönjük a Váci Tankerületi Központ 
támogatását és Schubert Mihály vállalkozó 
szállításban nyújtott segítségét!

Zakar Ágnes intézményvezetô

A téli szünet elôtti utolsó tanítási napon csodás elôadást varázsolt elénk a 3.b osztály. A darab címe „Szúrós szôrû bárányok” volt.
Köszönjük a gyerekeknek a karácsonyi gondolatokat, a kiváló színpadi elôadást, köszönjük Viplak Katalin tanítónô felkészítô munkáját.

Iskolavezetés

Ha betér az égi király

Karácsony az iskolában

Múzeumi nap az iskolában
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Sápadt fénnyel kel fel a Hold,
körülötte megannyi szürke folt.

Kéjesen törte át a sötétet,
fénnyel ûzte el, hiszen felébredt.

Éjben úszó apró csermely
néz mint anyára ámuló gyermek,

ki nem látott még íly csodát
Tôle kaphat igaz megnyugvást.

Igaz szíve való szerelmet
keres, kutat, csak remélhet.

Reméli kisüt majd a Nap,
virággal hoz neki szép Tavaszt.
Akkor hûvös lelke a fényben
kiolvad s csak Vele lészen,
sokáig mint egy álomban

úszva vígan vad mámorban.
Nem vágyik már semmire:

angyalszárnyak fogják körbe.....

Neumann Zoltán

Szelíd hegyekkel
Határolt édes
Szép hazám
Tôled érted

Zeng bennem
A lélek

A ház a bölcsô
Mely ringatott

Szívemnek
Drága otthona

A fák a föld
Hol ôseim pihennek

Mind testvéreim
Esténként ha

Búcsúzik a nap
Átölelnek

Szikrázó fénysugarak
Óceánok tengerek között

Csak kicsiny forrás
Az én Hazám

Mégis merít vízébôl
A nagyvilág

Éltetô tiszta tó
Messze idegenben

Tavirózsák nyílnak benne
De gyökerük itt él mindörökre

Kicsiny drága tiszta forrás
Mennyi jajj

És mennyi sírás
Utadat bárhol járod

Tó tükrében
Magad látod

Naplemente után
A csendes esti szél

Ringatva andalít
Bennem lobogó

Lánggal ég
Haza Haza

Te édes egyetlen
A hely ahol születtem
Az lesz nyughelyem

S az ôsi hantokkal vegyülve
Örökös körforgásban
Miként az évszakok
Állandó változásban
Örökké tiéd vagyok

Karnevál Margit

Istenben Vágyakozás

Szívemnek drága 
otthonaÍgy írunk mi

Ha szeretné megosztani az Olvasókkal 
irodalmi alkotását, küldje el 

szerkesztôségünknek 
a faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

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.: 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:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 

Tahitótfalu decemberi, január eleji 
programjai

Élni szeretnék egy önzetlen világban,
Talán találkoznék Istennel egy ôszinte imában.

Nem kéne titkolnom minden egyes bûnöm,
S a szívemben egyedül a melegséget fûtöm.

Gyarapodna bennem hitem ôfelé,
S hogy jól döntök e, ô nem kétlené.

Mellette talán a mocskos is megtisztul,
És az is beszélne, aki örökre elnémult.

Ebben a világban minden ember tiszta lenne,
Minden egyes teremtés a jó irányba menne.
De elhalad mellettünk oly gyorsan az idô,

És nem mindenki tanulja meg, mi lehet az illô.

Ha találkoznék Istennel az önzetlen univerzumban,
Megtalálnám a helyeset minden újban.
Ha látnám ôt talán boldogabb lehetnék,

Az ô tanítását mindennap ehetném.

Szilágyi Barbara

30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 
70/369 0098.

Havonta egyszer önköltséges színházlá-
togatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a 
jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-tár 
elôzetes bejelentkezés alapján látogatha-
tó: 0630/337 5527. Belépés ingyenes. 
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Az az öröm ért, hogy a Danubia Tv szer-
vezhette meg a tahitótfalui és környék-
beli gyerekek találkozását a Mikulással. 
Nagyszerû érzés volt, hogy bárkihez 
fordultam segítségért, azonnal nyitott 
volt és mellém állt. Bár az idô nem volt 
kegyes hozzánk, mégis sok család eljött. 
A Mikulást két krampusz is elkísérte, 
rövid mûsorral és színházjeggyel készül-
tek az alkalomra. Ezután következett 
a csomagok átadása. A Mikulás arra is 
figyelt, hogy környezetbarát csomagolás-
ban, egészségesebb finomságokkal aján-
dékozza meg a gyerekeket.  330 Mikulás-
csomag talált gazdára a helyszínen és 
még a szentendrei Bárczi Gusztáv Iskola 
napközis gyermekeinek is tudott cso-
magokat küldeni a Mikulás. A rossz idô 
miatt kevesen maradtak, hogy fogyassza-
nak a zsíroskenyérbôl, de nem veszett 
kárba semmi, nagy örömet tudtunk sze-
rezni vele két környékbeli hajléktalan-
szálló lakóinak. 
Nagyon büszke vagyok a közvetlen 

családtagjaimra és barátaimra, és hálás 
vagyok nekik, hogy a Mikulásgyárban, 
a finomságok elkészítésében, a szál-
lításban, a díszítésben, az elpakolás-
ban, az esemény megörökítésében 
rengeteget segítettek. Nagy köszö-
net az Együtt Egymásért Dunakanyar 
Egyesületnek, amelynek tagjai és önkén-
tesei teljes erôvel jelen voltak a piactér 
elôkészítésében, díszítésében és a ren-
dezvény lebonyolításában. 
Nagy dolog, hogy ilyen szép közössé-

gi tere van Tahitótfalunak, köszönet az 
Önkormányzatnak, a Hivatal dolgozó-
inak és a piac üzemeltetôinek, Béres 
Gabriellának a csodálatos helyszínért 
és a sok segítségért. Köszönet Szecsei 

Lászlónak a hangosításért, Puppán 
Ancsának a gyönyörûen feldíszített 
belépôkapuért, Ferenczi Zoltánnak 
a „helyiség”-ért, ahol készülhettünk, 
Magyar Koppánynak a csodálatos 
Mikulás-fogatért, a konyha vezetôjének 
és dolgozóinak az edényekért és a 
nagyon finom sültzsírért, a Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Alapítványnak az 
együttmûködésért és dr. Sajtos Sándor 
polgármesternek a segítô hozzáállásért 
és odafigyelésért.
Köszönet mindenkinek, aki anyagilag, 

vagy egyéb módon hozzájárult a rendez-
vény lebonyolításához, vagy akárcsak 
jelenlétével támogatta, hogy együtt örül-
hettünk a Mikulás érkezésének.

Tóth Csilla, Danubia Tv

Mikulásvárás

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT  
ALKALMAI  

(2022)  
 

 
JANUÁR 16. VASÁRNAP, 18.00  
HELYSZÍN: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
IGEHIRDETŐ: DR. ÁRVAVÖLGYI BÉLA REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR  
  

* * * 
 

JANUÁR 20. CSÜTÖRTÖK, 18.00  
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM 
IGEHIRDETŐ: VÁRADI ANTAL BAPTISTA LELKIPÁSZTOR 
  
JANUÁR 21. PÉNTEK, 18.00  
HELYSZÍN: BAPTISTA IMAHÁZ  
IGEHIRDETŐ: ÁRVAVÖLGYINÉ SZATMÁRI IBOLYA LELKIPÁSZTOR  
  
JANUÁR 22. SZOMBAT, 18.00  
HELYSZÍN: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM 
IGEHIRD.: HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR EVANGÉLIKUS LELKIPÁSZTOR 
 
JANUÁR 23. VASÁRNAP, 17.00  
HELYSZÍN: REFORMÁTUS TEMPLOM  
IGEHIRDETŐ: MARTON ZOLTÁN PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ  
 
 

A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOKRA ÉS A FOKOZÓDÓ JÁRVÁNYVESZÉLYRE 

TEKINTETTEL A ZÁRÓ SZERETETVENDÉGSÉG ELMARAD.   

ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NE KELLJEN AZ IMAHÉT ALKALMAIN 

LÉTSZÁMKORLÁTOZÁST HIRDETNI,  A SZEMÉLYES RÉSZVÉTEL  

OLTÁSI IGAZOLVÁNYHOZ KÖTÖTT.  
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DON – Kanyar,  2022.  79. évforduló.

Megkülönböztetett tisztelettel, és nagyra-
becsüléssel köszöntöm kedves mindnyá-
jukat, akik együttes emlékezésre, és egy 
égbe szálló imára összegyûltek református 
temetônkben azért, hogy közösen emlékez-
zünk a 79 évvel ez elôtti, az 1943. – janu-
ár 12.-én történt doni tragédiánkra. Azért 
mondom hogy megkülönböztetett tiszte-
lettel, és nagyrabecsüléssel, mert a közel 
3 emberöltônyi idô kíméletlenül megros-
tálta az amúgy is gyorsan fakuló emléke-
zetet, megritkította a nemzetünk sorsát 
szívükön viselô emberi közösségek sora-
it is. De Önök, miként az elmúlt negyed 
század során, - „megfogyva bár, de törve 
nem” - , ez úttal is, állhatatosan és kitartó-
an fölemelik szívüket-lelküket azért, hogy 
csendes fohásszal méltassák azok emlékét, 
akik egy könyörtelen világégés, egy pusz-
tító háború számunkra fájdalmasan hír-
hedtté vált legdrámaibb peremén, - a Don-
kanyarban, - távol a hazától, szeretteiktôl, a 
legdrágább kincsüket, életüket áldozták a 
magyar hazáért. Az ilyen horderejû, a nem-
zet, a haza millióit megrendítô áldozatho-
zatalra méltón emlékezni minden bizony-
nyal úgy lehet méltósággal, és méltób-
ban, ha nem engedjük, hogy az fakuljon 
az idô múlásával. Hanem inkább emléke-
zettel - szeretettel tápláljuk azt úgy, hogy 
egyre mélyebben – mint a hajszálgyöke-
rek nedvei – leszivárogjanak az érzô szív-
be, s ott elfoglalják örökös helyüket. S az 
élet által szükségeltetett idôkben, alkal-
makkor, ebbôl a lelki „ kincseskamrából 
” gazdagabb , igazabb, mélyebb érzülettel 
helyezhetjük azokat az emlékezés oltárára. 
Ôk azok, akik követendô példát mutattak 
az utánuk következôknek Isten-, család-, 
haza-, szülôföld szeretetbôl, felmutatva az 
önfeláldozás számos, hihetetlenül sok, fáj-
dalmasan szép példáját. Akkor még ismer-
hették azt a krisztusi mondást, hogy „… 
senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, 
aki életét adja övéiért …” Megtették azt, 
amit megkövetelt a Haza! És a Haza bizony 

sokszor, sokat követel. Mind azért cseré-
be, hogy a benne élôk biztonságos, szere-
tetteljes, értékteremtô életet élhessenek! 
Akik pedig elmentek, eleget tettek himnu-
szaink, évszázados imádságaink parancsai-
nak, méltón követve az ezer év alatt a hazá-
ért küzdô elôdök példáit. Így tudott meg-
halni ezer fájdalommal terhelten az a közel 
100 ezer, a fél világnyi ország vad vidéke-
in lévô fogolytáborok embertelen világá-
ban elesettek, akiknek nem adatott meg 
az sem életük-vérük fejében, hogy a hazai 
föld adhasson nekik nyugtot, nyugodalmat. 
Elhantolták velük a szeretteik, a szülôföld 
emlékét is. Mind ezek pedig még inkább 
növelik az élôk felelôsségét az iránt, hogy 
méltóképpen emlékezzenek, emlékezzünk 
rájuk. De emlékeznünk kell a világégés 
sok más harcterén elesettekre, a csonkán-
bénán hazatért, méltatlan sorsra kényszerí-
tettekre, a távollétükben a családot, anya-
földet, templomot-hitet megtartó idôsekre, 
asszonyok-édesanyákra, a haza sorsát-éle-
tét, jövôjét - emelni születettek elhamvadt 
tálentumos honfitársainkra is. Miként 1100 
éves Kárpát-medencei sorsunk is fölmu-
tatta, a magyar örökös küzdelemre kény-
szerült nép, nemzet. Jó, és hasznos ezzel 
a tudattal élni, mert legfôképpen úgy tisz-
telhetjük meg ôseinket, hôseinket, hogy ha 
nem vagyunk, leszünk hitványabbak náluk, 
méltatlanok hozzájuk. Föl szoktuk sorolni, 
említeni, miért is éltek-haltak? Az Istenért, 
hazáért, családért, szülôföldért, temploma-
inkért, hitünkért, eszményképeinkért, kul-
túránkért, múltunkért, egy szóval: életün-
kért. Méltatlan lenne tagadni, de ez manap-
ság sincs, és a jövôben sem lesz másként! 
A magyar sorsot, életet, szabadságot-függet-
lenségünket veszélyeztetô, már-már állan-
dósuló fenyegetô tényezôket nem sorolom, 
ismeri mindenki azokat. Ha pedig ismeri, 
akkor késztetést kell, hogy érezzen arra, 
hogy félre tegye a szükségtelen, visszahú-
zó, hamis értékrendeket, a felemás szándé-
kokból fakadó, a nemesre fröcskölô mél-

tatlanságokat, és megfogadja a jelen eset-
ben a magyar jövô érdekében egyetlen nél-
külözhetetlen magatartást, értékrendet. 
Melyekre Vass Albert imígyen figyelmeztet: 
„… ne daraboljuk, … ne csonkítsuk tovább 
a szellemi hazát, hanem fogjunk össze, … 
mert az egymás szeretetére épülô egység 
nélkül nincs Nemzet, nincs Haza, és még 
élet sincsen, … régi hibákba ne essetek, … 
szorítsátok egymás kezét jobban, … esze-
tekben tartsátok a parancsolatot, ahogy a 
súlyos idôk vallani tanították. Szeresd a Te 
népedet, nemzetedet, … tiszteld otthono-
dat, s a földet, amelyen élsz, hogy maradé-
kaid is hosszú életet élhessenek rajta, … ha 
ezt megtartod, szenvedések népe: áldjon 
meg téged az Úr, és ôrizzen meg téged … ! 
„ Elôttünk áll egy új év, titokzatos bizonyta-
lanságaival, és még sok mással. Ezért ismét 
megidézem egy pap – költô „Új évben” 
címû, sokatmondó, jövôbe látnoki szem-
mel tekintô, himnikus versét:
„ Mit kérjünk tôled új év hajnalán, 

Hatalmas Isten, örök irgalom? Vad hullá-
moknak vészes torlatán, Küzd csónakunk 
az ingatag habon. Vitorlánk tépve, elve-
szett delejünk, Ködös homályba tûnt a cél, 
a part. Dicsô multunkon már csak köny-
nyet ejtünk, Oh, szánd meg Isten a sze-
gény magyart!   Határainkat össze – visz-
sza tépték, Sírban fiunk, sok hôsi százezer, 
S úgy érezzük: nem telt be még a mérték, 
Ezernyi átok gyötrô súlya ver, Koldusok 
lettünk: önnön szenvedélyünk Saskarma 
vérzô szíveinkbe mart. Készül reánk borul-
ni szörnyû éjünk, Oh, szánd meg Isten a 
szegény magyart!   Oh, szánj meg Isten! 
Bûnbánat vizében Moss meg fehérre min-
ket, mint a hó. Ne bánd, ha égünk önvád 
bús tüzében, Verj, bár vesznünk ne hagyj, 
Mindenható! Oh, hányszor álltál mellénk 
pusztulásban! Oh, hányszor nyujtál talpra 
állni kart! Atyánk, nincs már reményünk 
semmi másban, Oh, szánd meg Isten a 
szegény magyart! Oh, szánd meg, Isten! 
Vérezô szívéhez Ez évben küldd el egyszü-
löttedet, Jöttére lát, hisz, remél, felérez S 
munkálva küzd rommezôk felett, Kigyúl a 
fény a magyar pusztaságban, Halla, bús szí-
vem, a várt, a tiszta dalt: „ Isten báránya Úr 
lett e hazában, Megszánta Isten a szegény 
magyart! „ /Eredeti írással./
Megköszönöm együtt érzô jelenlétüket. 

Kérem, ki-ki a maga módján fogadja be az 
általa fontosnak tartott, itt föllelhetô érté-
keket, s rendelje azokat összhangba egyéni 
életével, és a közösségi sorssal, mindkettô 
iránt az azokat megilletô felelôsséggel!

G. Szalai István, Református temetô, 
2022. Január 12.
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Urunk elôre látta, hogy tanítványai sajnos 
még nem állnak készen arra a megpróbál-
tatásra, amely rá majd földi élete végén vár. 
Ezért el fogják hagyni, hogy magukat védjék, 
biztonságban érezzék. Nem akart ô társadal-
mi mozgalmat létrehozni, nem a követôinek 
létszáma volt a legfontosabb. De azért jött, 
hogy személyében összekösse a szent Istent 
és a tökéletes embert, hogy a kettô közti sza-
kadékot áthidalja, megszüntesse. Így hát nem 
volt közömbös számára, hogy még az a kevés 
ember is, aki követôjévé lett, el fogja hagy-
ni egy idôre. Fájt ez neki. Mi adott számá-
ra mégis erôt és bíztatást? Az a biztos tudat, 
hogy nem marad egyedül: Atyja akkor is 
vele lesz, ha az emberek szétszélednek és 
elhagyják. Sajnos sokunknak fájó tapasztala-
ta a magány. A mostani veszélyes helyzet még 
fel is gyorsította az elmagányosodás folyama-
tát társadalmunkban. Keresd a családtagjaid, 
embertársaid társaságát, de tudd: ha valami 
miatt éppen nincs melletted senki, azért nem 
vagy egyedül! Aki hisz az Úristenben, azt ô 
soha nem hagyja magára! Ez volt az Úr Jézus 
vigasza, erôforrása is egy számára nagyon fáj-
dalmas helyzetben. Ôt megtartotta a békes-
ség, a hûség útján ez a vigasztalás: minket is 
meg tud tartani a hitünkben minden bajunk 
ellenére!
 A folytatásban aztán az Úr Jézus kimond-

ja, hogy az ô ereje, hatalma nem e világból 
való, így azon nem fog semmi evilági mester-

kedés. Ôt senki sem tudja legyôzni, ugyan-
is Ô a Gyôztes! És ezt nem a bizonytalan 
jövôre nézve ígéri meg, hanem immáron múlt 
idôben: „bízzatok: én legyôztem a világot!” Az 
Atya állandó, szeretetteljes jelenlétébe vetett 
hit ugyanis ilyen biztonságot ad. Ekkor az 
Úr Jézus még a kereszthalál, a feltámadás és 
a mennybemenetel, tehát a teljes gyôzelem 
elôtt állt. De mivel felülrôl, Isten erejében 
bízva is tudta szemlélni élete eseményeit, 
nem csupán alulnézetbôl, ahogyan mi, embe-
rek szoktuk, tudott a még meg sem történt 
dologra úgy gondolni, mint ami biztosan meg 
fog történni! Szabad hát nekünk is Isten erejét 
ilyen biztosra venni: nem kérdés, nem lehet 
kérdés, hogy amit megígért, az meg fog tör-
ténni! Ezt mi ne életünk egy-egy konkrét ese-
ményére nézve kérjük számon rajta. Azonban 
pl. a velünk létel ígérete, vagy éppen a halál-
ból való feltámadásunk ígérete abszolút ilyen. 
Azt már most vehetjük úgy, mintha már meg 
is történt volna: mert az tökéletesen biztos! 
Mert lehetetlen, hogy azon bármi is változtas-
son, ami Istennek kijelentett akarata!
„Ezeket azért mondom nektek, hogy békes-

ségetek legyen énbennem. A világon nyomo-
rúságotok van, de bízzatok: én legyôztem a 
világot.” A tanítványok, és Krisztus minden-
kori hívei számára tehát nem az adja a meg-
nyugvást, a biztonságot, amit a testi szemünk-
kel látunk. Nem azt jelenti Istenben bízva 
élni, hogy a külsô körülményeink alapján 

van okunk békességben élni. Nem azt ígéri 
az Úr Jézus, hogy kényelmes, szép életünk 
lesz, amilyet csak elképzeltünk magunknak. 
Az ilyen váradalmaktól valószínûleg el kell 
búcsúznunk. Sôt, „nyomorúságunk lesz”. 
Azért, mert aki Krisztusé, az nem tartozik 
ehhez a világhoz. És a világ kiveti magából 
azokat, akik nem olyanok, mint Ô. Sokszor 
beszélt errôl János evangéliuma szerint az Úr 
Jézus: ha engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak (János 15,20). Meg azért is nyomorú-
ságos ez az élet a számunkra, mert azért földi 
emberek is vagyunk: vannak evilági, erre az 
életre szóló kívánságaink. És ezek fölött sok-
szor nehéz uralkodni. Sokszor éppen amiatt 
kedvetlenedünk el, hogy a hitetlen, istenta-
gadó embereknek a miénkhez képest milyen 
csodás, irigylésre méltó az élete. Mi is szeret-
nénk egy kicsit több kényelmet, megbecsü-
lést, sikereket, anyagi biztonságot. De ezeket 
a hívô embernek sokszor lehetetlen elérni, 
mert az isteni erkölcs eszközeivel erre nem-
igen van mód. Aztán ott a halál is, a szenve-
dések veszélye, a szeretteinkért való aggodal-
maskodás… 
Szóval, nyomorúság vár ránk ebben az élet-

ben. De mégsincs okunk elkeseredni! Az Úr 
Jézus legyôzte ezt a világot: azaz ô az Úr min-
den fölött, ami nekünk árthat vagy ártani sze-
retne. Ez egy újabb vigasztaló tény az élet 
terheinek relativizálásához: nálam nagyobb 
ugyan a baj, én nem tudom megoldani, se 
elviselni. De Krisztus már legyôzte, és engem, 
az ô gyermekét szintén gyôztessé tesz! Van 
okom reménykedni, bízni egy pozitív, egy 
jó végkifejletben! És ez már most is erôt ad! 
Segít legyôzni a nyomorúság borzalmas, fojtó 
érzését! Van okom boldognak lenni amiatt, 
hogy a gyôzelem az enyém! Örülhetek, hogy 
azok közé tartozhatom, akik ugyan e világ-
ban talán nem élnek irigylésre méltó életet, 
de mégis megállíthatatlanul közelednek az 
örök gyôzelemhez. Ez már most valóság, Isten 
által elvégzett, beteljesített realitás! Kívánom, 
hogy ezek az igei gondolatok erôsítsenek 
mindnyájunkat a 2022-es évben. Mi nem tud-
juk, mi vár ránk, de Urunk már tudja. És ô 
velünk lesz, és neki van hatalma, eszköze a mi 
megsegítésünkre. Nem fog késlekedni, mert 
szeret. „Bízzatok, én legyôztem a világot!”

Urunk áldását kéri minden kedves Olvasóra 
az új esztendôben szeretettel:

dr. Árvavölgyi Béla református 
lelkipásztor

„Íme, eljön az óra, sôt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem 
vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorú-

ságotok van, de bízzatok: én legyôztem a világot.”
(János 16,32-33)

Lelket erôsítô bibliai gondolatok 
az új évre
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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 18.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
Akác hasítva 24.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás 

Tahitótfalun belül ingyenes
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

  

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

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Decemberi szá-
munkban a  tahisi betlehem egy részlete volt látható. Gratulálunk 
szerencsés megfejtônknek, Takács-Elter Lucának.

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2022-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.
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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, 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

Magyar Kultúra Napja
Oravecz György zongoramûvész 

koncertje

Új évi köszöntô – farsangi vigadó 
2022. január 22. szombat 18:00

Belépés ingyenes. 
Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése 

kötelezô.
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 

2021 Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2.
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Visszatekintés a 20. Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozatra

December 3. és 11. között 2021-ben is meg-
rendeztük az Advent Tahitótfalun rendezvény-
sorozatot.
20 év hosszú idô. A kezdetekkor is arra gon-
doltunk, hogy adventi rendezvénysorozatunk 
segítséget ad ahhoz, hogy közelebb kerülhes-
sünk a karácsonyi békességhez és szeretethez. 
Mára már bebizonyosodott, hogy a rendez-
vénysorozat egy jó kezdeményezés volt, azóta 
már részt vesz benne a falu apraja és nagyja.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki 
bármilyen módon hozzájárult az Adventi 
Hét lebonyolí tásához.  Külön köszön-
jük Németh Júliának és Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônek. Lehetetlen lenne fel-
sorolni a fellépôk, szereplôk, segítôk nevét, 
így hát nem is teszem.
Az idei jubileumi Adventben három dologra 
szerettem volna felhívni a figyelmet. A fényre, 
a szeretetre és a békességre.
Az advent i  koszorú növekvô fényei 
elôrevetítették nekünk Jézus Krisztus születé-
sét, amely békét és szeretetet hozott. 
Mégis, e kétezer esztendô alatt még soha nem 
volt olyan karácsonyunk, hogy valahol a föl-
dön ne dúlt volna háború, ne oltottak volna ki 
ártatlan életeket.... Úgy tûnik, még mindig nem 
értette meg a világ Jézus üzenetét.
Az egész keresztény emberiség mély vallásos-
sággal borul le a Békesség és a Szeretet isteni 
hírnöke elôtt, és másnap, mintha mi sem tör-
tént volna, minden kezdôdik elölrôl: az ellen-
ségeskedés, a békétlenség stb.
Ezek csak az ember alkotta világban fordulhat-
nak elô, ami nem az igazi világ. 
Itt szeretném Wass Albert egyik karácsonyi írá-
sát idézni.

„Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb 
titka ezeknél mélyebben rejtezik. A lét 
alapvetô törvényében. A szeretet törvé-
nyében. Mint ahogy a természet világá-
ban minden, amit látunk vagy tapintunk, 
nem egyéb, mint a ható erô 
különféle formája, azonképpen a lélek 
világában az egyetlen létezô elem a szere-
tet. A világot szeretet hozta létre, szeretet-
tel és a szeretet kedvéért. 
Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az 
egyedüli erô, ami képes elôbbre vinni a 
világot. Mondhatnánk, a szeretet hiánya 
olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd 
homályában, melyben elvész az ösvény, 
mely démoni árnyakat sejtet, és ami a 
semmibe visz.
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyer-
tyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy 
emlékeztessük magunkat a szeretet fon-
tosságára az emberi létben. A szeretetre, 
ami ragyogó fényként munkál a bennün-
ket körülvevô sötétben, ahol ez a mi vilá-

gunk telve van az ember kitalálta rémek 
ijesztô árnyaival, melyek a gyûlölködés és 
a szenvedés egyazon tengelye körül forog-
nak. 
Ezek a karácsonyi fények kell emlékez-
tessenek bennünket, legalább egyszer az 
évben, hogy nincs más kiút ebbôl a végze-
tes örvénybôl, mint a szeretet.” 

(Wass Albert 1969; Karácsony)

Adventi hetünkkel életre szerettük volna hívni 
a fényt a saját életünkben és másokéban egy-
aránt.
Aki jó szándékú szeretettel igyekszik advent 
idején, maga is megtapasztalhatja a Fény szü-
letésének különleges karácsonyi kegyelmét...
Milyen furcsák is vagyunk mi, emberek: a sze-
retet az egyetlen a világon, mely nem függ 
életkortól, sem iskolai végzettségtôl, nem kell 
hozzá hatalom ... . Minden ember egyformán 
képes rá, mert nem kell hozzá más, csak szív.
Mint ahogy mondtam a megnyitó beszédem-
ben: békesség az embereknek, békesség a csa-
ládnak, békesség a nemzetnek, békesség a 
világnak.
Vagy Tolcsvay László barátunk szavaival, dalá-
val: „Békét és reménységet, a megszületendô 
gyereknek!”

Idén is nagyon színes és tartalmas programok-
kal vártuk a nagyérdemût. Egy párat felsorol-
nék a teljesség igénye nélkül.
A Falu-tár kiállítás megnyitóját követte az 
Advent Tahitótfalun Hét ünnepélyes meg-
nyitója, ami után Hegedûs István Péter 
díszítôszobrász kiállítását tekinthettük meg. A 
kiállítás közben Dancs Erzsébet elôadómûvész 
játszott egy különleges, fehérmárványból 
készült hegedûn, amit Molnár Sándor készített. 
Az est zárásaként Mali Katalin orgonamûvész 
és Kissné Czárán Eszter hegedû tanárnô csodá-
latos koncertjét hallgathattuk meg.
Másnap Gubacsi József faszobrász iparmûvész 
életmû kiállítását tekinthettük meg, ami a dec-
ember 5-i dátum miatt is megható volt szá-
momra. Köszönjük mind a három felekezet 
szolgálatát és a helyszínek biztosítását. A sok-
sok program után így jutottunk el az Adventi 
Hét gálamûsorához, ahol Tolcsvay László 
zeneszerzô, elôadómûvész és nem utolsó sor-
ban falunk díszpolgára lépett fel nagy sikerrel. 
Itt szeretném megköszönni Gaál Sándor kon-
certen való közremûködését.

Tolcsvay László tiszteletdíjat nem kért, csak 
azt, hogy a bevételt valamilyen jótékony célra 
használjuk fel. A Tegyünk Együtt Alapítvány 
kuratóriuma úgy döntött, hogy az est bevéte-
lét, százötvenezer forintot két egyenlô rész-
ben a Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány, vala-
mint a Tahitótfalui Általános Iskola Gyerekeiért 

Alapítvány kapja meg. Ezúton is köszönjük 
Tolcsvay László felajánlását.
Itt szeretném megköszönni iskolásaink segít-
ségét, óvodásaink zárómûsorát , a Református 
Gyülekezet Kórusának fellépését, a Danubia 
Televíziónak a közvetítéseket, valamint az 
önkormányzati dolgozók áldozatos munkáját.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, 
az Önkormányzat, a keresztény egyházak, vala-
mint a magam nevében a falu minden lakójá-
nak és minden kedves olvasónak kívánok egy 
boldogabb, békésebb, maszk nélküli új évet.

Kubanek István képviselô

***

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
egész éves munkájának összefoglalása:

A pandémia miatt idén sem tudott minden prog-
ramunk megvalósulni, de a teljesség igénye nél-
kül hadd soroljak fel egy pár eseményt.
Részt vettünk a IX. Tûzzománc országos 
biennálé szervezésében és lebonyolításában.
Az Önkormányzattal közösen megszerveztük az 
EU családi napot, falunapot az Ifjúsági táborban.

Nyáron, július 12.-23. között a Faluházban 
szakemberek segítségével ingyenes progra-
mokkal várta az önkormányzat és az alapítvány 
a gyerekeket, így kívántuk elérni azt, hogy a 
gyerekek tartalmasan töltsék el szabadidejüket 
a vakáció alatt. 
Részt vettünk az augusztus 20-i ünnepségen, 
ahol átadtuk az alapítvány által létrehozott ifjú-
sági díjakat.
Nemzeti ünnepeinken és minden falunkban 
zajló eseményen aktívan részt vettünk.
És így érkeztünk el az Advent Tahitótfalun 
2021-es rendezvénysorozathoz.
Ez a legnagyobb rendezvényünk az évben. 
Hosszú lenne felsorolni mindent: karácsony-
fa állítás, kiállítások, jászol állítás, koncertek, 
vásár. Amire nagyon büszkék vagyunk idén, 
hogy átadtuk a hagyományôrzô szobánkat, a 
Falutárat, amit Rainer Gabriella alapítótársam-
ról neveztünk el.
Szeretnénk köszönetet mondani itt mindazok-
nak, akik az alapítvány munkájában részt vesz-
nek, akik szabadidejükkel, tárgyi és anyagi fel-
ajánlásukkal segítik, hogy falunk közösségi éle-
tét fejleszthessük, elômozdíthassuk élhetôbbé 
tételét.
A jövô évben is számítunk megtisztelô 
támogatásukra, továbbra is Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért!

Kubanek István
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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.


