
(a programokról a www.tahitotfalu.hu
honlapon is tájékozódhat)

Augusztus 14. Vasárnapi Vásárnap. 
Állat-, termény- és kézmûvesvásár a Tahi
hídfô (Tildy Zoltán híd) melletti füves
réten 8-15 óráig.

Augusztus 20. 16:00: Szent István király

és az Új Kenyér ünnepe a katolikus tem-
plomkertben. Részletek a plakátokon.
17:00: Az új kenyér sütése a Faluház
udvarán, a falu kemencéjében.

Faluház rendszeres programjai

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
Dobszerda-kézidob tanulás: nyári szünet    

Folytatás a 3. oldalon

2 2 8 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Önkormányzati hírek 1.

Rendôrségi hírek 4.

Lóháton a Nyeregszemlére 4. 

Mányoki Sámuel 6.

végrendelete...

Bemutatkozik Kisné Balázs 8.

Enikô, az új iskolaigazgató

Tahitótfalu augusztusi programjai

A Képviselô-testület nyári szünet
elôtti ülésére a „Csapadékvíz elvezetés
kivitelezés” közbeszerzési pályázat
lezárása miatt július 5-én került sor,
melyen valamennyi képviselô jelen
volt és az ülés végéig ki is tartott. 

A testület döntéseit nagyrészt 9 igen
(egyhangú) szavazattal hozta, így külön
csak ott jelezzük a szavazás végeredmé-
nyét, ahol nem egyhangú volt a döntés. 

A Képviselô-testület 125/2011
(07.05.) határozattal döntött a „Belterü-
leti csapadékvíz elvezetés” kivitelezés
közbeszerzési pályázatról. A Képviselô-
testület a legkedvezôbb érvényes aján-
latot tevô ÁR-LA Magyarország Kft-t
hirdette ki gyôztesnek. A kivitelezési
szerzôdést megkötöttük, a munkák
elkezdôdtek (Elekfy utca, Mátyás király
utca, Móricz Zsigmond utca, Semmel-
weis utca), melynek engedélyezési
eljárása folyamatban van. 

A Képviselô-testület 126/2011
(07.05.) határozattal döntött a Község-

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Nem tudom, manapság van-e olyan
általános iskolai tankönyv hazánkban,
amelyben olyan hangsúllyal szerepelne az
aratás és az új kenyér magasztos témája,
mint az 1920–30-as évek tankönyveiben?
Talán a 2. világháborút követô idôszak ez
irányú hiányosságai, az anyaföld szeretete-
tisztelete oktatásának, tanításának hiánya
is oka annak, hogy a magyar ember éle-
tének itt, a Kárpát-medencében, 1100
éven át mindennapjait meghatározó, a
szüretnél is fontosabb eseménye manap-
ság egyre kevesebb tiszteletben részesül
az emberek részérôl. Pedig az aratás csak-
nem az utolsó elôtti szakasza annak a haj-
dan szinte emberfeletti mezei munkának,
ami után asztalra került az Élet, a minden-
napi kenyér. Ami nélkül ugye, nem tud-
nánk meglenni.

Kisgyermek koromban aratáskor a kora
hajnali, napkelte elôtti idô már nem csak
hogy kint talált a határban, hanem öreg-
apám kalaplevéve halkan elhangzott há-
laadó imádsága után a még korábban
aratók földjein már néhány kereszt is

díszítette a széles, búza, rozstengertôl, a
hajnali szellôtôl gazdagon hullámzó határt.
Ilyenkor mindenkinek szigorúan megsza-
bott munkája volt: a gyermekeké a kötél-
rakás, kötözés, a kereszthez való kéve-
hordás. No, és a friss vízhordás az arató
idôsebbeknek, a marokszedô asszonyok-
nak, az aratás végén a gereblyézés. De
még az után is, – mezítlábosan – össze kel-
lett szedegetni egyenként a maggal telt
kalászokat! Ez a kíméletlen és mégis
gyönyörûséges munkálkodás bizony
kivette az emberbôl minden erejét. 

Folytatás az 5. oldalon

A magyar kenyér…



Folytatás az 1. oldalról
háza udvarán építendô raktár és gépszín
beruházás megkezdésérôl, melynek en-
gedélyezési eljárása folyamatban van. 

A Képviselô-testület 127/2011 (07.05.)
határozattal döntött az iskolai tantermek
(10 db) ajtóinak felújításáról. Az ajtó-
tokok készítésével és beépítésével a
legkedvezôbb ajánlatot tevô POFA Bt-t
(Pócsmegyer) bízta meg (970.000
Ft+Áfa). A munkálatok, megrendelésünk
alapján megkezdôdtek. 

A Képviselô-testület 128/2011 (07.05.)
határozattal hagyta jóvá az óvodai udvari
játékok szabványosításának költségét
(Tahi óvoda), melynek megfelelôen a
kivitelezés megkezdôdött. 

A Képviselô-testület 129/2011 (07.05.)
határozattal engedélyezte Percze István
bérleti díj hátralékának megfizetését
(Sportszár büfé bérlete). Bérlô a hátralék
elsô részletét be is fizette. 

A Képviselô-testület 130/2011 (07.05.)
határozattal pályázat beadásáról döntött a
komp fenntartási és felújítási támo-
gatására kiírt pályázat kapcsán, melynek
saját forrását a komp üzemeltetôje a
Bodor és Fiai 2003 Kft. biztosítja. A
pályázat és a hiánypótlás is idôközben
beadásra került. 

A Képviselô-testület 131/2011 (07.05.)
határozattal még az elôzô határozathoz
kapcsolódóan döntött a Bodor és Fiai
2003 Kft. pályázata kapcsán arról, hogy
nyertes pályázat esetén abban az esetben
írja alá az Önkormányzat a szerzôdést,
amennyiben a Kft. és tulajdonosi köre ren-
dezett pénzügyi (bérleti díjak, adók) viszo-
nyokat biztosít az Önkormányzat felé. 

A Képviselô-testület 132/2011 (07.05.)
határozattal elvi támogatást biztosított a
818/5 hrsz-ú közút felújításához (Villasor).
A kérelmezô Csóri Zoltán a határozatot
megkapta, és a végrehajtást megkezdte. 

A Képviselô-testület 133/2011 (07.05.)
határozattal értékesítette a tulajdonát
képezô 3953 hrsz-ú ingatlant (zárt kert-
ben lévô közterület – Felsôhegy) Szed-
lacsek Imre és társai részére 3000 Ft/
négyszögöl áron. Kérelmezô az árat elfo-
gadta, az adásvételi szerzôdés megkötése
folyamatban. 

A Képviselô-testület 134/2011 (07.05.)
határozattal döntött a Béke út 70. alatt
található nyolclakásos (volt önkor-
mányzati tulajdonú lakóház) ingatlan
vízellátásának megoldásáról, mely alap-
ján a legkedvezôbb ajánlatot tevô vál-
lalkozót bízta meg a vízvezeték rendszer
szétválasztásának kivitelezésével. 

A Képviselô-testület 135/2011 (07.05.)
határozattal Bándi János és neje kérelme

alapján általános érvényû határozatot
hozott, az önálló parkolóval nem rendel-
kezô üzletek parkolóhelyének biztosítá-
sáról. Ennek alapján az Önkormányzat
által biztosított parkoló bérleti díját az
üzlet tényleges üzemeltetésének idejére
kell fizetni. Errôl kérelmezôt és az érin-
tett üzlettulajdonosokat is tájékoztatjuk. 

A Képviselô-testület 136/2011 (07.05.)
határozattal döntött a Sziget Hangja Egye-
sület által szervezett ingyenes nyári
kórustábor megtartásához a Faluház (5
nap), és a Népház (1 alkalom) ingyenes
igénybevételének engedélyezésérôl. A
tábor július 11-16. között került lebony-
olításra. (6 igen, 2 tartózkodás – Gaál
Sándorné és Schottner Jánosné –, Szabó
Judit nem szavazott.)

A Képviselô-testület 137/2011 (07.05.)
határozattal döntött a Pilis Pisztráng Kft-
vel kötött bérleti szerzôdés (volt szenny-
víztelep), megszüntetésérôl, és a Duna
Pisztráng Kft-vel új szerzôdés kötésérôl.
A kérelmet a bérlô terjesztette elô. 

A Képviselô-testület 138/2011 (07.05.)
határozattal döntött a Duna – Pisztráng Kft.
új bérleti szerzôdésének elfogadásáról. A
szerzôdést idôközben megkötöttük. 

A Képviselô-testület 139/2011 (07.05.)
határozattal támogatta az Észak-Dél-Duna
Hajózási kezdeményezést. Az elvi támo-
gatásról a határozatot megküldtük, a
kezdeményezést összefogó Leányfalu
Nagyközség Polgármesterének. 

A Képviselô-testület 140/2011 (07.05.)
határozattal döntött a Rendôrôrs épülete
melletti épületrész felújításáról, 50%-os
költségvállalás mellett. A további 50%
költség a Rendôrséget terheli, 5 év bér-
leti díjmentesség mellett. 

A Képviselô-testület 141/2011 (07.05.)
határozattal elôvételi jog gyakorlásáról
döntött, a 03/1 hrsz-ú ingatlan résztulaj-
doni hányada vonatkozásában. A terület
Tahiban részben erdô, rét; gyep, és lege-
lô mûvelési ágú.  

A Képviselô-testület 142/2011 (07.05.)
határozattal döntött, a 2011/2012 tanév
tankönyvtámogatásának mértékérôl,
mely az elôzô évekhez hasonlóan ingye-
nesen biztosít tankönyvet az elsôsök
számára, és 25% támogatást biztosít a
további évfolyamokban a rászorultak
részére. 

A Képviselô-testület 143/2011 (07.05.)
határozattal határozta meg az iskolaigaz-
gató vezetôi pótlékát, a pótlékalap 300 %-
ban, mely összesen 60.000 Ft. A hatá-
rozat és a korábbi kinevezéssel kapcso-
latos döntés alapján a kinevezési okirat
elkészült. 

A Képviselô-testület 144/2011 (07.05.)
határozattal hagyta jóvá az óvodai cso-
portlétszámokat, az új pedagógiai évre,

és ez alapján a hivatal kérte a jóváhagyó
szervek egyetértését. A maximális cso-
portlétszám (25 fô) túllépésére 3 csoport
esetében került sor (plusz 5-5 fô), az
elôre nem tervezhetô beköltözések és a
visszamaradó iskoláskorúak miatt. 

A Képviselô-testület 145/2011 (07.05.)
határozattal döntött az értékesíteni kí-
vánt 3953 hrsz-ú forgalomképtelen ingat-
lan törzsvagyon körbôl történô törlé-
sérôl, továbbá az Ereszvények övezeti
besorolásának módosításáról, és kül-
területi övezeti besorolás (MÁGYV) pon-
tosításáról. A döntés alapján a testületi
felkérte a tervezôirodát, illetve a hivatalt
az eljárás lefolytatására. 

A Képviselô-testület 146/2011 (07.05.)
határozattal döntött a Tildy Emlékmûnél
1 db zászlórúd elhelyezésérôl, melynek
tervezett költsége 60.000 Ft. A kivite-
lezést megrendeltük. 

A Képviselô-testület 147/2011 (07.05.)
határozattal 200.000 Ft támogatást biz-
tosított az Ópusztaszeren megrendezésre
kerülô hagyományteremtô lovas talál-
kozó részvételi költségeihez. Idôközben
a Nyeregszemle elnevezésû rendezvény
lebonyolításra került, helyi lovasaink
részvételével. (8 igen, Dr. Sajtos Sándor
nem szavazott.)

Tóth János jegyzô 
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Önkormányzati hírek

2011-ben született 19 fiú, 9 leány, össze-
sen 28 gyermek
Megszülettem!
2011. július 07-én, nevem: Fülöp Lilla
2011. július 11-én, nevem: Gergely Vince
2011. július 21-én, nevem: Dénes Manka
Házasságot kötött 22 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Csereklye István, 86 éves, Béke út 40.
Török Bálint, 61 éves, Somogyi B. u. 9.
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek
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A „Tahitótfalu belterületi csapadékvíz
elvezetés és gyûjtés fejlesztése” címû
uniós pályázat kivitelezési szerzôdésének
összes oldalára rákerült a szignó és a
hivatalos pecsétek is. Július 18-án Dr.
Sajtos Sándor polgármester és Hadar
Árpád, a nyertes ÁR-LA Magyarország Kft.
ügyvezetôje kötötték meg a megálla-
podást. A munkák már július 25-én el-
kezdôdtek és vélhetôen szeptember köze-
pére be is fejezôdnek az érintett három
utcában. A Mátyás király, a Semmelweis
Ignác és az Elekfy Jenô utcára azért esett a
választás a pályáztatás során, mert az
elmúlt években itt okozta az esôzés a
legkomolyabb problémákat.

2010 májusában a csapadékos idôjárás
Tahitótfaluban is nyomot hagyott a térségi
településekhez hasonlóan. Több áteresz
átszakadt, a hegyrôl lezúduló patakok
mederfalai beomlottak, így több ház
udvarát, pincéjét öntötte el a víz. A
helyreállítás több millió forintba került .

Az elszámolható költség nyolcvanhét
millió forint, és ehhez kellett nekünk tíz
százalék önerôt biztosítani – magyarázta
az aláíráskor a sajtónak Dr. Sajtos Sándor
polgármester. Miután ez komoly bea-
vatkozást jelent, lesznek olyan utcaszaka-
szok, melyek ideiglenesen lezárásra kerül-
nek. Ahhoz hogy ez zökkenômentes le-
gyen, egyeztettünk a hatóságokkal: a
közútkezelôkkel, a tûzoltósággal és a men-
tôkkel – minden olyan szervezettel, ame-
lyek mozgását adott esetben biztosítani
kell. Olyan forgalomtechnikai tervet dol-

goztattunk ki a kivitelezôvel, hogy minél
kisebb fennakadást jelentsen az építkezés
a lakosságnak.

Az ÁR-LA Kft. komoly szakmai múlttal
rendelkezik, már húsz esztendeje dolgoz-
nak az építôiparban. Hadar Árpád ügy-
vezetô megerôsítette, hogy folyamatosan
informálják majd a lakosságot a várható
munkákról. 

Amióta ezt a vállalkozást csináljuk,
igyekeztünk mindig olyan színvonalon
dolgozni, hogy minden egyes munkafolya-
matról tájékoztassuk a lakosságot. Például
nyomtatott üzeneteket hagyunk a posta-
ládájukban, hogy mikor álljanak ki autó-
jukkal az udvarból, és kérjük a türelmüket
is a kivitelezés idejére. Az összes bizton-
ságtechnikai elemre odafigyelünk, védô-
korlátokat helyezünk el. Mindenkinek biz-
tosítjuk az ingatlanjára való bejutást pal-
lókkal, gyalogoshidakkal. Igyekszünk min-
dent úgy csinálni, hogy szinte észre se
vegyék, hogy itt vagyunk. A csapadékvíz-

elvezetô rendszer egy része könnyebben
kivitelezhetô. A hegytetôn azonban négy
méteres mélységben kell dolgoznunk úgy,
hogy a meglévô közmûhálózatban ne
okozzunk kárt, és baleset se történjen.
Ennek ellenére elmondhatom, az elmúlt
húsz esztendôben még nem volt határidô-
késésünk.

A www.tahitotfalu.hu oldalon folyama-
tos tájékoztatást kaphatnak a munkák
állásáról, a mûszaki problémák, illetve
kérdések esetén pedig munkaidôben
hívhatják az ÁR-LA Magyarország Kft.
mûszaki illetékesét, Németh Gusztávot a
06-30-944-8990-es telefonszámon.

Még az ôsz elôtt elkészül a csapadékvíz-elvezetô rendszer

A kivitelezés ütemezése:

Mátyás király utca ütemezése:  
Szentendrei út – Vadrózsa utca 

2011.07.25. – 08.08.
Vadrózsa utca – Domb utca

2011.08.08. – 08.12.
Domb utca – Tompa Mihály utca

2011.08.12. – 08.19.

Elekfy Jenô utca ütemezése: 
Visegrádi utca – Semmelweis Ignác
utca 2011.08.08. – 08.19.
Semmelweis Ignác utca – Móricz
Zsigmond utca    2011.08.19. – 09.12.

Móricz Zsigmond utca ütemezése: 
Elekfy Jenô utca – Gesztenye sor 

2011.09.05. – 09.26.
Forrás: www.dunakorzo.info.hu

A Pollack Mihály Általános- és Zeneis-
kola (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.)
pályázatot hirdet, 2011. szeptember 01-i
kezdéssel a következô munkakörök
betöltésére:

Testnevelés-bármely szakos tanár
Fejlesztô pedagógus

Szabadidô szervezô
Pedagógiai asszisztens
Szolfézs-zeneelmélet tanár
Biológia-kémia vagy biológia-földrajz
szakos tanár

Bôvebb információ megtekinthetô:
www.kozigallas.hu
www.tahitotfalu.hu

Polgármesteri Hivatal

Közlemény

Elveszett kerékpár gazdáját keresi.
A bicikli színének, típusának, cso-
magtartója tartalmának és az elvesz-
tés idôpontjának megjelölésével a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfo-
gadási idôben átvehetô.

Polgármesteri Hivatal

Talált kerékpár!

Folytatás az 1. oldalról
Gyermek képzômûvész szakkör: nyári
szünet 
Bibliai beszélgetések: nyári szünet

Csütörtök 18:00: Íj veled 6—>7! Íjászok-
tatás nem csak gyerekeknek. Vezeti: Papp
Károly, TAKI. Részvétel bejelentkezés
alapján szerda estig a 0620/929 1465 szá-
mon.

Péntek kéthetente 18:00: Asztrológia tan-
folyam. A pontos idôpontról elôzetes
egyeztetés telefonon. Vezeti: Szabó Kata,
+3670/653 7765

Népház rendszeres programjai

Egészségmegôrzô gyógytorna: nyári
szünet
Szabás-varrás tanfolyam: nyári szünet
Orientális és show tánc: nyári szünet          

Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar próbája, érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806

Községi Könyvtár programja

Olvasókör: nyári szünet
Színházlátogatás: nyári szünet

Tahitótfalu augusztusi programjai
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Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!

Az elmúlt idôszak települést érintô
közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni.

Július hónapban a tahitótfalui körzeti
megbízott kollégákkal a nyári tábor szer-
vezôinek felkérésére bemutatót és a ke-
rékpáros közlekedés szabályaiból elôadást
tartottunk. Ennek keretében az érdeklôdô
gyerekek kerékpárjait közlekedésbiztonsá-
gi szempontból átvizsgáltuk, melyrôl
tanúsítványt is kiállítottunk. Sajnos a
gyerekek kerékpárjainak többsége nem
felelt meg a közúti közlekedésben való
részvétel feltételeinek. A gyerekek egy
ügyességi pályán is tesztelhették kerék-
páros tudásukat, ahol többen nagyon
szépen szerepeltek és kisebb ajándékokat
kaptak. 

Július hónapban Tahitótfalu településen
mindösszesen egy vagyon elleni bûncse-

lekmény történt. Egy pénztárcát tulajdoní-
tott el ismeretlen tettes az udvaron álló
babakocsiból. A pénztárcában a sértett
okmányai és készpénz volt. Nem tudom
elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy
értékeinket soha ne hagyjuk ôrizetlenül, a
legrövidebb idôre sem. Egy tárcát kiemel-
ni a bevásárló kocsin lévô táskából, nyitott
gépjármûbôl másodpercekig tart.

Augusztus hónaptól a Tahitótfalu Ren-
dôrôrs állománya egy ôrsnyomozóval
bôvül. Az ôrsnyomozó feladata a Tahitót-
falu Rendôrôrs illetékességi területén
történt bûncselekmények – különösen a
vagyon elleni bûncselekmények – fel-
derítése lesz. Megítélésem szerint ezáltal
a bûnügyi nyomozások hatékonysága, a
megelôzô tevékenység jelentôs mérték-
ben javulhat, növelve ezzel a nyomozások
eredményességét.

A Kapitányságvezetô úr utasítása alap-
ján 5 fô próbaidôs rendôr ôrmester kezdi
meg szolgálatát augusztus hónapban a

Tahitótfalu Rendôrôrsön. Ezáltal biztosí-
tani tudjuk, hogy a nap 24 órájában
folyamatos járôr szolgálatot lássunk el az
illetékességi területünkön.   

Júliusban egy személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset is történt Tahitótfalu
területén a 11-es számú úton. Egy kanyaro-
dó jármû vezetôje nem adott elsôbbséget
a vele szemben szabályosan haladó jármû
vezetôjének. A baleset során a vétlen
jármû utasa súlyos sérüléseket szenvedett.
Mint azt már jeleztem, az elsôbbségi szabá-
lyok be nem tartása a baleseti adatok
alapján a sérüléses balesetek bekövet-
kezésében továbbra is kiemelt szerepet
játszik, ezért ezen szabályok betartására és
az ittas gépjármûvezetôk kiszûrésére
továbbra is fokozott figyelmet fordítunk.

Augusztus hónapban az alábbi napokon
tervezünk fokozott sebességellenôrzést
Tahitótfalu területén: augusztus 8.,
augusztus 13., augusztus 20., augusztus
24., augusztus 27.

Herdics Antal r. fôhadnagy

mb. ôrsparancsnok

Rendôrségi hírek

Tahitótfalu Önkormányzata Dr. Sajtos
Sándor képviseletében és a Zablakert
Lovasiskola Zerinváry Szilárd vezetésével
is részt vett a 2011. július 15-17 között,
hagyományteremtô céllal megrendezésre
került Nyeregszemle – A találkozás címû
lovas találkozón, amely helyszínéül az
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark szolgált.
A szervezôk célja az Új Nemzeti Lovas-
program szellemiségében a magyar nem-
zet, mint lovas nemzet életérzés erôsítése

volt. A Lezsák Sándor, az országgyûlés alel-
nöke és Lázár Vilmos által védnökölt
találkozóra a Kárpát-medence minden
tájáról érkeztek lovasok, lóháton, és foga-
tokkal egyaránt.  A zarándokok július 13-
án gyülekeztek a Mária kegyhelyként is
ismert Pálosszentkúton, ahonnan már
lóháton folytatták útjukat Ópusztaszerre.
Szombatra 240 ló és 450 lovas felvonulásá-
val vette kezdetét a fesztivál. A háromna-
pos rendezvénysorozat színes progra-

mokat kínált a megjelent több ezer láto-
gatónak. Az érdeklôdôk ismeretterjesztô
és tudományos elôadásokat hallgathattak a
lótenyésztésrôl, lovassportról, valamint a
Szentkorona tan és a történelmi alkot-
mány kapcsolatáról, a korona és a korona-
ôrség történetérôl, a magyarság és a ló
kapcsolatáról a magyarság történelmének
fényében. Emellett lovas,- és solymászbe-
mutatók, csikósbemutató, reneszánsz
lovagi torna, huszárcsata és katonai bemu-
tató, táncház és játszóház és sok más
érdekesség is színesítette a programot.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Lóháton a Nyeregszemlére
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Folytatás az 1. oldalról
Talán ezért is tartották akkoriban nagy

becsben. S mert kockázatos is volt: ettôl
függött a család egész évi kenyere. Tehát
idôben kellett aratni, a szérûre hordani,
csépelni s biztos, száraz helyre szállítani a
gabonát. De hányszor-hányszor zavarta
meg ezt a családokat csodálatosan össze-
tartó munkát a zivatar, a mindent felfor-
gató vihar! Hányszor és hányszor imádko-
zott édesanyám, ott, a learatott búza-
földön, a tornyosuló sötét felhôk láttán, -
menedéket keresve a „kereszt” oltalmá-
ban, féltôn átölelve kisgyermekeit  – hogy
ez ne történjék meg! S miként ô, eleink is
1100 éven keresztül minden bizonnyal így
imádkoztak. Ezért volt az, hogy a 12, ke-
reszt alakban egymásra rakott kéve fölé
raktuk a 13-ikat, a papkeresztet. Mindig
tövével ellentétes irányban a várható nyu-
gati-északi szélnek, s amely kéve védel-
mezôn borult szétterített kalászaival az
alatta lévô 12-re. Velük összekötve oltal-
mazta – nem belôlük táplálkozva – azokat
mindenféle idôben. Miként a mindenkori
politikusoknak, a szellemi élet hordozói-
nak, a tudás birtokosainak is kellene, hogy
oltalmazzák azokat, akik fölött rangban áll-
nak az alant lévôk jóvoltából, s akikért
felelôsséget ajánlottak, ígértek, ígérgettek!
Bizonyára egyszer, talán már nemsokára,
lesz egy ilyen Magyarország is! Addig is
azonban tudnunk kell, hogy miként az
arató, összetartó család, mindnyájunknak,
a nemzetnek: „szántanunk és vetnünk”
kell! De miért is írom azt, hogy „magyar
kenyér?” Mert annak a magyar hazának a
földjében termett, amiért eleink évszáza-
dokon át küzdöttek – s miként az a 13-ik –
oltalmazták azt. A magyar paraszt ember
izzadsága, olykor könnye puhította a
rögöt, hogy termô legyen. (Akirôl – mo-
nostori tapasztalatai okán – egy, az 50-es
években oda deportált magyar grófnô azt
találta mondani, hogy „A magyar paraszt a
testi fájdalom bölcs, belátó elviselése, az
Istenben és akaratában való megnyugvás,
az önfegyelem megtestesülése…”. Néhai
Nagyházú László jeles tahitótfalui
parasztember imígyen látta saját fajtáját:
„…Istene a föld. Igaz is volt, mert az eltar-
totta az ôseit, ôtet és gyerekeit, irtó sok
munkával igaz de eltartotta. Bele kapasz-
kottak a körmükkel mint gyökérrel, ez
volt a haza és nem voltak gyökértelenek
mint a szélhajtotta koro mit kerget a szél
és ha meghaltak, befogadta ôket és nyug-
tot adott nekik az imádott föld.”) Ennek a
paraszt embernek a kérges tenyerébôl
szóródott-szóratott szét a mag, hogy ter-

môvé váljék. Ezt a magot öntözte az égi
esô, nevelte-növelte, szökkentette szárba
a nap, hogy a kalász a pacsirta csókja után
éretten hajoljon meg az Örök Magvetô, a
Mindenható Isten elôtt, s szemeibôl a mol-
nár malomkövei lisztet ôröljenek. A ma-
gyar asszony dagasztotta kovász élesztette
a holtnak látszó hófehér lisztet életre.
Sokszor láttam, amint édesanyám hom-
lokáról a kora hajnali dagasztáskor vélet-
lenül egy-egy izzadtságcsepp hullott a fûz-
fateknôbe. De, miként a nagy költôk írják
lentebb, bizony, az a kenyér ettôl nem lett
rosszabb, hanem talán omlósabb, fino-
mabb. (Amikor még szüléknek hívták a
nagymamákat, az én szülém a maradék
kovászból – víz, só, liszt fôleg – bodakot
csinált a lassan kihûlô nyitott (szabad-
kéményes) kemencében. A kemence elôtt
vártuk, hogy a széles végû fûzfalapáttal
kihúzza a kemencébôl a mennyei ízû
bodakot, lepényt.) Mind ezért a fáradságos
munkáért, önpusztító áldozatért, ennek
fejében az éltetô reményért vállalt ezred-
éves felelôsség tisztelete okán kell, hogy
becsüljük meg a magyar kenyér minden
morzsáját! Mert az több, ízesebb, éltetôbb,
mint az idegen földön-földben termett!
Mert Ô a megtartó Anyaföldbôl fakadó, a
magyarnak életet adó, jövôt jelentô Élet.
Ezért hajoljunk meg annak készítôi,
munkásai elôtt! A bolt polcáról úgy ve-
gyük le azt, mint amikor valami szépért és
jóért nyúl az ember. Az Úrasztaláról vett
kenyér elôtt hajtsunk fejet, mert szent,
megszentelt dolgot veszünk magunkhoz.
Ha pedig az asztalunkról hullt a földre,
hajoljunk le annak földre esett morzsáiért!
Hiszen e morzsákból áll a felséges látványt
és-érzést adó, nemzetiszínû szalaggal
átkötött  új kenyér is!

Pósa Lajos: Az új kenyér
„Asztalunkon új kenyér, Foszlósbélû

hófehér. Legyen áldott, aki adta, Ki a
kalászt elringatta.

Érlelte a nap hevével, S óvta mind a
két kezével. Jóvoltodból Istenünk, Legyen
mindig kenyerünk!

Asztalunkon új kenyér, Foszlósbélû
hófehér. Megszegem az Úr nevében, Ki
megtartott kegyelmében. Adjunk neki
hálát érte, Szívünk, ajkunk ôt dicsérje.
Jóvoltodból Istenünk, legyen mindig
kenyerünk!”

Petôfi Sándor: Fekete kenyér
„Miért aggódol, lelkem, jó anyám?

Hogy kenyerünk barna, e miatt, Hisz
meglehet: ha nincs idehaza, Tán

fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! Csak add elém anyám,

Bármilyen barna is az a kenyér! Itthon
sokkal jobb ízû nekem  A fekete, mint
máshol a fehér.”

Ezeken túl volt még másfajta kenyér is:
édesapám a határból visszatérve, este
elôvette a tarisznyából a megmaradt, már
megszáradt kenyeret. Ez volt a „madárlátta
kenyér”, a nyúka (nyuszika) küldte kenyér
a kisgyermekeknek. Akkor ez, és az öreg
asztal fiókjában lévô több napos kenyérhéj
volt az akkori falusi gyermek „édessége.”
Valóban az volt.

„…a búza a mi életünk koronája…aki
elszakad a földtôl, annak megszakad a
szíve!” „…Az áldott kenyér, az édes, meg-
tartó, a névtelen nyomorultak egyetlen-
egy kincse, a verejték-virág, a legszentebb
vár…mert az embernek szabadsága a
mindennapi kenyér…” (Nyírô J.: Halha-
tatlan élet,  A sibói bölény)

„…szentmise a búzavetés is …örömtôl
színesedik meg a virág és érik meg a
búza…”(Tamási Á.)

De az édes anyaföld üzen a búzán és a
kenyéren túl nekünk, a mai s a jövendô
magyaroknak is! S ezért a magyar min-
denkori teendôje: „…féltôn borulni min-
den magyar rögre s hozzá tapadni
örökkön-örökre!” (Kárpátaljai költô)

„A mi mindennapi kenyerünket add
meg nékünk ma…”(Az Úr imádsága, a
Mi Atyánk…)

G. Szalai István, Tahi, 2011. július

(Áldás hava, Szent Jakab hava, 

Oroszlán hava) 

(Augusztus: az Új kenyér hava elôtt) 

A magyar kenyér…

Az elôzmények: 2009. december 5-én
délelôtt Pócsmegyer és Tahitótfalu között
súlyos autóbalesetet szenvedett egy édes-
anya Ottlakán Szilvia (Szigetmonostor) két
kicsi gyermekével, az akkor 5 éves
Konráddal és a 2 éves Szonjával.

A gyerekek csodával határos módon
életben maradtak, az édesanya állapota
válságos volt és néhány nap múlva bele-
halt sérüléseibe. 33 évet élt.

A baleset helyszínén emléket állítot-
tunk. Szilvi kedvenc virága a tulipán volt,
ezért tulipánfát kapott, amit 2011. nyár
elején elloptak tôle. Még nagyobb lett a
fájdalmunk! Mégis, milyen „ember” volt
erre képes?

Mit mondjak a gyerekeknek, amikor mi
felnôttek is értetlenül állunk a történtek
elôtt? Igazán megmondhatná…

Valahol egy temetôben ez a felirat
fogadja a betérôket: „Ne bántsd a virágot,
mert az élet a tiéd, de a virág a holtaké!”

Sebôk Szilárd, Szigetmonostor

A címzett ismeretlen
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A Rákóczi szabadságharc kezdetének
300 éves évfordulójához kapcsolódva ren-
dezett Mányoki Ádám festményeibôl kiál-
lítást 2003-ban a Magyar Nemzeti Galéria.
Az élete nagy részét német és lengyel
földön töltött festô legismertebb képe,
II.Rákóczi Ferenc portréja mellett sok más
képet is sikerült összegyûjteni Európa
múzeumaiból.

A képek mellett kiállításra került több,
az életét bemutató dokumentum is. Ezek
egyike volt testvérének, Mányoki Sámuel-
nek a végrendelete, melyben szó esik fes-
tônkrôl .

Mányoki Sámuel községünkben, akkori
nevén Tótfaluban volt református prédiká-
tor 1714 és 1736 között. Elôtte részt vett a
szabadságharcban, Rákóczi hadnagyaként.

Mányoki Ádám évekig élt Tótfaluban az
1720-as években. Testvérével egész életén
át jó kapcsolatot tartott. Ennek emlékét
ôrzi a végrendelet is. A ritka kordokumen-
tum bepillantást enged a XVIII. századi
emberek életébe. A benne szereplô nevek
között falunkban máig élô családnevek is
vannak. Ezek közé tartozik Bötkös Éva,
Mányoki Sámuel második felesége, „viseg-
rádi” Szabó István, amibôl késôbb rövidül-
hetett a „V” Szabó családnév.

A kézzel írt, magyar nyelvû végrendelet
átírását mai magyar nyelvre L. Gál Éva
történész végezte el, mai helyesírással, a
rövidítések feloldásával, az idegen és a ma
már nem használt szavak magyarázatával.
Az olvashatatlan szövegrészeket (…) jelzi.
Következzék a végrendelet:

A felzeten (külsô felsô lapon):

Tiszteletes tudós Mányoky Sámuel pré-
dikátor uramnak testamentumlevele

Samuelis Mányoky testamentuma (Má-
nyoky Sámuel  végrendelete)

A felzet másik felén Mányoky Sámuel
saját kézírásával:

Praesentibus recognoscalom (Ezennel
elismerem), hogy Bötkös Éva feleségemet
az jóindulatombúl contestáltam (bizonysá-
got adtam neki), s moringoltam  [adtam   (
házastársi ajándékként)] feleségemnek 25
tallérokat, mellyet is tartozzanak megadni
az én jószágombúl, ezen kívül az ezüst
sótartót.

Samuel Mányoky

A lap bal alsó szélén:

Anno 1736 die 2. Feb. ( 1736. február 2-
án) Coram me Johannis Thaly ( elôttem
mint tanú elôtt: Thaly János

Coram me Emerico Révkomáromi (…)
Ludimagistro et Notario feröiensis (?)
[Peröcsiensis(?)][elôttem mint tanú elôtt:
Révkomáromi Imre (…) perôcsényi (?)]
tanító és jegyzô

A végrendelet szövege:

Anno Domini Jesu Christi die 4. sep-
tembris 1734. (Az Úr 1734. esztende-
jében, szeptember 4-én)

Én alább is megírt böcsületes tótfalusi
szent eklézsiának (egyházközségnek) ér-
demes lelki tanítója Mányoky Sámuel, aki
is ez árnyékvilág sok szélvészeiben nyo-
morkodtam, ajánlom legelsôbben is az lel-
kemet az én teremtô Istenemnek, aki azt
adta és formálta, annak utána testemet az
ô anyjának, az földnek; minek elôtte penig
szememet az pókháló be nem fogná, és
nyelvemet az szólástúl meg nem tartóztat-
ná, annak elôtte élô nyelvemmel  tészek
ingó és ingatlan jószágombúl ilyen meg-
másolhatatlan dispositiot és testamentu-
mot (rendelkezést és végrendeletet).

1. Tekintetes bátyám uram (Mányoki
Ádám) jószágai, ha él ôkegyelme, hely-
ben maradjanak és megtartassanak.

2. Hogyha penig lejön Saxoniábúl t. (tisz-
telt) bátyám uram, az én jószágomban,
minthogy az ôkegyelme pénzén szer-
zettem, örökös légyen.

3. Feleségemnek hagyok egy vasas kocsit
négy lovakkal együtt és az egész öltö-
zetemet.

4. Feleségemnek atyjátúl maradott s
velem dolgozott öreg szôlôt hagyom
az feleségemnek, hogy az két hajadon
leányomnak, Örsének és Klárának jó
tutora (gyámja), gondviselôje és kihá-
zasítója légyen, az ingó és ingatlan jó-
szágbúl, gyémántos arany gyûrûmet is
egyiket Klárának,

5. Rubintos arany gyûrûmet hagyom Erse
leányomnak.

6. Az tiszta ezüstös pár késemet ezüst
kalanastúl hagyom az feleségemnek és
az sótartót.

7. Az másik pár késemet, a kis gombost,
párostúl (?) és kalanostúl hagyom
Klára leányomnak.

8. Harmadik ezüst kalanat hagyom Erse
leányomnak.

9. Vagyon kilenc lat ezüst (1 lat ezüst=
233,9 gramm), abbúl az feleségem
csináltasson az két leányomnak Ersé-
nek és Klárának mentére való gom-
bokat.

10. Az ezüstös pálcámat hagyom az fele-
ségemnek.

11. Az kisebbik pálcámat hagyom tisz:

(tiszteletes) Thotfalusi Sámuel fiam
uramnak.

12. Az drágább flintámat (kovás puska)
pár pisztolyostúl és az barna paripát
mostani csinált nyereg szerszámokkal
együtt hagyom Mihály mostoha fiam-
nak, azonkívül az jószágbúl csináltas-
son egy öltözet ruhát magának.

13. György deák fiamnak hagyok egy pár
könyvet, Forbésiust(?) és Polanust
(valószínûleg Polanus, Amandus 1608-
ban Baselben kinyomtatott teológiai
mûvérôl van szó). Ha prédikátor
lészen György deák, az könyveket vált-
sa ki, és az leányokat elégítse ki.

14. Az két szôlômet hagyom az két leá-
nyomnak, Örsének és Klárának.

15. Az ökrök, akik vannak, míg élhetnek
belôle, éljenek, szántsanak, vessenek,
ha penig eladattatnak az ökrök, az két
leányomnak két-két rész légyen, az két
menyecske leányomnak egy-egy rész
légyen.

16. Mészáros Péternél lévô nyolc aranyo-
mat hagyom három részre, két haja-
don leányomnak és feleségemnek, úgy
hasonlóképpen az malom árában adó-
sak nyolcvan forintokkal, az is osztas-
sék három részre, két leányomnak és
feleségemnek, ezen nyolcvan forintok-
búl hagyok az két menyecske leányim-
nak egy-egy aranyat, és az két onokám-
nak két tallért. Hogy ha penig casu
quo (abban az esetben, ha) bátyám
uramnak halála történnék, adjanak az
én jószágombúl visegrádi Szabó István-
nak húsz német forintokat úti költség-
re, hogy felmenjen Drezdába bátyám
uram jószágát megkeresni. 

[A margón megjegyzés: „NB. (Nota
bene) Ezen nyolc arany és nyolcvan forin-
tok megadattak 1735.”]

Clenodiumja (kincsei) penig Mányoky
Ádám bátyám uramé:
1. Két arany óra, egyik csüngô, és két

ezüst óra.
2. Három arany gyûrû, egyik gyémántos.
3. Két huszas arany, egyik negyvenes,

Rákóczi Ferenc képe rajta.
4. Ezüstös kávés findzsa (csésze), negy-

ven német forintos.
5. Az aranyos erszényben száz speciális

arany körmöczi, item (úgyszintén) egy
tizes aranya, két aranyos koszperdje
(tôr).

6. Tudom az egyéb speciális drága jószá-
gokra doktor Bartos már gondot visel,
és számot ád, amint prédikátor uram is
jól tudja.

7. Hogy ha penig az négyezer forint az
királytúl megadatik, abbúl csináltasson
Szabó István magának egy öltözet ru-

Mányoki Sámuel végrendelete, Tótfalu 1734
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Idén immár 9. alkalommal tartottunk
ingyenes nyári napközis tábort Tahitót-
faluban a Szabadidôparkban, melyet a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány és az önkormányzat közösen
szervezett. A tábor ötlete és több éven át
megvalósítása is a TETÁ-t dícséri Rainer
Gabi néni vezetésével. Ez évben az
iskolától is kaptunk segítséget, minden
nap egy-egy pedagógus vett részt a
munkában. Köszönjük nekik és a sok civil
segítônek, hogy a nyárból három, élmé-
nyekkel teli hetet adhattunk a falubéli
gyerekeknek. E három hét alatt lovagol-

tunk a Zablakerttel, íjászkodtunk a TAKI-
val, locsolkodtunk a szentendrei tûzoltók-

kal, kerékpáros ügyességi versenyt ren-
deztünk a helyi rendôrörssel, nemezel-
tünk Pálma nénivel, varrogattunk Erzsi

nénivel és Emmával, tûzzománc éksze-
reket készítettünk Klárival és Attilával,

gyöngyöt fûztünk Jutka nénivel, ytongot
faragtunk és batikoltunk Anti bácsival,
agyagoztunk, korongoltunk Erzsivel és
Gáborral, termésképet, szélcsengôt, tár-
sasjátékot bütyköltünk, gyertyát mártot-
tunk Tündi nénivel, festettünk Rita néni-
vel, csuhé állatkákat formáztunk Orsival,
kelevézt hajítottunk, ostort csattogtattunk
Zsomborral, versenyt futottunk a Szigeti
Kutyások Baráti Körének edzett és iskolá-
zott ebeivel (mi gyôztünk), mindeközben
finom házi szörpöket ittunk, jó falatokat
ettünk, nagyokat beszélgettünk és renge-
teget játszottunk, nevettünk. 

Jövôre találkozunk!

Béres Gabriella 

Hurrá, itthon is nyaraltunk!

hát, a többit hozza haza cselédimnek.
8. Az mely száz tallér penig Máriási uram-

nál vagyon, azt is bízom Szabó István
barátomra, ha megveheti, légyen ab-
búl is húsz forint fáradságára, a többit
cselédimnek hozza meg.

9. Az mely kétszáz és tíz arany vagyon
Vay Ádám uramnál Lajos sógor uram
viseljen gondot reá, ha megveheti, tíz
aranyat végyen magának, az többit
hozza az én cselédimnek, mivel hogy
nem acquisitum (saját szerzemény),
hanem aviticum (ôsi örökség), az
mind menjen egyaránt.

10. Pázmánd Péternél vagyon hatvan tal-
lér, az is menjen osztályra (osztozko-
dásra) mind egyaránt.

11. Paláston Szabó Istvánnál nyolcvanhét
német forint és ötven pénz (1 pénz
=dénár, a forint századrésze), akinek
az paripámat adtam minden szerszá-
mostúl.

12. Az aranyos kést hagyom az feleségem-

nek a csészével.
13. Bátyám uram puska némû fegyverei az

kik vannak, casu quo meg találnak
halni és le nem találna jönni, azoknak
az ára is, minthogy aviticum, úgy osz-
tassanak el.

14. De ha Mányoky Ádám bátyám uram
leérkezik és megjön, örökös légyen az
én jószágomban, mint igaz testvér
atyafi, mely testamentum tételemet
irrevocabiliter (megmásíthatatlanul)
hagytam, hagyom, és átkozott légyen
mind az mennyben, mind az földön,
aki ezt  felbontja.

15. Az eklézsia számára hagyom Marko-
latus (?) és Athanasios (4. századi jelen-
tôs egyházférfi, püspök) könyveimet.

Datum (kelt) Tótfalu die et Anno ut
supra (mint fent).

Voltak, jelen ez testamentum tételben
ilyen böcsületes esküdt személyek,
úgymint: Bötkös István, Cseh István,
Bajcsi András, visegrádi Szabó István és
helységünk hites notáriusa (jegyzôje),
Váczi János.

Budai Mihály
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A szajkó

Mi ez a lárma a kertben? Ja, csak a szaj-
kó azt szajkózza, hogy….

Hazánkban mindenfelé gyakori az elô-
fordulása, különösen ott, ahol bükk vagy
tölgy található. Fészkelôhelyként szívesen
választ síksági, hegy- és dombvidéki
lomberdôket, elegyes erdôket, erdôszegé-
lyeket, ritkábban fenyvesek fészkelôje is.
A hegyvidékeken 1000 m magasan is meg-
található. Kerüli azokat a területeket, ahol
kevés a fa vagy egyáltalán nincs. Meg-
telepszik ártéri erdôkben, városszéli zöld-
területeken vagy a városok nagyobb park-
jaiban is. 

Évente csak egyszer költ. Az idôjárástól
függôen általában április második felében
rakja tojásait. Sikertelen elsô költés esetén
pótköltés lehetséges. Tölgyesekben, feny-
vesekben, a fák törzséhez közel építi
fészkét. Erdôszéleken inkább sûrû bok-
rokban (pl. galagonya) találhatjuk fészkét.
Elôfordul, hogy nagy nyílású odúkban,
emberi települések közelében pedig

épületek repedéseiben is megtelepszik. A
hím és a tojó is részt vesz a gallyakból álló
fészek építésében, melyeket vékony ágak-
kal, gyökerekkel, növényi szálakkal bélel-
nek ki. A szajkó 5-6 tojást rak és a kotlás
16-17 napig tart. A tojó és a hím felváltva
ülnek a tojásokon. A fiókák nem egyszerre
kelnek ki, hanem a tojások lerakásának
sorrendjében. 19-21 napos korukban
elhagyják a fészket. 

Táplálékkeresés közben a talajfelszíntôl
a lombkoronaszintig mindenhol megfi-
gyelhetjük. A költési idôszakban fôleg álla-
tokkal táplálkozik, amelyeket elsôsorban a
talajfelszínrôl szedeget össze. A fiókákat

hernyókkal, pókokkal és bogarakkal
(futóbogarakkal, pattanóbogarakkal, gya-
logcincérek, májusi cserebogár, ormá-
nyosbogarak) etetik a szülôk. Kisebb
mennyiségben csigák, sáskák, kétszár-
nyúak, hártyásszárnyúak és kabócák is táp-
lálékul szolgálnak. Gerincesek közül
mezei pockot, fekete és énekes rigó tojá-
sait, illetve tokos fiókáit fogyaszthatja. Té-
len kevesebb állati és több növényi táp-
lálékot fogyaszt  (tölgymakk, kukorica,
búza és egyéb gabonafélék magvai).
Ôsszel nagy tömegben jelenhetnek meg
az almásokban, ahol jelentôs károkat
okozhatnak. 

Állandó, illetve kóborló madár. A költési
idôszak után csapatosan néha nagyobb
távolságokat is megtesz. A hazánkban
költô madarak kóborlásaik során eljutnak
Szlovákiába, Lengyelországba is. Hosszabb
távolságra nem csapatosan repülnek,
hanem elnyújtott láncban követik egymást
a madarak. 

A sorozat szerkesztôje: Sirkó-Németh

Mariann

A hónap madara

Hogyan választotta ezt a pályát?
Pedagógus családban nôttem fel, kora

gyermekkoromtól életem szerves részét
képezi az iskola. Pályaválasztásom során
otthoni motivációm és elért zenei ered-
ményeim alapján korán meghoztam dön-
tésem a zenetanári pálya mellett. Mindent
igyekeztem megtenni azért, hogy ezt a
hivatást a legmagasabb szinten tudjam
mûvelni.

Hol végezte tanulmányait?
Középiskolába a Debreceni Kodály

Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola
zeneelmélet-szolfézs-karvezetés szakára
jártam. Felsôfokú tanulmányaimat külön
engedéllyel egyszerre két felsôoktatási
intézményben, a Budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanárképzô Kara
ének-zene, karvezetés szakán, és a Zene-
akadémia egyházzene szakán végeztem.
Egyidejûleg egy alapítványi iskolában nép-
dalkörvezetô-citeraoktató képesítést is
szereztem. Folyamatosan tanulok és kép-
zem magam, számos pedagógus tovább-
képzésen vettem részt, részt vettem mér-
legképes könyvelô, közbeszerzési, számí-
tástechnikai tanfolyamon, multiplikátor és
vezetôi képzéseken. Fontosnak tartom a
folyamatos önképzést, rendszeresen és
sokat olvasok pedagógiai, mûvészeti,
zenei, gazdasági könyveket és folyóira-
tokat. Eddig 23 országos szakmai konfe-
rencia, kongresszus résztvevôje voltam,
mert az alapos és hiteles pedagógiai
munkához szükségesnek tartom a korsze-

rû tudást.
Több hangszeren is játszik, melyeken?

Gyerekkorom óta furulyázok és zon-
gorázom, zongoratanári képesítést is kap-
tam, játszom citerán és több kisebb népi
hangszeren, csembalón, harmóniumon,
orgonán. Utóbbi hangszereken hosszú
ideig vállaltam református és katolikus
egyházi szolgálatot is.

Hol dolgozott korábban?
Hivatásomat eddig Budapesten gyako-

roltam, elsô munkahelyem a Baár-Madas
Református Gimnázium volt, ahol ének-
zenét, egyházi éneket tanítottam, valamint
karnagyként dolgoztam. Ezután a Nádasdy
Kálmán Mûvészeti Iskolában citerát taní-
tottam, valamint hangtár kialakítását
bízták rám. Feladatom végeztével a Solti
György Zeneiskolába kerültem zeneelmé-
letet, szolfézst és egyházzenét tanítani.
Utóbbi tárgy kerettantervének kidolgo-
zását és kipróbálását végeztem, elsôként
hazai alapfokú zeneoktatási intézmény-
ben. Én készítettem azt az ajánlást, amely
az alapfokú mûvészetoktatási intézmé-
nyek számára az egyházzene tantárgy
követelményeit meghatározza, és amely
rendelet formájában idén ôsszel lép
hatályba országos szinten. 2002 óta töltök
be vezetôi tisztséget önálló törvényes
képviselôi minôségben a Református
Egyházzenészek Munkaközössége orszá-
gos közhasznú szervezetben. 2005-ben
további vezetôi feladatot, a Budapesti
Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai

ügyvezetôi megbízását kaptam meg.
Széleskörû vezetôi feladataim között a
szakszerû és törvényes mûködtetésen túl
az önálló gazdálkodási feladatok és szak-
mai tervek maradéktalan megvalósítása
egyaránt szerepelt. Több konferenciát,
hangversenyt, külföldi turnét, versenyt
szerveztem,felelôs kiadóként jegyzem
több könyv, kotta és CD kiadását. Számos
elôadást, bemutató órát tartottam.

Hogyan képzeli el igazgatói munkáját
Tahitótfaluban?

Talán a legfontosabb: az életemet is el
tudom képzelni a településen, ezért is
döntöttünk úgy gépészmérnök és igaz-
ságügyi mûszaki szakértô férjemmel és két
fiammal, hogy hamarosan ide költözünk.
A munkát pedig közösen szeretném
végezni a gyermekekkel, szüleikkel, tanár-
kollégáimmal. Egy olyan közösségben
folyó minôségi munkának szeretnék a
partnerekkel együttmûködô vezetôje
lenni, amelynek középpontjában a tanu-
lók, gyermekeink állnak. Jó szívvel jöttem,
szeretnék mindenkinek kezet nyújtani, aki
a jövôért dolgozik. Egy idézet szerint: „A
vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót.”
Ehhez szeretném tartani magam.

Bemutatkozik Kisné Balázs Enikô, az új iskolaigazgató

A Pollack Mihály Általános és Zeneis-
kola 2011-es tanévnyitó ünnepsége
2011. augusztus 31-én, 18:00 órakor
kezdôdik az iskola fôépületében.

Iskolai tanévnyitó
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„Szedjük a jó almát, hagyjuk a szív gondját,
Rázzuk a kert lombját, míg süt a fény, hej!
Elmegy az élet, elfogy az égô nyár,
Jöjj ide szép párom, míg süt a fény.
Szedjük a jó körtét, gyûjtsük a kert gyöngyét,
Rázzuk a kert göncét, míg süt a fény, hej!
Elmegy az élet, elfogy az égô nyár,
Jöjj ide szép párom, míg süt a fény.”
Cseremisz népdal. Vikár László gyûjtése, Gryl-

lus Vilmos feldolgozása, Ford. Weöres Sándor

Tanti almás-körtés lepénye

Hozzávalók: 2 bögre liszt, 1 cs. sütôpor, 1
bögre tej, 3 tojás, egy csipetnyi só, 1 bögre
cukor,  1/3 bögre olvasztott vaj, 3 db alma, 2
db körte ,1 teáskanál fahéj, mandula.

Elkészítés: a tojásokat (csipet só hoz-
záadásával) villával felverem, nem kell ke-
mény habot készíteni belôle. Hozzáadom a
cukrot, a tejet, az olvasztott vajat és ezzel is
keverem még. Ehhez teszem a száraz anya-

gokat (lisztet, sütôport, fahéjat) majd ezzel is
jól, csomómentesre elkeverem. Az almát
meghámozom és lereszelem, a körtéket
meghámozom, és apróra vágom. Ezeket is a
masszához adom. A tetejét megszóróm  man-
dulával, de a masszához is hozzá lehet kever-
ni. Sütôben kb. 160 °C-on 45-55 percig
sütöm, amíg a teteje aranyszínû lesz és a tész-
ta belseje is átsül. 

A sorozat szerkesztôje: 

Sirkó-Németh Mariann

Receptek olvasóinktól

Június végén, 16. alka-
lommal indult ismét
útnak a hittanosok lel-
kes biciklis csapata
Surányba, hogy kezdetét
vegye a tábor. A sátrakat
a megszokott helyen, a
surányi kápolna kertjé-
ben állítottuk fel. Idén
kicsit kevesebben vol-
tunk, de ez senkit nem
tört le, hisz egy nagyon
szép és családias tábor
emlékével búcsúztunk.
Programokban most
sem szûkölködtünk:
elsô nap rögtön biciklitúrával kezdtünk itt
a szigeten, aztán a hét folyamán eljutot-

tunk Budapestre is, a
Szemlôhegyi barlangba,
ahol kipróbálhattuk a
barlangászás izgalmait.
Biztos vagyok abban,
hogy mindenki felejt-
hetetlen élményekkel
gazdagodott itt, köztük
persze én is.  Végül hét
végén az idôjárásnak is
köszönhetôen az eszter-
gomi élményfürdôben
pihenhettük ki fáradal-
mainkat.  Rendeztünk
sportnapot, akadályver-
senyt, számháborúztunk,

métáztunk és persze a közös énekléseket,
beszélgetéseket, elmélkedéseket illetve

szentmiséket se felejtsük el. 
Annyira jó látni, hogy egy hét elteltével

milyen nagyszerû közösségé formálódik a
kezdetben kesze-kusza társaság, ami a mai
világban igen nagy dolognak számít. 

Nagyon remélem – és épp ezért is igyek-
szem minden évben részt venni és
segíteni –, hogy a jövôben sem lankad a
tábor iránti érdeklôdés és folytatjuk ezt a
hagyományt.

Mindenki nevében szeretném megkö-
szönni azok munkáját, kiknek kitartása
nélkül nem sikerült volna így a tábor: Ági
néninek, Hajni néninek, Gellért atyának,
Erikának, Gellértnek, Nórinak, a pár napot
besegítô nagyoknak, a csoportvezetôk-
nek, és nem utolsó sorban a szülôknek,
hozzátartozóknak, akik fôztek, illetve be-
segítettek mindenben

Kubanek Kriszta

Hittantábor 2011
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1981-ben a WHO és az UNICEF által
közösen kidolgozott Kódexet az Egész-
ségügyi Világszervezet Közgyûlésén 119
országból 118 elfogadta, köztük Ma-
gyarország is. A Kódex mindazon készít-
ményekre vonatkozik, amelyek az anyatej
helyettesítésére szolgálnak, ide tartoznak
a tápszerek, egyéb tejkészítmények (pl.
tejpép), bébiételek, teák, gyümölcslevek.
Rendelkeznek a cumisüvegekrôl és a
cumikról is. Lényege, hogy az ezen ter-
mékeket gyártó és forgalmazó cégek
erôszakos marketingjével szemben meg-
védje és támogassa a szoptatást.

Elsôszámú célpontok az egészségügyi
dolgozók, hiszen ôk vannak a legnagyobb
hatással az édesanyákra. Mivel ingyen rek-
lámról van szó, a csecsemôtáplálásra sza-
kosodott cégek szívesen adnak posztere-
ket, reklámtollakat, iratgyûjtôket, matricá-
kat, naptárakat az egészségügyi dolgozók-
nak, akik használják ezeket a munkahe-
lyükön, így népszerûsítve a gyártó cég ter-
mékeit, amely észrevétlenül belopózik az
édesanyák köztudatába. Anyákat célozva:
ajándék kanál a bébiétel mellé, pontgyûjtô
akció stb. A „nevelés” hamar elkezdôdik:
sajnos már az óvodás kislány is cumisüve-
ges játék babával játszik. A gyermek mit lát
ebbôl: bébi = cumisüveg. Pedig nem ez
lenne a természetes. 

A Kódex kimondja, hogy nem lehet
semmilyen egészségügyi intézményben
(orvosi rendelôk, kórházak, tanácsadók,
patikák) reklámozni semmi olyan ter-
méket, amely aláássa a szoptatást, fôként
az elsô hat hónapban, amikor az anyatejen
kívül semmi más táplálékra és italra nincs
szüksége egy babának. Nem lehet ingyen

termékmintákat osztogatni, ajándékot
adni egészségügyi dolgozóknak, a ter-
mékeken nem szerepelhet olyan kép és
szöveg, amelyik a cumisüveges etetést
idealizálja, még csecsemô képe sem.

A cégek elôszeretettel adományoznak
kórházaknak ingyenesen tápszermintát
vagy nagyon olcsón magát a terméket.
Miért? Ha ott vannak a minták és gond
adódik a szoptatás körül, segítségnyújtás
helyett egyszerûbb megetetni a babát
cumisüvegbôl, ezután az anyukának még
több problémája lesz, elindul  a „tápszer-
lejtôn” lefelé, ha nem kap hathatós segít-
séget, egyre több lesz a pótlás, kevesebb
az anyatej (innen még volna visszaút!!),
majd végül marad tisztán a tápszer. A cég,
aki ennek a mamának az ingyen mintát
adta a kórházon keresztül, nyert magának
egy vásárlót jó idôre, mivel a babának egy
éves koráig kell kapnia a tápszert! Utána
pedig jöhetnek a követô tápszerek, ame-
lyekre meg egyáltalán nincs is szükség,
hiszen hozzáadott vitaminon és vason
kívül ugyanolyanok, mint a sima tehéntej,
csak az áruk más. Reklámozásuk szintén
tilos.

Érdekes, hogy az árvaházak nemigen
kapnak adományt vagy olcsón tápszert,
pedig ôk valóban rászorulnának, de abban
a cégek nem látnak üzletet.

A Kódex nem a tápszerek gyártása ellen
van, mivel vannak olyan gyermekek,
akiknek tényleg erre van szükségük (az
édesanyának anyagcsere-betegsége, spe-
ciális egészségügyi problémája van, vagy
ha nem akar szoptatni), de az ô számuk
valójában sokkal kevesebb, mint ahányan
tápszert kapnak. A tápszergyártók évente

több, mint 3 milliárd forint bevételhez jut-
nak. Sajnos ez csak az egyik része a prob-
lémának: hiszen a tápszer minôsége
valójában messze van az anyatejtôl, mivel
nem fajspecifikus és a mesterséges
táplálásnak veszélyei is vannak. A WHO
ezért ajánlja legvégsô esetben a tápszert,
hiszen a legtöbb szoptatási probléma
megoldható a megfelelô személyhez for-
dulva segítségért. Ha mégis pótlásra van
szükség, akkor inkább egy másik édesanya
tejét kaphatja átmenetileg a baba.

A szoptatás három dolgon múlik igazán:
1. elhatározás, 2. megfelelô információ, 3.
hathatós segítség, ha szükség van rá.

Mit tehetnek az egészségügyi dolgozók?
Ne fogadjanak el semmilyen ajándékot,
hiszen csak ki akarják ôket használni. Mit
tehetnek az édesanyák? Segítsék más édes-
anyákat abban, hogy sikerrel szoptathas-
sák gyermeküket, hiszen mindannyiunk
érdeke, hogy egészségesek legyenek az
utódaink és ezt mindjárt a kezdet kezde-
tén megalapozhatjuk azzal, hogy a babát
igényei szerint kizárólag szoptatjuk az elsô
hat hónapban és utána még legalább két
éves koráig kapjon anyatejet. Ha gondunk
adódik, akkor sem kell rögtön a cumis-
üveghez nyúlni, kérjünk segítséget!

Tóth Evelyn Annamária (06-20-92-91-325)

önkéntes szoptatási tanácsadó, 

A Szoptatásért Magyar Egyesület

titkára

www.szoptatasert.hu, www.lll.hu

www.szoptatasportal.hu

Ingyenes kiadványaink: Szoptatós Füzet

A szoptatás elsô órája

Meddig elég az anyatej?

Az anyatejrôl IV.– A KÓDEX

Az országban egyedülálló kalandtúra és
sportfesztivál a III. Pilisi Tekerô 2011.
szeptember 3-án a Dunakanyar-Pilis tér-
ségben kerül ismét megrendezésre.

• Kerékpáros Kalandtúra 8 telepü-

lésen keresztül – Szentendre Czóbel-park
(rajtindulás), Budakalász, Pomáz, Cso-
bánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,
Leányfalu/Termálfürdô, Tahitótfalu/Bodor
Major, Szentendre/V8 Uszoda és Czóbel-
park (végállomás) 

• Belvárosi Sportfesztivál és Kistérségi

Sport EXPO – Szentendre, Czóbel-park
A pilisi települések érintésével zajló ke-

rékpáros túraversenyen a résztvevô 4-10
fôs csapatok 4 különbözô nehézségû és
hosszúságú, de minden korosztály számá-
ra változatos és izgalmas útszakaszt tel-
jesítenek. Az útvonalakon elhelyezett állo-
máshelyeken ügyességi sport próbák,
mint például függôpálya, medencés

akadálypálya, lovagi torna, kerékpáros

akadálypálya, floorball és íjászat.

Egész napos programok, Szentendre

Czóbel-park

• Kerékpáros kalandtúra rajtindulás,
célállomás 

• Sportbemutatók, sport- és gyerekprog-
ramok

• Mászófal, trambulin, csocso pálya, asz-
talitenisz

• Kemencés finomságok, bor- pálinka,
sajtkóstoló és vásár

A kalandtúra útvonalát és a hegyi-

kerékpáros útszakaszt a Hegyimazsolák

SE kerékpáros csapata és a kerékpárok

szervizelését a szentendrei Balázs Ke-

rékpárbolt biztosítja a tekerô részt-

vevôinek.

A nap végén számos nyeremény és

estzáró táncmulatság vár minden ked-

ves érdeklôdôt!

Gyere el te is, hogy páratlan élmény-
ben részesülj!

További információ a 
www.dunakanyar.org honlapon

Antal Katalin, 

DPÖTKT kulturális referens

Fôszervezô

A projekt az Interreg IVC Programban
az Európai Unió és a Magyar Köztársa-
ság Társfinanszírozásával valósul meg.
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A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

– Ferencsák István, családgondozó  
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30- 16:00 óra között

– Szimándl Ádám, családgondozó  
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között
csütörtök 10:00-11:00 óra között

– Tiszóczi Enikô, pszichológus
Páratlan héten, hétfôn 13-18 óra között

– Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között a következô
napon: augusztus 22.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes

idôpontegyeztetés szükséges!
06 26/312-605, 06 26/400-172

Ingyenes Családterápia!
Családjában felmerülô nehézségek esetén ne
késlekedjenek segítséget kérni, mielôtt vis-

szafordíthatatlan események történnének életük-
ben! Párjukkal, gyermekükkel kapcsolatos problémáik
kezelésére alkalmas lehet a családterápia módszere.

Bejelentkezés: Tiszóczi Enikô pszichológusnál 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 

26-312-605; 400-172

Apróhirdetés
Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt.
Telefon: 06-20-320-4767
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GYERMEKRUHA
VÁSÁR!!!

A tavasszal bezárt Gézengúz bébi- és gyermekruházati
üzlet teljes ôszi, téli árukészlete (56-122 méretig) nagy-

kereskedelmi  áron vásárolható meg augusztus 12-én pén-
teken, 9–13 óra között a leányfalui Mûvelôdési Házban.

Rugdalózók (bôrbarát anyagú, magyar termékek),
sapkák, zoknik, pulcsik, nadrágok, szabadidô ruhák,

dzsekik, télikabátok, ôszi cipôk, hótaposók,
könyvek, játékok.

Óvodai cipôk már 1790 Ft-ért!

Eladó!
Tahiban a fôúttól 1 km-
re, jól megközelíthetô

helyen kétszintes,
gázfûtéses, cserépkály-
hás, könnyûszerkezetes

családi ház.
Parkosított 1300 m2-es

telek, dupla, fedett gép-
kocsibeálló.

Irányár: 29 millió Ft
Telefon: 06-20-472-6688

TOPÁN
Cipôbolt
ajánlata

Dr. Leó gyógyszandálok
és cipôk árusítását

megkezdtük.
ASSO ôszi cipôk, 

tornacipôk.
Tahitótfalu, Hôsök tere.
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,

szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.



Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 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 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-
331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pén-
tek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.:
26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-
122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek
8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs
rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKO-
LA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 • KÉMÉNY-
SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-
82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig •
MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024
• OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu,
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 ügyfél-
fogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK –
Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szer-
da, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; 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 – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgaz-
dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉK-
SZÖVETKEZET – 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 • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
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., tel.:
385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV –
Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT.
SZENTENDRE – Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Augusztus – Kisasszony hava

„Szénát hordat, házat rakat Kisasszony
hava
És jóllakik ért gyümölcsvel ô jó kertében.”

Augusztus 10. Lôrinc napja

A lassan beköszöntô ôszre utal, hogy ez a
szabadban fürdés utolsó napja. A „lôrinces”
dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a
napon fordul az idôjárás: ha szép idô van,
hosszú lesz az ôsz. Lôrinc napja után a fás
növények megállnak fejlôdésükben, és a
kígyó odvába bújik.

A nép megfigyelés úgy tartja:
Ha Lôrinc napján olyan bôségesen esik az

esô, hogy a kerékvágásban megmarad, sok
bor terem és sok, jó minôségû ôszi
gyümölcs.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony

napja

Az egyház Mária mennybemenetelét ün-
nepli ezen a napon. A legrégebbi ún.
parancsolt ünnep, mivel szent István Szûz
Mária oltalmába ajánlotta az országot. A
Boldogasszony elnevezés a kereszténység
elôtti istenanyát jelentheti. Sokféle búcsú-
nap. Van olyan település, ahol háromnapos
táncmulatságot is rendeznek ilyenkor a
fiatalok. Boldogasszony ágyának nevezik a
gyermekágyas asszony ágyát, melyet lepe-
dôkkel takarnak el. Szokás, hogy e napon
gyógynövényeket szentelnek meg, mellyel
késôbb a betegeket füstölik. Az asszonyok

számára e naptól folyóvizekben tilos volt
fürödni. Nagyboldogasszony napja derült
idejével a jó gyümölcs- és szôlôtermés
elôhírnöke. A búzát ekkor kellett szellôztet-
ni, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a
zsizsik.

Ha derült az idô, akkor remélhetünk jó
szôlôt, sok gyümölcsöt.

Augusztus 20. Szent István napja

Szent István magyar király ünnepe. Ezen
a napon már az új búzából sütik a kenyeret. 

1818-ban elsô alkalommal rendeztek
körmenetet Szent István jobbjának tiszte-
letére. A házról házra járó lányok lisztet
gyûjtöttek a legszegényebb család részére,
melybôl kenyeret sütöttek számukra. Sok
helyen aratási felvonulással ünnepelték
meg a munkák végét.

A népi megfigyelés szerint:
Ha István napján szép idô van, jó gyü-

mölcstermést mutat.
Úgy tarják, ekkor indulnak el a gólyák

vándorútjukra.
Augusztus 24. Bertalan napja

Sok helyen ôszkezdô nap. Ilyenkor féreg-
irtást, takarítást, szellôztetést tartanak. 

A szûcsök és csizmadiák védôszentjének,
Bertalan apostolnak ünnepe is.

A népi bölcsesség szerint, a Bertalan nap-
kor köpült vajnak gyógyító erôt tulajdoní-
tottak.

Egy 18. századi, népi regula szerint:
Amint Szent Bertalan magát mutogatja,
az ôszi idô is magát mind aszerint tartja.

Népi kalendárium

Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

A Szent István Király Plébánia a tulajdo-
nában, kezelésében lévô Tahitótfalui Ró-
mai Katolikus temetôben található, lejárt
megváltási idejû sírhelyek, urnasírok
újraváltására szólítja fel a hozzátartozókat.

A sírhelyek feletti rendelkezési jogosult-
sággal, sírhely megváltással kapcsolatos
ügyeket a Tahitótfalui Szent István Király
Plébániahivatalban (2021 Tahitótfalu
Dózsa Gy. út 17., telefon: 26-385-807)
lehet intézni.

Felhívás

A 2011-es Adventi események keretén
belül Tahitótfalu egykori és mai sportéletét
bemutató kiállítást tervezünk.

A kiállításon a témához kapcsolódó
fényképeket, okleveleket, érmeket, ser-
legeket, sportfelszereléseket, edzôket,
sportolókat, csapatokat, stb. szeretnénk
bemutatni. Szívesen kiállítanánk a Tahi-
tótfalui sportolókról és sporteseményekrôl

írt újságcikkeket is. Reméljük, hogy az
egykor és ma községünkben mûködô
sporthoz, sportolókhoz köthetô dokumen-
tumok, tárgyak megjeleníthetôk lesznek.

A kiállításra felajánlott tárgyakért szemé-
lyesen elmegyünk és azokat a kiállítás
zárása után visszavisszük.

Bízunk abban, hogy segítségükkel emel-
hetjük az adventi ünnepek programját.

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula, Tel: 385-967 vagy 385-831

Adventi felhívás


