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2012. augusztus 20.
Megtisztelô felkérés okán, korábban volt alkalmam szólni arról, hogy mit jelent a magyarságnak augusztus 20-a. Ezúttal azonban írásban fordulok korábbi idôk jeleseihez, akik imádságaikkal, verseikkel jelenítik meg Szent István királyunk, és sok minden mellett a magyar kenyér
felséges-fenséges ünnepét.
Azért teszem ezt, mert a vers, az imádság (és a
zene) az emberi talentum, és érzés legôszintébb,
leghitelesebb, legigazabb, és legtöbbször legszebb megnyilvánulása. Amiben úgy a szépség,
mint az igazság sûrítve jelenik meg, hordozva
egyúttal olyan üzenetet, amely ápolhatja a lelket, emelheti a tudást, és egy magasabb érték-

rend, és értékteremtés felé fordíthatja a halandó embert. Tehát a mindenkori augusztus 20-ák
és mi, magyarok: elôször Szent István királyunkról, a Kós Károly szerinti „Országépítôrôl”, avagy
a hon- és nemzetteremtôrôl: vitéz Somogyváry
Gyula: „István király Itt az idô, évek mennek
Ködébe a végtelennek S Duna-Tisza dús közébe’
Él, virágzik Árpád népe. Árpád úr dédunokája:
Géza vezér vigyáz rája. Géza vezér bölcsen, szépen Ül a fejedelmi széken S nagy gondot hord
öreg válla, Hogy a népe olyan árva. Tudja,
érzi: pogány hittel – Meg nem marad népe
itten, Addig tépik szomszédnépek: Míg legyôzve
Folytatás a 5. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Augusztus 12. „Legyen úgy, mint, régen vót…: Vasárnapi Vásárnap
- Állat-, termény-, és kézmûvesvásár a Tildy híd tahisi hídfôjénél 8
órától 15 óráig
Augusztus 20. 16:00: Szent István király és az Új Kenyér ünnepe a
könyvtár udvarán. Részletek a plakátokon.
17:00: Az új kenyér sütése a Faluház
udvar
udvarán,
rá a falu kemencéjében. Moldvai
M
táncház.
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület júliusban 2 ülést
tartott, elôször július 12-én a munkatervben szereplô ülésre került sor, majd július
26-án rendkívüli ülésre.
A Képviselô-testület (továbbiakban: Kt.)
július 12-i ülésérôl Rédai Dávid képviselô
hiányzott, az ülésen a döntések, ahol külön
nincs jelezve, egyhangú szavazattal születtek.
Folytatás a 3. oldalon

Faluház rendszeres programja
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések: nyári szünet
Szerda 17:00-19:00: Kézimunka klub
Szerda 18:00: Íj veled 6– > 7! Íjászoktatás a Tahitótfalui
Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület vezetésével 6 éves
kortól, felnôtteknek is. Elôzetes bejelentkezés szükséges: Papp
Károly +3620/929 1465
Gyermek képzômûvész szakkör: nyári szünet
Népház rendszeres programjai
Nyári szünet
Folytatás az 7. oldalon
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Ö n k o r m á nyz a t

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A Támogatási Szerzôdést átadja Nárai Szabolcs, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ NKft. osztályvezetô helyettese
Aláírtuk a szerzôdést!
Július 26 -án írtuk alá a gát pályázat
Támogatási Szerzôdését, amely a megvalósítási szakasz feltételeit tartalmazza.
Hosszú évek munkájának gyümölcse ez,
amely a falunak 847 millió forintos beruházást hoz. A költségeket 100 %-ban Uniós
forrásból finanszírozzuk, így a költségvetésünket nem terheli.
Az ugyanezen a napon megtartott rendkívüli Képviselô-testületi ülésen a megvalósítással összefüggô beszerzések eredményét tárgyalta a testület. A beérkezett
ajánlatok alapján kiválasztottuk a végleges szerzôdéseket és a jogi ügyeket intézô
ügyvédi irodát, a geodéziai és értékbecslési feladatok ellátására a vállalkozót, és a
pályázat kommunikációs felelôsét. Az ülésen ezek mellett a Közbeszerzési bizottság által több fordulóban tárgyalt projekt
menedzsment és FIDIC mérnöki közbeszerzés dokumentumait is jóváhagyta a
testület.
Következô lépés a kivitelezô, a projekt
menedzsment és a mérnök beszerzésére
irányuló eljárás megindítása. A jelenlegi
tervek alapján az építés jövô év tavaszán
indul el, és elôreláthatóan 19 hónapot vesz
igénybe.

Testvértelepülésünkre látogattak iskolánk diákjai
Ta h itót fa lu 2010 - b en í r t a l á testvér települési megállapodást a vajdasági Tóthfaluval. A szerzôdés aláírásakor a
falu vezetôsége ellátogatott a település-

re, majd késôbb ôk érkeztek hozzánk az
Eperfesztivál alkalmából. A két falu közötti kapcsolattartást azonban közös megegyezés alapján igyekeztünk gyermekeink részére is biztosítani, hiszen a határon túli magyarság megismerése fontos a nemzeti kultúra hagyományainak
megôrzése szempontjából. Az alig több
mint 800 lakosú Tóthfalu a Falunap alkalmából hívta meg iskolánk tanulóit. Az
önkormányzat Képviselô-testülete az utazást saját költségvetésébôl támogatta. A 16
diák Vaczó Zoltán és Fábián Csaba tanárokkal négy napot töltött vendégségben.
Programjukban szerepelt a palicsi állatkert meglátogatása, a hétvégét pedig a
helyi rendezvényeken való részvétel tette
színessé. A gyerekek egyénileg családoknál kerültek elszállásolásra. A vendéglátók augusztus 20. alkalmával jönnek el
hozzánk.
A cserelátogatást megelôzôen, július
közepén Utasi Jenô katolikus plébános kis
küldöttséggel jött Tahitótfaluba. Vele érkezett Király Zoltán, tóthfalusi fiatal, aki a
lótartással kapcsolatos szakmai ismeretek elsajátítására két és fél héten keresztül
a Zablakert Lovasiskolában vendégeskedett. Ô is a délvidéki egyházközösség által
támogatott nehéz sorsú gyermekek egyike. Mivel az elmúlt idôszakban a közösségük több lovat szerzett be, így azok gondozásához a 16 éves fiú új ismereteket szerezhetett az itt töltött idô alatt.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Önkormányzati hírek
A Kt. 1./ napirendként az augusztus 20-i
ünnepség elôkészítésérôl tárgyalt, melynek
során a 130/2012. (07.12.) Kt. határozattal döntött az ez évi kitüntetettekrôl, akiknek az elismerés az augusztus 20-i ünnepség keretében
kerül átadásra (a neveket a következô számban
közöljük).
A 131/2012. (07.12.) Kt. határozattal az
augusztus 20-i ünnepség részleteirôl döntött
a testület.
A Kt. 2./ napirendként tájékoztatót hallgatott
meg az Önkormányzati beruházásokról, pályázatokról. A napirend keretében elhangzott és
itt is kiemelten tájékoztatjuk az olvasókat, hogy
a GÁT BERUHÁZÁS II. fordulóját is megnyertük, így megkezdôdnek az elôkészületek a kivitelezésre.
A Kt. 3./ napirend keretében tájékoztatást
hallgatott meg az elôzô ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekrôl.
A Kt. 4./ napirend keretében a bizottságok
munkájáról hallgatott meg tájékoztatást.
A Közbeszerzési Bizottság elôterjesztése
alapján a 132/2012. (07.12.) Kt. határozattal
döntött a testület a Gát beruházáshoz kapcsolódó pályázatok (ügyvédi, geodéziai, kommunikációs és értékbecslô) kiírásáról.
A Szociális Bizottság javaslatára a 133/2012.
(07.12.) Kt. határozattal döntött a testület a beiskolázási segélyekrôl.
A Kt. 5./ napirend keretében tulajdoni ügyeket tárgyalt, és az alábbi döntéseket hozta:
134/2012.(07.12.) Kt. határozattal nem támogatta az OIL benzinkút tervezett reklámtábláinak kihelyezésére vonatkozó kérelmét, a megjelölt helyeken.

Rendôrségi hírek
Köszöntöm a kedves olvasókat!
Tahitótfalu rendôrôrs illetékességi területén az utóbbi idôkben jellemzô, hogy a
bûncselekményeket inkább a nappali órákban
követik el. Látható, hogy az elkövetôk komoly helyismerettel rendelkeznek. A helyszínen talált nyomok, az elkövetôk célirányos mozgása, a behatolási pontok és kutatások helye ezt támasztja alá.
Az eltulajdonított tárgyak rendszerint készpénz,
arany-ékszer. Elôfordulhat, hogy kénytelenek
vagyunk idegen embert lakásunkba beengedni
és ezért fontos, hogy ne legyenek szem elôtt értékeink, hiszen az alkalom szüli a tolvajt. Készpénzt
lehetelôség szerint egyáltalán ne tároljunk otthon, az ékszereket pedig „rejtsük el”. Élhetünk a
gyanúperrel, hogy sok elkövetô járt már korábban a bûncselekmények helyszínén. A nyári hónapokban országszerte jellemzôek a kerékpár lopások, amely alól Tahitótfalu sem kivétel. Lehetôség
szerint nagyobb értékû kerékpárokat ne hagyjunk magára még leláncolt állapotban se huzamosabb ideig, de mindenképpen gondoskodjunk a
védelmérôl, hiszen pillanatok alatt elvihetik.

Ön k ormá n yza t

135/2012.(07.12.) Kt. határozattal engedélyezte a testület Tótfaluban, a volt gázcsere
telep mellett közterületen útburkolat felújítását Bereczki Sándor kérelmezô részére 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett.
136/2012.(07.12.) Kt. határozattal döntött a
testület az Önkormányzat és Bodor és Fiai 2003
Kft. közötti új megállapodás elôkészítésérôl, a
komp mûködése tárgyában.
A Kt. a 6./ napirend keretében a 137/2012.
(07.12.) Kt. határozattal módosította az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét (az
elnyert gát beruházás kapcsán).
A Kt. a 7./ napirend pont keretében a
138/2012.(07.12.) Kt. határozattal döntött a rendezési terv módosításának elôkészítésérôl, illetve ennek kapcsán az A.D.U. Építész Iroda megbízásáról.
A 139/2012.(07.12.) Kt. határozattal döntött
a testület a Duna-parti út felújításáról, mely
idôközben el is készült.
A 140/2012.(07.12.) Kt. határozattal eredményesnek minôsítette a testület az orvosi
rendelô fûtési rendszerének átalakítására beérkezett pályázatot, de pénzügyi okok miatt a
döntést késôbbre halasztotta.
A Kt. rendkívüli ülést tartott július 26-án,
melyen Csörgô Mihály alpolgármester nem volt
jelen. A testület döntéseit egyhangúlag hozta,
ahol ez külön jelzésre nem kerül.
A Kt. az 1./ napirend keretében a gát beruházással kapcsolatosan hozott döntéseket:
141/2012. (07.26.) Kt. határozattal döntött
a testület a gát beruházás projekt menedzsmenti feladatainak, valamint mérnök mûszaki
ellenôri feladatok pályázati kiírásáról, közbeszerzés keretében.
E napirend keretében a Közbeszerzési
Bizottság elôterjesztése alapján az elôzô üléA Szentendrei Rendôrkapitányság eljárást
indított közúti közlekedés biztonsága elleni
bûncselekmény miatt ismeretlen elkövetôvel
szemben, aki(k) az úttest részét képezô vízelvezetô
árok vasrácsát tulajdonította el Tahitótfalu területén, veszélyeztetve ezzel a jármûvezetôk biztonságát. Az elkövetôk ilyenkor a vasrácsot anyagi haszonszerzés céljából tulajdonítják el, talán
nem is gondolva arra, hogy a cselekményük miatt
bekövetkezhetô veszélyhelyzetnek borzasztó
következményei lehetnek.
Közlekedési balesetek is gyakrabban fordulnak
elô a nyári hónapokban. Sajnos a sérülések is gyakoribbak, hiszen a nagy meleg nyomasztó hatással
bír a jármûvezetôkre, illetve a száraz aszfalt következtében általában nagyobb sebességgel közlekedünk.
Megkérem a kedves olvasókat, hogy a meleg
nyári éjszakák ellenére lehetôség szerint ne hagyják nyitva ablakaikat, hiszen egy szúnyogháló
nem akadály, illetve a bukóra nyitott nyílászárók
kiakaszthatóak, megkönnyítve ezzel a betörôk dolgát. Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

sen kiírt gát beruházáshoz kapcsolódó pályázatokról, melynek során a 142/2012.(07.26.)
Kt. határozattal döntött a testület az ügyvédi,
a 143/2012.(07.26.) Kt. határozattal a geodéziai,
valamint a 144/2012.(07.26.) Kt. határozattal a
kommunikációs feladatok ellátásáról.
A Kt. a 2./ napirend keretében tulajdoni
ügyekrôl tárgyalt és hozta döntéseit:
145/2012.(07.26.) Kt. határozattal engedélyezte Berecz Károly kérelmezô részére az
ingatlana elôtti (Tamási Áron utca) csapadékvíz szikkasztó árok betonlapokkal történô
megerôsítését.
146/2012.(07.26.) Kt. határozattal döntött a
testület a Faluház felújításáról, melyet ajánlatuk alapján a Tetôtár Kft. és a Cserker-Top Kft.
végez.
147/2012.(07.26.) Kt. határozattal döntött
a testület a Rózsa utca bevezetô szakaszának
(Váci révi út – Mezô utca közötti rész) felújítására pályázat kiírásáról.
148/2012.(07.26.) Kt. határozattal engedélyezte a testület a Szentendrei út 115. sz. ingatlanhoz a szennyvízcsatorna hálózat bekötését.
149/2012.(07.26.) Kt. határozattal új terepjáró vásárlásáról döntött a testület.
A Kt. munkatervben szereplô ülését legközelebb augusztus 30-án tartja, de ezt megelôzôen
várhatóan rendkívüli ülésre is sor kerülhet,
elsôsorban a beruházások miatt.
Tahitótfalu, 2012. július 31.
Tóth János jegyzô

Anyakönyvi hírek

2012. évben eddig született 14 fiú, 11
leány, összesen 25 gyermek.
Megszülettem!
2012. július 06-án, nevem: Szente Natasa
2012. július 12-én, nevem: Varga Miklós
2012. július 16-án, nevem: Ördög Zoé
2012. július 25-én, nevem: Horváth Levente
2012. augusztus 02-án,
nevem: Kolozsvári Miskolc Ferenc
2012-ben házasságot kötött 27 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Marton Sándor, 78 éves, Gábor Á. u. 10.
Nyugodjék békében!
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Közösség

Hittantábori élményeink
Július második hetében ismét megrendezésre került a surányi katolikus hittantábor. A gyerekek fôleg Szigetmonostorról és
Tahitótfaluból érkeztek, de a sok-sok régi arc
mellett nagy örömünkre idén szép számmal
voltak új táborozók is. A program már-már
hagyományosnak mondható: kirándultunk
a Rám-szakadékban, volt városnézés Vácott,
számháborúztunk, akadályversenyt készítettek egymásnak a csapatok. Idén még éjszakai
túrán is részt vettek a nagyobbak és a vállal-

kozó kedvû kicsik, ennek fáradalmait másnap
az esztergomi fürdô vizében pihenhettük ki.
Minden nap összegyûltünk a kápolnában,
énekeltünk és Dávid történetének tanulságait igyekeztünk megfejteni. Azt hiszem, egy
nagyon szép hetet töltöttünk el együtt, amiért
köszönetet mondunk a tábor szervezôinek és
vezetôinek, akik minden évben fáradságos
munkával és rengeteg szervezéssel létrehozzák ezt az élményt számunkra.
Ecker Nóra

Református gyülekezeti hírek
„Nem titkoljuk el fiaink elôl, elbeszéljük
a jövô nemzedéknek az Úr dicsô tetteit
és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.”
(Zsolt 78,4)
A gyülekezet Isten iránti hálaadással gondol
vissza a júniusi Vakációs Bibliahétre, amelyen
gyerekek-felnôttek, összesen mintegy 70-en
vettünk részt. A résztvevô fiatalok csoportképén jól látszik a remek hangulat. A tábor záró
délutánjáról a Danubia Televízió beszámolót
készített, amelyet nagy szeretettel ajánlunk
minden kedves olvasó figyelmébe.
Mivel az idei esztendôben emlékezünk
gyülekezetünk nagyhatású lelkipásztora, nt.
dr. Ecsedy Aladár esperes születésének 110.
évfordulóját, gyülekezetünk augusztus végére
egy emlékkirándulást szervezett, amely fô úti
célja a Szilágy megyei Krasznahorvát, nt. dr.
Ecsedy Aladár szülôfaluja. Az útról e lap hasábjain feltétlenül beszámolunk. Még az idén
szeretnénk egy Ecsedy emléknapot is tartani,
amelyre esperes úr tisztelôit, ill. azokat, akik
emlékeznek rá, szeretettel hívjuk.
Az erdélyi kirándulásunk miatt ebben az
esztendôben az új kenyérért való úrvacsorás
hálaadást kivételesen augusztus 19-én, vasár-

nap fogjuk tartani, melyre egyháztagjainkat
mindenképpen várjuk. Az egyházfenntartói

Iskolai hírek
Kedves szülôk és gyermekek!
A tankönyveket augusztus 30-án 8-18
óra, 31-én 8-13 óra között lehet megvásárolni az iskola központi épületében.
A tanévnyitó ünnepélyt augusztus 31-én
18 órakor tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit.
Kisné Balázs Enikô iskolaigazgató
hozzájárulás befizetése gyülekezetünk hagyománya szerint az augusztus végi szerdákon
lesz.
Isten áldását kéri a Kedves Olvasókra:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Mindennapi ajándék a család asztalán –
receptek Éva nénitôl
Palócleves
Érik a sárgahüvelyû zöldbab, itt az ideje,
hogy megismerkedjünk a palóclevessel.
Az elsô palóclevessel Gundel Károly
lepte meg barátját, Mikszáth Kálmánt 60.
születésnapjára. A palócok is azóta ismerik.
Az eredeti ürühúsból készült, mi most sertéshúst használunk.
Hozzávalók:
1 nagy fej vöröshagyma, 60 dkg disznólapocka, 2 ek. olaj vagy jó minôségû
disznózsír, 1 ek. piros paprika, 1 tk. ôrölt

kömény, 2 babérlevél, 40 dkg sárga hüvelyû zöldbab, 2 közepes krumpli, 2 ek.
liszt, 4 dl tej, 1 nagy pohár tejföl vagy
fôzôtejszín, só
A hagymát apró kockára vágva megfonynyasztjuk, a húst pörkölt méretûre felkockázzuk. A fonnyasztott hagymán a húst
kicsit átpörköljük, megpaprikázzuk. Annyi
vízzel felengedjük, hogy a pörkölt kényelmesen megsülhessen, a fûszerekkel ízesítjük. Ha félig megpuhult a hús, hozzáadjuk
a kockára vágott zöldbabot és krumplit, és
felengedjük annyi vízzel, hogy három ujj-

nyit ellepje, majd puhára fôzzük. A liszttel
meg egy kis piros paprikával rántást készítünk, amit a tejjel felengedünk. A levessel összeforraljuk, majd negyed órát állni
hagyjuk. Ezután a tejfölt két szedôkanálnyi
levessel hôkiegyenlítés végett simára
keverjük, majd szûrôn keresztül állandóan
kevergetve a levesbe öntjük. Aprított petrezselyem zölddel és két csipet finomra
dörzsölt majorannával ízesítjük.
Kiss Andorné receptje
Béres Gabriella
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2012. augusztus 20.
Folytatás az 1. oldalról
szerteszéled… – Édes fiam, szép, erôs
Vajk, Halljad, amit apád óhajt: Ez a nép
csak úgy marad meg, Ha keresztvíz alá
vitted. Krisztus hitét tanítsd nékik S akkor
megél ezer évig. Géza vezér elszenderült,
Vezérségbe fia került. Fia, Vajk, ki keresztségben István nevet nyerte éppen. István
úr most messze tájról, Messze földrôl, más
országból Papokat hív, térítôket S népe
közé küldi ôket. Száll az ige, Krisztus
szava S járja földjét István maga. Térít,
buzdít, békét hirdet S neve, Szárnyán száll
a hírnek. Eljut a hír ôs Rómába. «Apostol
jár a világba, pogány népét térítgeti,
Harcos népét békítgeti.» Meghallja a hírt
a pápa Szent Péternek templomába. Örül
rajta szíve-lelke S követséget küld sietve
Magyaroknak országába, István úrnak
udvarába. Koronát hoz a szövetség, És
a pápa szent keresztjét: S alig múlik egy
és más nap Magyar királyt koronáznak,
Apostoli fejedelmet, kinél soha bölcsebb,
szentebb Ura nem volt még e népnek S
ôrzôje a békességnek S ma is, hogyha baj
szakad ránk Hozzá sír föl kérô imánk.”
v. Somogyváry Gy.
„Szent Jobb
Magyarok királya oltalmazza népét,
Kertté varázsolja Sok pusztult vidékét.
Kegyes jámborsága, Nagy, bölcs igazsága, Futó hír szárnyain Világot bejárja. Nagy hitét próbálja Egyre a jó Isten
S bölcs István királynak nyugovása nincsen. Volt egy szép, jó fia, Tündöklô dalia
– Jámbor Imre herceg – S ím az is elhagyja. Alig nôtt ifjúvá. Mennyekbe költözött
S íme: örvendezik Dicsô szentek között.
Ôszül és bánkódik Magyarok jó atyja:
Veszendô országát Ugyan kire hagyja?
Bús betegágyához Gyilkosok suhannak,
Csillog a hegyes tôr, Jaj, ölni akarnak! De
kezük megriad, Térdükre omlanak S bûnbánó sírással Földön vonaglanak. S íme
a nagy király Megbocsát szívesen És azok
dicsérik Jóságát szüntelen… Szent István
sírjánál Vígaszt és írt talál: Ki hívô lélekkel Gyógyulást tôle vár. S nagy idôk multával Hogy sírját fölbontják, Romlatlan
meglelék Jótevô, Szent Jobbját. Azóta
szentségünk, Bajban reménységünk. –
Áldott és szent jobbkéz – Csak te vagy
minékünk.”
Minden elôdöm száz évekre visszamenôen a földdel küszködött, hogy termôvé
tegye azt. Sorsom úgy hozta, hogy életem
nagyobb felében a kenyér már csak részben a föld mûvelésébôl került családom
asztalára. De sohasem tudtam és nem tudnám feledni azt az érzést, ami még fiatalkorban ivódik az emberbe, a föld, és

munkásainak, megmûvelôinek, a magyar
paraszt embernek a tisztelete, szeretete.
A hajnalban kezdôdött aratásokat, az asztagrakást, cséplést, és azt az örömöt, amit
az ember akkor érzett, amikor a hambárba
került búzát a 120 éves fagerendák hûvösében átcsorgatta egyik tenyerébôl a
másikba. És az ember ekkor érezte a hitet
és az erôs reményt, hogy az Úr megáldotta a föld munkásait, és életre bíztatja
ôket ez által. Ugyan így, nem lehet feledni a falu fenséges templomát, ahol a kérges kezû parasztemberek fohászkodtak
az Úrhoz a kenyérét, az esôért. De nem
lehet feledni az ilyen nehézsorsú elôdök
nyugvóhelyét, a temetôt, az emlékezetben megtartott poros, de mégis virágos,
az életbe be-, és abból kivezetô utcákat, a
zsupptetetôs szerény házakkal. Nem lehet
feledni azt a szent áhítatot, ami öregapám
arcáról sugárzott, mikor letérdelve, kalaplevéve a búzatábla elôtt megköszönte a termést és egy „Isten segíts”-el belesuhintott
kaszájával a búzába. És azt sem, amikor
megszegték azt a megyeri, vagy a tótfalusi
malomból hozott lisztbôl sütött kenyeret.
És nem lehet feledni sohasem azt a paraszt
embert, aki úgy élt, hogy egyik kezével a
honvédô fegyvert, másikkal az eke szarvát
tartotta. És úgy vélem, mind ez kicsiben az
is, amit hazaszeretetnek hívnak…
De lássuk, mint mond mind ezekrôl
Ecsedy esperes úr közel nyolc évtizeddel
ez elôtti, „Krisztus az eke nyomában” c.
írásában: „…Isten a földet szent szolgálatra teremtette. A föld egész lénye szolgálat. Szolgálja mindazokat, akiket hordoz. Termôereje is áldott szolgálat…” „Az
eke szarvára vetni a kezet annyit jelent,
mint…elindulni a munkára, cselekedni…” „És ebben a munkában az ég
választott madarai közül a pacsirta az,
…amelyik legközelebb áll a szántóvetô
ember szívéhez…és Isten általa üzen
nekünk, melyek által a lelki mezôkön
szántóvetô embert, a lelki munkást, a
lelki aratót is megörvendezteti…”„Az aratás az örvendezés ideje, bármilyen fárasztó is…”„Akik könnyhullatással vetnek,
vígadozással aratnak majd.” „– mondja
a Biblia.…a határunkat borító keresztek
áldást rejtenek magukban…bennük rejlik a fehér kenyér, a mindennapi kenyér
áldása…azért rejtenek áldást, mert bennük van az élet…”
És ez így van Pósa Lajos, „A Haza” c.
versében is: „Délibábos arany róna, Hol a
szellô messze síkon Sárga kalász ringatója, Hol a népnek verítékét Issza be a föld
göröngye, Kenyeret ád, áldást terem
Munkájának hulló gyöngye…”

Végezetül, falunk parasztköltôje, néhai
Szente János bácsi, aki májusi számunkban szépen vallott fogságbéli reményirôl,
hazaszeretetérôl – így vall hitérôl, lelki
kenyerérôl alábbi két versében:
„A kenyér
A kovász az még nem kenyér hatását
idövel el is veszti
De ha tésztába belekeverik az egész tésztát megkeleszti
Krisztusba rejtett kovász életed ne tartsd
meg soha magadnak
Keverd a világ tésztája közé és meglátod
hogy hogyan dagadnak
A hitnek erôi, és az égig felérnek és parányi kis kovász életed
Hajtó anyaga lesz a világot tápláló menynyei kenyérnek.
A só
A só önmagában meztelen igazság kibirhatatlan és nem élvezhetô
De az élet vizébe belekeverve tôle lesz a
világ gonoszsága elviselhetô
A reménytelenek reménykednek a megfáradtak erôt nyernek
A bánat is örömre derül ha a hivö életek
sója elkeveredik és belevegyül.”
Oly sok a fentiekben lévô igazság, szépség, hogy a magam összefoglalója helyett
három, a mai magyarnak szóló üzenettel köszöntöm mind azokat, akik a mai
napon megállnak annyi idôre, hogy emlékezzenek és fejet hajtsanak Szent István
királyunk emléke elôtt, és magukban
hálát adjanak a mindennapi kenyérért:
Pósa: „Nyárban: Hajnal hasad, harmat
esik, Munkálkodjunk sötét estig! Gyûl
a marok, hosszabb a sor, majd alhatunk karácsonykor. Édes hazánk boldog
ország, A jó Isten beh jó hozzánk! Amit
szívünk, szemünk kíván, Bôven terem
halmán, síkján.”
János bácsi verse: „Aratási ének
Lantomon uj ének csendül Magyar
földön kasza pendül Hullámzik a kalásztenger Indúl a sok kaszás ember.
Munkában a kasza sarló Keresztel
telik a tarló s nem sokára a sok kereszt új
életet, magot ereszt.
Megértek a búza mezôk Várják már a
sok éhezôk Asztalúkon legyen kenyér régi
magyar omlós fehér.
Eljött már a rég várt béke Munkában
van a föld népe kit meghagyott a zivatar Újra arat a bús magyar. Tahitotfalu,
1945 július”
Pál apostol, 9/10.”aki szánt, azzal a
reménységgel szántson, és aki csépel,
azzal a reménységgel csépeljen, hogy
részesedik a termésbôl.”
Mind ezek legyenek megvalósuló reményeink a Kárpát-hazában, most, és mind
örökké! G. Szalai István, 2012. június
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Falusi házaink
Jeles néprajzi kutatók által is nehezen kezelhetô és értelmezhetô, bonyolult, a gazdálkodó életmód szükséges és
elégséges építményei a lakóterület folytatásaként vagy mellett létesített tárolók, állattartó – és még felsorolni sem
lenne rövid, milyen funkciójú – létesítmények alakították, formálták régi házainkat. A kutatások a két világháború között
a tüzelôberendezések fajtái és fejlôdése
alapján közelítették meg az alaprajzi elrendezések változását. A házak, a tevékenység
milyenségétôl függôen bôvültek, a telkek

mérete adta lehetôségek szerint. A korábban már említett „hosszúházas” elrendezés arról szól, hogy a lakóterület folytatásaként – akár annak méreteit tartva –
állattartásra, terménytárolásra–feldolgozásra, élelmiszertartósításra, gépszínre,
mûhelyre, ún. nyári konyhára, bor kezelésére alkalmas módon, de igényesen épültek, fejlôdtek. Az agrárpolitika súlyos
téve dései, a megkülönböztetô „kulák”
fogalma, a téeszesítés, a vagyonfosztás, a
beszolgáltatás, a kitelepítés, a vallásgyakorlás tiltása és még sok más tényezô is új
helyzetet teremtett a gazdálkodási épületek hasznosításában.
A villamosítás, közmûvesítés (hálózati

víz, majd gáz- és csatornaépítés), a motorizáció következményei (pl: utak, hidak) felborították az ôsi megszokásokat. A gazdálkodás építményei lassan feleslegessé váltak. Nem kellett lótartás, jégverem, tehenészet, trágyadomb, kút, legalábbis a lakókörnyezetben. Az árutermelés és iparosí-

tás fejlôdése mentén a családok igényszintje igyekezett a városias életmódhoz közelíteni, ezért a ház minden zugát megpróbálták „újrahasznosítani” azért is, hogy
intimebb életet élhessenek. Beszélgettem
errôl néhány kedves falubelivel, történeteik igazolják, hogy a régi építésû vályog,
vagy vegyes falazatú istállókból, tárolókból kiváló lakótereket tudtak kialakítani. Figyelmet érdemlô, hogy a felújítások
során számos eredeti épület-elemet, tartozékot becsben tartva beépítettek, vagy
díszként – akár virággal beültetve – egyegy kôvályút, kerekeskutat rendbe hozva,
szekeret, kô vagy fa nyíláskeretet, gazdálkodási eszközöket láttatnak, bár a kis falumúzeumok a kerítésen kívüli kukucskáló–kíváncsi szemek elôl rejtve vannak. De
vannak!

A fellelhetô építôanyagok korláto zott tárházában a vályog, a kô és olykor
a tégla is szerepelt a falazatok kialakításában. A felületek védelmére a gyakori
meszelés nem csak esztétikailag, hanem a
beépülô meszes tartalommal is tartósította a szigeteléstmellôzô , de idôálló felületképzéseket. A födémek és tetôszerkezetek
markáns méretû faanyagai biztosították a
tetôtér terhelhetô hasznosítását, akár szénapadlásként, olykor egyéb tárolási felada-

tok viselésére. A kötôgerendás fedélszékek, a gyakorlott ácsmesterek tanult vagy
kreatív megoldásai mellôzték a szegezést,
a fakötések, a pontos és tanítható rovásokkal, csapolásokkal és illesztésekkel összeállított ácsolatok ma is mûködnek.
A födémek, mennyezettartó gerendák
a gazdasági épületekben pórfödémet kaptak, azaz a födémgerendákra átfedést, szélezetlen deszkaborítást, erre pedig vályogvagy agyagtapasztást tettek. A lakóterekben a borított födém a jellemzô, a mai
napig is, ami abból állt, hogy a födémgerendákat alsó–felsô deszkázattal látták el,
alul nádstukatúr vakolattal, felül abevált
agyagtapasztással kiegyenlítve, esetenként a gerendaközökbe – hôszigetelésként
– szalmatörek feltöltéssel. A gazdasági épületek nyílászárói egyszerû pallótokos kivitelben készültek, a kapuk egyvagy kétszárnyú szerkezettel, egyszerû,
de kovácsoltvas pántokkal zsanérozva biztonsággal mûködtek. A vasalatok itt-ott
még fellelhetôk. A bevilágítás-szellôztetés
az adott f unkcióhoz rendelt módon
hagyomány szerint alakultak. A padozatok is a helyiség használatához igazodva
készültek, ahol kellett, fapadozat, másutt
agyagtapasztás vagy csak egyszerûen
döngölt föld. Számos kiegészítô építmény is szolgálta a takarékos életmód
szükségszerûségeit: kemencék, füstölôk,
árnyékszékek, tyúkólak, itatók, késôbb
üveg vagy fóliaházak. A melléképületek
java nem került földhivatali és telekkönyvi nyilvántartásba, ezért azok fenntarthatósága, átépítése, funkció-váltása során
sok a tennivaló, adminisztratív költségekkel, dokumentáltsággal járó lépéseket kell
tennie a tulajdonosnak, még akkor is, ha
szándéka jóhiszemû.
Benedetti Tibor
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Az egészség megtanulható
Schirilla György rovata
A bennünk levô energia minôsége
Az, hogy valakiben sok energia van,
még egyáltalán nem azt jelenti, hogy az
illetô rendes ember. Ne felejtsük el: nemcsak a szeretet kifogyhatatlan, hanem a
gonoszság is! Mivel az ember szabad akarattal rendelkezik, ezért az energiáit úgy
használja föl, ahogy akarja: lehetünk jók,
rosszak, közömbösek és így tovább. Maga
az energia nem más, mint lehetôség, hogy
jobbak legyünk. Hasonlóak vagyunk a
tûzhöz. Mint tudjuk, ez az energia képes
rombolni: városokat pusztít el, embereket tehet nyomorulttá, gyönyörû erdôket
tehet tönkre. De gondolhatunk az inkvizíció áldozataira, akik máglyahalállal szörnyû
szenvedéseken mentek keresztül. A tûz
képes az egyértelmû pusztításra, de az
ellenkezôje is igaz. Ez az energia fölmelegíti az otthonokat, a tûzhelyet, a családi élet,
a melegség szimbóluma, az összetartozás
jele: a szeretet kisugárzása az emberiség

fejlôdésében. A Prométheusz-legenda azt
fejezi ki, hogy az ember a tûz által olyan
hatalmas lesz, mint az istenek, mert ezáltal megkaparintja a tudást. A bennünk
levô energia kettôs lehetôségét bizonyítja,
hogy vannak közöttünk Adolf Hitlerek és
Kalkuttai Teréz Anyák is. Hogy a jó vagy
rossz oldalára állunk, életünk legfontosabb
döntése! Már az is rossz döntésnek számít,
ha másoknak adjuk azt a lehetôséget, hogy
helyettünk döntsenek. A bennünk levô
energia minôsége attól függ, hogy mennyi
szeretetet hordozunk magunkban.
Az életünk annyit ér, amennyit másoknak ér!
A szeretetvágy kialakulását rendszeres imádkozásaink alkalmával kérjük Istentôl. Elôbbutóbb megadja számunkra ezt a szabadítást.
Olyan ez, mint a nehezen gyulladó tábortûz.
Egy ideig reménytelenül kísérletezünk vele,
majd késôbb begyullad, olyannyira, hogy láng-

Pilisi Tekerô Kerékpáros kalandtúra
2012. augusztus 25.

A Bázison, a szentendrei Czóbel parkban
14.00 órától sportegyesületek bemutatkozása, változatos sportprogramok, játékok
várják a látogatókat.
A rendezvény szervezôi a változtatás
jogát fenntartják!

Fôvédnök: Czene Attila, sportért felelôs
államtitkár
A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a
Szentendrei – sziget lankáin tekerhetsz
négy útvonalon.
A legkisebbektôl a legelszántabbakig
mindenki válogathat a távok között.
A résztvevô csapatok változatos útvonalakon tölthetnek el egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Pilis – Dunakanyarban!
Tervezett útvonalak:
Családi I. Szentendre, Czóbel park–
Leányfalu, Strandfürdô–Szentendre, Czóbel
park
k 10 km-es túra.
Családi II. Szentendre, Czóbel park–
Szigetmonostor, Horány, SZÖTE – Tahitótfalu, Bodor Major – Leányfalu, Strandfürdô
– Szentendre, Czóbel park 25 km-es túra.

jai még a környéket is bevilágítják.
A szeretetenergia minden területen kifejti
hatását. Amerikai kutatók egy csoportja kísérletet végzett: kiválasztottak tíz tanulót, akiknek az volt a feladatuk, hogy egy héten keresztül azt az ételt fogyasszák el, amit az édesanyjuk készített nekik, majd a következô héten
idôrendben a változatosság kedvéért teljesen
más ételeket kaptak az anyjuktól. A harmadik
héten azonban visszatértek az elsô heti menüre. Minden úgy ismétlôdött, mint akkor, azzal
a különbséggel, hogy most idegen személyek
készítették az azonos ételeket, úgy, hogy a
tanulók ezt nem tudták. A színvonal nem változott: mindenki jóízûen fogyasztotta el az ételeket. De mégis! A harmadik héten a tanulók
fejfájásra, emésztési problémákra panaszkodtak, egyesek rosszkedvûek és idegesek lettek.
Ezek az enyhébb tünetek, nem valamiféle
ételmérgezés jelei voltak, sokkal inkább azt
mutatták: nem olyan személyek készítették az
ennivalót, akik igazán szeretetteljes kapcsolatban vannak az elfogyasztókkal: Ez a kísérlet is
alátámasztja, hogy a szeretet az élet nélkülözhetetlen alappillére. Úgy is mondhatnám: az
édesanyák által készített ételbe „belement” a
szeretet.

Kalandos Tekerô: Szentendre, Czóbel
park – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor –
Csobánka, Sportpálya – Pomáz, Magyar Vár
– Szentendre, Góliát Vízisport telep – Szentendre Czóbel park
k 45 km-es túra.
Extrém Tekerô: Szentendre, Czóbel
park – Bodor Major – Pilisszentlászló,
Ifjúsági tábor – Csobánka, Sportpálya –
Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, Góliát
Vízisport telep – Szentendre Czóbel park
70 km-es túra.

Elôzetes nevezési díj:
Gyermek 14 éves korig: 900 Ft
Felnôtt: 1.500 Ft
Helyszíni nevezés:
Gyermek 14 éves korig: 1.100 Ft
Felnôtt: 1.700 Ft
Kedvezmények:
– 3 éves kor alatt a részvétel ingyenes.
– Három vagy több gyermekes családoknak nevezési díj gyermekenként 500 Ft.
Bôvebb információ: a www.dunakanyar-pilis.hu oldalon.
Ha kellemes környezetben, egy jó kis
családi programra vagy kihívásokra
vágysz, gyere a Pilisi Tekerôre!

Rövid lovas hírek
Július hónapban sem tétlenkedtek fogathajtóink. Az elsô hétvégén Kisorosziban
volt egy kombinált akadályhajtó verseny.
Ezt a házigazda Magyar Koppány nyerte
meg Niesz Gábor és Fábián Csaba elôtt. A
további sorrend Tóth László és Benedek
Károly volt.
A második hétvégén Zombán rendeztek országos A és B kategóriás versenyt.

Magyar Koppány és Gubacsi Gergô képviselte falunkat, mindketten A kategóriában
indultak.
Gergô megnyerte a díj- és az akadályhajtást, negyedik lett a maratonon és így az
összetett elsôséget is megszerezte élete
elsô A-s versenyén. Koppány 7. lett díjhajtásban, 5. a maratonon és 8. az akadályhajtásban. Az összetett versenyben a 6. helyen
fejezte be a versenyt.

A harmadik hétvégén Szilvásváradon
volt országos bajnoki forduló, ahol a népes
mezônyben Gubacsi József a 15. lett.
Díjhajtás 14. hely, maraton 16. hely, akadály 8. hely.
Folytatás Balatonlellén ahol elôreláthatólag négyen indulnak majd.
Fábián Csaba
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Tábori élményeink itthonról
Idén 11. alkalommal rendeztük meg
az ingyenes nyári napközis tábort a
Szabadidôparkban. E jól bevált hagyományt
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány teremtette, s ma is nagy segítsége
az Önkormányzatnak a szervezésben, lebonyolításban. Az iskola tanárai is velünk voltak,
így igazán jó hangulatú, játékos, alkotó két
hetet töltöttünk együtt. A falu és a környék
kézmûveseitôl rengeteg új technikát, ötletet
tanulhattak a gyerekek és boldogan vitték
haza kincseiket, a mártott, öntött gyertyát,

a bôr karkötôt, a tûzzománc nyakláncot, a
fonott övet, a foltvarrott figurákat, a termésképet, a korongozott tálkát, a batikolt sálat,
a gyöngy ékszert, a hímzett könyvjelzôt, a
virágdíszeket, a festett üveg mécsestartót, az
erdélyi bútorfestés motívumaival díszített fa
táblaképet, és a sok-sok vidám percet. Idén
is kipróbálhatták a lovaglást, az íjászkodást, az
ostorcsattogtatást, a tûzoltó autó felszereléseit, versenyezhettek egymással és kutyákkal,
fôzhettek üstben és süthettek mézeskalácsot,
kenyérlángost a falu kemencéjében. Sokan

voltunk, naponta 80-100 falubéli aprónép jött
ki a parkba, volt, aki egy kis lekvárt, szörpöt
hozott, volt, aki anyukája által reggel sütött
finomsággal kínálta a többieket, és voltak
szülôk, nagymamák, akik ott töltötték velünk
együtt a napot, megkönnyítve munkánkat.
Dicséret illeti a gyerekeket is, akik magukénak érezvén a tábort, rengeteget segítettek
a takarításban, a játékok ki-behordásában, a
rendrakásban, a tízórai elkészítésében.
Jövôre veletek ugyanitt!
Béres Gabriella
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Képek: Danubia TV, Béres Gabriella

Mézeskalács, ahogy a táborban készítettük
„ …amíg a cseresznyét mérte a kofa,
a közelében mézeskalácsos sátrat pillantott meg. No, hát oda is be kell térni.
Ott aztán bôven akad ajándéknak való.
A mézeskalácsosság a legszellemesebb
mesterség. Csupa merô szerelem, csupa
incselkedés. Nem is mesterember a
mézeskalácsos, hanem poéta. Hangulatot
ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel. Úgyszólván a szájába rágja a
vásárlónak, ötletekkel látja el, hogyan
legyeskedjék, csintalankodjék a fehérnépek körül. Ott van a mézeskalácsos szív egy kis célzás, mandulával kirakott lovas
- egy kis jóslás, pólyás baba, vagy csak
bölcsô, egy kis szemtelenkedés. Hanem
ha az apa veszi, minden figura csak nyalánkság.”
(Mikszáth Kálmán: A fekete város)

Mézeskalács
Hozzávalók: 76 dkg rétesliszt, 34 dkg
porcukor, 1evôkanál szódabikarbóna, 5
dkg margarin, 4 egész tojás, 4 evôkanál
méz, 1 teáskanál ôrölt fahéj és szegfûszeg,
1 mokkáskanál ôrölt szerecsendió, reszelt
citromhéj.
A réteslisztet megszitáljuk. A fentieket összekeverjük és jól összedolgozzuk. A tésztát hûvös helyen, legalább fél
napot pihentetjük. (Több napig is eláll a
hûtôszekrényben.) 3mm vastagra nyújtjuk. A figurákat kiszaggatjuk, egész tojással
megkenjük a tetejét, és magokkal díszítjük. A díszítéshez használhatunk: diót,
mákot, szezámmagot, tökmagot, egész
szegfûszeget, mazsolát stb. Sütôben 180200 celsius hôfokon, kivajazott tepsiben
vagy sütôpapíron 6-7 perc alatt világosbar-

nára sütjük. Egyenletes vízszintes felületen
hagyjuk kihûlni, hogy formáját ne veszítse
el! Sütés után egyszerre puha lesz, fogyasztható. Hetekig is eláll, sokáig puha marad.
Cukormáz készítése: 1 tojásfehérjét
habverôvel keményre felverjük. (10–15
percig!) Majd verés közben 15 dkg szitált porcukrot vagy cukorlisztet adagolunk hozzá, és újabb 15 percig verjük.
Nylonzacskó sarkába töltjük, tetejére csomót kötünk, vagy lehegesztjük
fóliahegesztôvel. Sarkát lecsípjük, kis lyukat vágunk rá éles ollóval. A zacskót markunkba fogjuk és a kisült, hideg mézeskalácsokra rárajzoljuk a mintát. A tojásfehérje
a cukor mennyiségétôl függôen, kb. 30
perc alatt rászárad, ezután fogyasztható. A
zacskóban lévô habot tartsuk a hûtôben,
késôbb is felhasználható, nem szárad ki.
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Tótfaluból Tóthfaluba
Július 26-án reggel elindultunk az iskola
elôl, úti célunk Tóthfalu volt Szerbiában.
Testvértelepülésünktôl kapott meghívásra 16 diák társaságában a nagy melegben
haladtunk a határ felé. Sikeres átlépés
után még 40 km volt elôttünk, kora délután megérkeztünk. A helyiek már vártak
ránk. Rövid ismerkedés után a gyerekek a
vendéglátójukkal szállásaikra mentek és
már családi körben folytatódott a további
kapcsolatépítés. Mi tanárok megismerkedtünk a helyi viszonyokkal, meghallgattuk a
falu helyzetének rövid történetét. Átadtuk
az ajándékba vitt könyveket, melyekkel a
helyi könyvtárat szeretnénk gyarapítani.
Délutáni sétánkon megnéztük a falut, a
szép új iskolájukat, sportpályáikat, parkjukat és a falu szobrait. Másnap közösen
az ottani gyerekekkel kirándulni mentünk
Palicsra, megnéztük a gyönyörû állatkertet, sétáltunk a tóparton, hazafelé betértünk egy nagy szôlészetbe.
A szombati napra nagyon készültek
a helyiek, ekkor tartották a falunapot.
Rengeteg program kínálkozott a nap
során: baráti társaságok fôztek sok különféle finom ételt, lehetett kézmûves foglalkozáson részt venni, volt lovas felvonulás
és bemutató, tûzoltók versenyére is sor
került valamint virágkötô verseny színesítette a napot. Este a nagy sátorban falubál
volt élô magyar és szerb zenével. E nap
délelôtt falunk képviseletében megérkezett Dr. Sajtos Sándor és felesége is. Velük
együtt vettünk részt a nap színes programjain és kóstoltuk meg a finom ételeket.
Közös programként megtekintettük még
a tájházat, mely a falu életét mutatja be.
Vasárnap a kora délutáni órákban
búcsúzkodás, közös fényképezkedés
után indultunk haza. A határon hosszabb
várakozás, majd fogytak a kilométerek
hazafelé. Este még egy próba várt ránk.
A nagy viharban gyorsan kellett a buszból kiszállni és a csomagokat összeszedni.
Szerencsésen hazaértünk és reméljük sok
olyan kapcsolat alakult ki, melyet a gyerekek még a továbbiakban ápolni fognak.
Nemsokára mi is viszonozhatjuk a kedves
vendéglátást, amikor az ottaniak látogatnak majd falunkba.
Vaczó Zoltán,
Fábián Csaba kísérôk

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

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Gyógyszer
házhozszállítás
Amennyiben szeretné, hogy gyógyszerét térítésmentesen házhoz szállítsuk, helyezze el receptjét az itteni
gyûjtôdobozban!
Kérem, ügyeljen a következôkre:
– A recepten szerepeljen a pontos cím
– Mellékeljen telefonszámot, amin elérhetô
– A bedobott recepteket minden hétköznap 11 órakor szállítjuk el
– A recept leadását követô napon 10-11
óra között tartózkodjon otthon
– Munkatársunk minden esetben önként
igazolja magát
– A kiszállításra Tahitótfalu közigazgatási
határán belül van lehetôség
Szent Klára Gyógyszertár, Leányfalu,
Móricz Zsigmond út 138.
Tel.: 0626/383 083, e-mail: szentklara@
koromvirag.t-online.hu
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Tahitótfalu augusztusi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája: nyári
szünet.
Községi Könyvtár programja
Nyitás: szeptember 3.
Olvasókör: nyári szünet
2012/2013 év Olvasókör témája:
Tormay Cécile, Herczegh Ferenc, Tamási
Áron, Bohumil Hrabal, Ignác Rózsa írásai. Elsô alkalom október 5. péntek 18
óra (könyvtár)
A programokról érdeklôdni lehet Béres
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

Egy nyári Mikulás gondolatai
Szeretünk birtokolni. Megkapni, megszerezni, megmagyarázni, hogy mi miért az
enyém, tiéd, övé…
Kisgyermekkorban gyakran téma az én kis
autóm, az én babám, én akarom elôször, ez
nekem jár, de a rosszalkodást, a vitát, a veszekedést a másik kezdte, az ô hibája, a játékát is
csak azért vettem el, mert már nem kell neki,
nem is játszott vele. Felnôttként természetes,
hogy még komolyabban gondoljuk a birtokviszonyokat és mindenki vérmérséklete, szemléletmódja, értelmi és érzelmi szintje szerint
reagál az ôt ért sérelmekre, így arra is, amikor
az általa fontosnak tartott, féltett kincseit megrongálják, semmibe veszik, elveszik.
És hogy kerül a csizma az asztalra? Ráadásul
a nyári forróságban?
Egyhetes nyaralás után ismételten idegen
kezek és lábak nyomát véltük felfedezni
sajátunknak tartott kertünkben. Barátnôm
megjegyzi, biztonságosabb az élet a zárt lakóparkban, nem akartok visszaköltözni? Erre
kicsit morcosan válaszolok - Nem! A házon
és a kerten kívül is otthon érzem magam, szeretek itt élni, itt töltöttem a gyermekkorom
nagy részét, az én gyermekeim is magukénak
érzik, egyszerûen jó itt. Ajándék minden, ami
körülvesz, enyémnek is érzem, de a tiéd is,
övé is, mindenkié… na jó, a kerítésen belül
mégiscsak a mi dolgaink vannak. Ezekkel a
gondolatokkal indulok el kutyát sétáltatni, és
tudom, rövid idô alatt ismét eltölt a jóságban,
az emberek tiszta szándékába vetett hitem.
Imádom az ismerôs Duna-parti hangulatot,
friss a levegô, gyönyörû a csillámló-hullámzó
víz, hajladoznak a fák, hálás vagyok, hogy itt

élhetek. Igazán mesebeli.
Visszaszerzett lelki békém megtorpan
néhány kiábrándító szemétkupac látványától. Esti mulatozás maradványai, borzalmasan
sok és sokkoló. Akik elmentek és megvették,
idehozták, megsütötték és jól megették, megitták, elszívták a dobozok, palackok, zacskók
tartalmát, csak addig érezték magukénak
ôket, amíg kiürültek. És azután? Elôre gondolni tetteink következményére nem mindig
egyszerû feladat, pedig jelen esetben csak a
maguk után felhalmozott szemét elszállítására kellett volna még figyelni. A Duna-partot
ilyenkor is magukénak érezni. Hazamegyek.
Konyha, második polc, nagy kék zsákok.
Kiveszem a következôt. Hamarosan telis-tele
van zacskókkal, dobozokkal, palackokkal. A
nyári Mikulás kék zsákkal jár és gondolatban
mindenki megkapja a neki való ajándékot és
virgács nélkül is tudhatják, legközelebb valamit másképp kellene tenni. Maguk miatt, a
falu miatt, a Duna miatt, a tisztább Élet miatt.
Eszébe jut néhány mondat, amit nemrég olvasott kevés szabadidejében: „Régen a természeti népek a Földanyát tisztelték, úgy vigyáztak rá, mint saját Édesanyjukra. A Földnek
köszönhetjük táplálékunkat, ezért elsô helyre kellene helyeznünk. Hatalmas elôrelépés
lenne, ha visszatérnénk a gyökerekhez. A
múltban a hit, a családszeretet, az erkölcs, a
tisztesség és a munka jelentette az értéket”.
(HN, Földanya üzenetei)
Nézz mélyen, mélyen a természetbe; és
mindent jobban meg fogsz érteni. (Albert
Einstein)
Sáfrány Kata
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Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Kirándulás Erdélyben
nemcsak a nevezetességeket mutatta be
nekünk, hanem megismertetett bennünket az ott élô magyarok életével, problémáival is. Megtudtuk, hogy Csíkszeredán
a fôteret Tapsi térnek nevezik, mivel itt
gyakran kellett Ceausescunak tapsolni. Elmondta, hogy az itt épült bevásárlóközpont körülbelül 20 magyar vállalkozót tett tönkre. Megelégedéssel tapasztalta, hogy Törcsvárban a magyar királyokról
is megemlékezik a kiállítás. Sokat beszélt
Márton Áron püspökrôl, az erdélyi magyarok legnagyobb tiszteletnek örvendô alakjáról, és a legnagyobb székelyként emlegetett Orbán Balázsról. A Fogarasi- havasokba nem kísért el minket, egy nagyobb fiú
megjegyezte: Kár, hogy nem jött velünk a
„kommentátor”!
Szerdán este egy népitánc-elôadást láttunk
a csíkszeredai mûvelôdési házban. Fodor
Levente, a tánccsoport vezetôje felajánlotta, hogy mielôtt elindulnak magyarországi turnéjukra, fôpróbaként elôadják nekünk
mûsorukat. Nem hagyományos néptáncot
Ôsszel határoztuk el, hogy kirándulást szervezünk Erdélybe az iskolásoknak.
A célunk az volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy határainkon kívül is
élnek magyarok, megismerjék Erdély természeti és kulturális értékeit. Gondosan
elôkészítettük az utazást, végül július 10-én
hétfôn este 53 személlyel elindultunk.
Székelyföldön, Csíkszeredán laktunk egy
panzióban, onnan jártuk be a környéket.
Fôbb programjaink voltak:
kedd: Csíksomlyó, Somlyó-hegy, ferences kegytemplom, Csíkszeredán városnézés
szerda: Békás-szoros, Gyilkos-tó (csónakázás), néptánc- elôadás
csütörtök: Törcsvár (Drakula gróf vára),
fürdés a Szent Anna-tóban
péntek: Alsószombatfalva (lipicai
ménes), Fogarasi-havasok (2000 méteres
magasságban hegymászás, „patakozás”,
áfonyaszedés)
szombat: Orbán Balázs síremléke
Szejkefürdôn, Parajd: sóbánya, Szováta: fürdés a Medve-tóban, Korond
vasárnap: hazautazás
Az iskolásoknak részletesen elmondtuk Erdély történelmét, a magyar királyság korát, az erdélyi fejedelemség idejét,
a Habsburg Birodalom idôszakát, a kiegyezés utáni korszakot, majd a trianoni elcsatolást egészen a mai politikai helyzetig.
Ennek ellenére többször hallottuk a gyerekek rácsodálkozását: Itt mindenki magyar!
Sokat köszönhetünk Zajzon Sámuelnek,
aki végigkísért bennünket a kirándulásokon. Samu bácsi Csíkszeredán gimnáziumigazgató volt, jelenleg nyugdíjas. Ô
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farkánál telepedtünk le, és a barátnômmel
egészen a medve hasáig elúsztunk. Elôtte a
parajdi sóbányában voltunk, egy busz vitt
le a bányába, ott lent volt ugrálóvár, játszótér, kávézó, ajándékbolt, pingpongasztalok. Ez egy sós kirándulónap volt.”
(Loszmann Anna)
„Az erdélyi kirándulásban a legjobb nap
az volt, amikor a Fogarasi-havasokhoz indultunk. De útközben volt egy kis probléma
a buszunkkal, ezért lejjebb sétáltunk egy
völgybe. Ott Csaba bácsi kitalálta, hogy aki
akar, felmászhat vele egy meredek hegycsúcsra. Innen nagyon szép volt a kilátás.”
(Szendrei Dóra)
láttunk, egy történetet meséltek el tánccal,
énekkel, prózával, humoros jelenetekkel.
Nagyon sok élményt gyûjtöttünk, gyönyörû helyeken jártunk, Erdély még visszavár bennünket!
Papp Judit és Fábián Csaba szervezôk
Következzenek a gyerekek élménybeszámolói.
„Nekem az erdélyi kirándulás során a
csütörtöki nap tetszett a legjobban. Ezen
a napon elôször Törcsvárba látogattunk
el. A vár gyönyörû volt. Utána megnéztük
a kísértetkastélyt is. Nagyokat sikítottunk,
utána azon nevettünk, hogy ki mitôl ijedt
meg a legjobban. Azt tudom, hogy ezt a
napot soha nem felejtem el.”
(Halász Csenge)
„Nekem a Medve-tó tetszett a legjobban.
Az volt benne a legjobb, hogy nem kellett
úszni, mert a víz magas sótartalma miatt
csak lebegtünk a vízen. A Medve-tó az alakjáról kapta a nevét. Mi a csoporttal a medve
„Tizenhárman felkerekedtünk, hogy
hegyet másszunk. Sosem felejtem el a nagy
izgalmat, eséseket, nevetéseket, a mászás
közbeni dalokat és azt, hogyan jöttünk lefelé. Aznap senkinek sem kellett mondani,
hogy vacsorázzon, mindenki farkaséhes és
hullafáradt volt, de ez így volt tökéletes!”
(Halász Csilla)
„Az egész kirándulást nagyon élveztem. Csodálatos 7 napot tölthettem el
Erdélyben. Gyönyörû helyeken jártunk, és
nagyon jó élményeket éltünk át. Számomra
a legemlékezetesebb nap az volt, amikor a
Fogarasi-havasokba kirándultunk. Csak azt
sajnálom, hogy nagyon gyorsan elrepült ez
az egy hét, de azt biztosan megígérhetem,
hogy vissza fogok térni erre a csodaszép
vidékre, mert sokkal több látnivaló van itt,
mint amennyi ebbe a hétbe belefért.”
(Marton Fanni)
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2012. AUGUSZTUS

K ö z h a s z nú o l d a l

Közhasznú adatok

Kertésznaptár - augusztus
• Zöldségeskert: Vethetünk gyorsan növô
salátaféléket. A magnyerés céljából nevelt
cukkinik alá rakjunk követ vagy szalmát,
hogy ne induljanak rothadásnak, a többit
szedjük le. A vöröshagymát szedjük fel,
hagyjuk kicsit a földön száradni, majd tisztogassuk meg és tároljuk el. A fokhagymát
szedjük ki és szárítsuk meg, amint a levelek megsárgultak. Elvethetjük a korai fejes
káposztát, a cukorborsót ôszi termésre.
• Gyümölcsös: A nyári almát szüreteljük le,
az ôszi és téli termést ígérô ágakat támaszszuk alá. Miután a bogyósokat leszedtük,
az öreg vesszôket metsszük vissza, egyúttal végezzük el a bujtással való szaporítást.
Telepítsünk új szamócást. Permetezzünk
alma- és körtevarasodás ellen.

• Díszkert: Száraz idôben ne nyírjunk gyepet,
mert kipusztulhat! Az egynyári virágokról
távolítsuk el az elnyílt részeket, gyûjtsünk
beérett magokat az évelôkrôl, a fûszer- és
gyógynövényekrôl. A zsályáról, rozmaringról vágjunk zölddugványokat, hasonlóképpen a hangáról és az alpesi növényekrôl.
Vágjuk vissza az elvirágzott cserjéket, nyírjuk meg a tûlevelûeket. A tavasszal nyíló
hagymásokat dugjuk földbe (jácint, tulipán,
hölgyliliom, sáfrány). Algamentesítsük kerti
tavunkat, árnyékoljuk napernyôvel, frissítsük fel vizét.
• Üvegház: Vethetünk cikláment, a téli salátákat is vessük el tálba. Ültessük el a muskátliról és a fuksziáról vágott dugványokat. Az
üvegházat folyamatosan szellôztessük.

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.: 385078 • CSALÁDSEGÍTÔ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
– 0626/312 605 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310796 • 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: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 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: 8–11ig, 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, 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, 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.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – 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, 585024 • 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: 585112, 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: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, 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
Városgazdálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – 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
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János 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.
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