
Pénzügyi helyzetünk a III. negyedév
végén

2011-es költségvetési évünket 120 mil-
lió forintos tartós lekötésû pénztartalékkal
kezdtük. A harmadik negyedéves kimuta-
tás szerint gazdálkodásunk kiegyensúlyo-
zott. Minden tervezett feladatot idôará-
nyosan elvégeztünk. Megtörténtek az in-
tézményi felújítások, a gátépítési, felszíni
csapadékvíz elvezetési és csatorna pá-
lyázatok induló költségeit, önrészét
kifizettük, nagy értékû gépeket és jármû-
vet vásároltunk a település üzemelteté-
sére. A költségvetési év hátralévô részé-
ben befejezôdik a kátyúzások és útfelújítá-
sok végleges elszámolása is. A fenti kiadá-
sok fedezése ellenére az elmúlt hónapban
140 millió forint pénztartalékot helyez-
tünk tartós lekötésbe, 20 millió forinttal
növelve tartalékunkat. 

Eszközbeszerzések a település üze-
meltetéséhez

A Tahitótfaluban nagy mértékben meg-

növekedett karbantartási igények és a
település bel-, és külterületeinek folyama-
tos ellenôrzése érdekében két nagy értékû
eszközt vásároltunk. 

A zöldfelületek folyamatos karban-
tartásának megkönnyítésére bruttó 3,5
millió forint értékben többfunkciós mun-
kagépet szereztünk be. A gép több adap-
terrel is rendelkezik, amely lehetôvé teszi
például a fûnyírást, fûmulcsozást vagy
akár a járdák hóeltakarítását a téli idôszak-
ban. A vásárlást az is indokolta, hogy az
önkormányzat kezelésében lévô zöld
felület karbantartására – az új törvények
adta lehetôségek miatt – nem rendelke-
zünk elegendô számú fizikai állománnyal,
illetve a vállalkozásba kiadott terület kar-
bantartása magas költséget jelent. 

A mezôôri szolgálat és a közterület felü-
gyelet munkájának hatékonyabbá tétele
érdekében terepjáró gépjármûvet vásárol-
tunk 3 millió forint értékben. 

Folytatás a 4. oldalon

(A programokról a
www.tahitotfalu.hu hon-
lapon is tájékozódhat.)

Faluház programja
novemberben

November 3. 9 órától
„Süssünk együtt kenyeret!”
a falu kemencéjében.
Kicsiknek, nagyoknak

egész napos sütés, fôzés,
bütykölés. 
November 12. szombat
15:00: Bevezetés az aro-
materápiába. Ujváry Gyön-
gyi, fito- és aromaterapeu-
ta elôadása. Belépés
ingyenes.
November 17. csütörtök
18:00: Falu-téka. Add to-
vább! Üzenetek a netrôl

címmel vetítéssel egybe-
kötött beszélgetés Aladics
Antal mıvésztanár vezeté-
sével.
November 18. péntek
19:00: Családi Moldvai
Táncház a Peskóta együt-
tessel. Belépôként hozhatsz
házi finomságokat, a
bögrédet is hozd magaddal!

Folytatás a 3. oldalon
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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 1. 

Rendôrségi hírek 3.

A televízió világnapja 5.

2011: a család éve 6.

A régi ház... 6.

„Valahol otthon...” 8.

Szüret Tahiban 9.

Zeneiskolai hírek 10.

Népi kalendárium 18.

Tahitótfalu novemberi programjai

A Képviselô-testület októberben 2
ülést tartott.

A testület október 6-án 07,30 órakor
rendkívüli ülést tartott, melyrôl hiány-
zott Schottner Jánosné, Nagyházu
Miklós, Kubanek István, illetve Szabó
Judit az elsô napirendet követôen
érkezett. 

A Képviselô-testület 191-192/2011.
(10.06.) határozataival döntött a bel-
területi csapadékvíz elvezetés beruhá-
zás során felmerült pótmunkák (Elekfy
utca helyreállítása, aszfaltozása) közbe-
szerzés keretében  történô kivitelezé-
sérôl, melyet a beruházás kivitelezôje
(ÁR-LA Kft.) nyert meg, melyrôl a
testület 5 igen szavazattal döntött. 

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl



Folytatás az 1. oldalról
- 193/2011. (10.06.) határozattal dön-

tött a testület a hóeltakarítási szerzôdés
árainak 5 %-os emelés elfogadásáról (6
igen szavazattal).

- 194-195/2011. (10.06.) határozattal
döntött a testület a községháza udva-
rán  épülô szín és raktár betonozásáról,
illetve az építmény háta mögötti
kerítés helyreállításáról (6 igen szava-
zattal)

- 196/2011. (10.06.) határozattal dön-
tött a testület a Bursa Hungarica ösz-
töndíj pályázathoz való csatlakozásról,
mellyel kapcsolatban a honlapon a fel-
hívást közzé tettük (6 igen szavazattal)

A Képviselô-testület október 20-án tar-
totta  soron következô rendes ülését, me-
lyen Gaál Sándorné, és Rédai Dávid nem
jelent meg, illetve Szabó Judit késve érke-
zett.

A Képviselô-testület az elsô napirend
keretében határozattal fogadta el az isko-
la és az óvoda pedagógiai év indításáról
szóló beszámolóját, valamint engedélyez-
te a napközis csoport, illetve az óvodai
kiscsoport  közoktatási törvényben meg-
határozott maximumának 20 %-os túl-
lépését  (7 igen szavazattal).

- 201/2011. (10.20.) határozattal ingye-
nességet biztosított a Képviselô-testü-
let a Ruha börze megtartásához (6
igen, 1 nem - Schottner Jánosné)

- 202/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a Képviselô-testület a Tahi Duna-
parti sétány 300 m-es szakaszának
(Kemping utca és Gombaszögi utca
között)  felújításáról, melyhez önkor-
mányzati támogatást biztosított, mely
az érintett ingatlant tulajdonosok hoz-
zájárulásával  fedezetet biztosít a kivite-
lezéshez (7 igen szavazat)

- 203/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a Képviselô-testület a „Tiszta ud-
var, Rendes ház” pályázat díjazásáról.
Elsô helyezett Tóthné Mák Ildikó Nyár-
fa utca, 2-5 helyezettek: Tóth Tibor
Árpád utca, Naszvadi István Pacsirta
utca, Pavlik Bálint Szentendrei út, Mar-
ton Sándor Visegrádi út. (7 igen sza-
vazat)

- 204/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a testület az Idôsek napi rendez-
vény megtartásáról, illetve a 70. élet-
évüket december 31-ig betöltô állandó
Tahitótfalui lakosok támogatásáról. (7
igen szavazat)

- 205/2011. (10.20.) határozattal dön-

tött a testület a 11. sz. fôúton (Ódry
Árpád utcai keresztezôdésnél) gyalog-
átkelôhely tervezésének megrendelé-
sérôl. (6 igen szavazat)

- 206/2011. (10.20.) határozattal támo-
gatta a testület erdôrészlet megvásárlá-
sát Tahiban, mellyel kapcsolatban a
felajánlótól vételár ajánlatot kérünk. (6
igen szavazat)

- 207/2011. (10.20.) határozattal decem-
ber 31-ig fizetési halasztást biztosított a
testület Ligetvári István részére az álta-
la vásárolt önkormányzati ingatlan vé-
telárával kapcsolatban  (6 igen szava-
zat).

- 208/2011. (10. 20.) határozattal enge-
délyezte a testület  Mihály Attila részé-
re  a 2011. évre vonatkozó közterület
használati díj megfizetésének elenge-
dését, tekintettel arra, hogy az üzlet
bezárásra került. (6 igen szavazat)

- 209/2011. (10.20.) határozattal ingye-
nes behajtási engedélyt biztosított a
testület 2011. december 31-ig a DMRV
Zrt. által végzett felújítások idején
tehergépjármû behajtásához  (7 igen
szavazat) 

- 210/2011. (10.20.) határozattal kérte
fel a Képviselô-testület a polgármestert
az Ódry Árpád utcából nyíló 76/4 hrsz-
ú közút helyzetének jogi tisztázására (7
igen szavazat)

- 211/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a testület  a 2010-ben károsodott
patakmeder (Hajós utca vége, Elekfy
utca folytatása a Duna fele) helyreál-
lításáról, mely munkával a Cserker-Top
Kft-t bízta meg (118 eFt+ÁFA), (7 igen
szavazat)

- 212/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a testület a községháza udvarán
épülô raktár és kocsiszín épülethez ve-
zetô bejáró út kivitelezésérôl, mellyel a
Cserker-Top Kft-t bízta meg a testület
(384 eFt+ÁFA).  (6 igen, 1 tartózkodás
– Dr. Pálvölgyi Tamás - szavazat) 

- 213/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a testület a felajánlott Bernadett
Otthon vételével kapcsolatban, melyet
elutasított (7 igen szavazat)

- 214/2011. (10.20.) határozattal bízta
meg a testület az ML Geotechnika Kft-t
a Pataksor és Bercsényi utca közötti
pince beomlás talajfeltáró fúrásának
kivitelezésére (10 Ft/fm+ÁFA) (7 igen
szavazat)

- 215/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a testület a tûzoltóság létrehozását
biztosító Önkormányzati Társulás
Felügyelô Bizottsága tagjáról (Dr.
Pálvölgyi Tamás). (6 igen szavazat – Dr.
Pálvölgyi Tamás nem szavazott) 

- 216/2011.(10.20.) határozattal járult
hozzá a testület az önkormányzat

területén tervezett videó klip forgatásá-
hoz (Váci révben)  (7 igen szavazat)

- 217/2011. (10.20.) határozattal biztosí-
totta a testület a VOX INSULAE Sziget
Hangja Egyesület részére  az énekkari
próbák megtartásához ingyenesen a
Népházat (hétfônként 18-20 óráig)  (4
igen, 3 tartózkodás)

- 218/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött a testület a polgármester részére
jutalom megállapításáról, melynek
összege az alapilletmény másfélszere-
se.  (5 igen, 1 tartózkodás)   (Dr. Sajtos
Sándor polgármester nem szavazott)

- 219/2011. (10.20.) határozattal a tes-
tület Madarász Katalin énekmûvészt
Kossuth díjra ajánlja az elmúlt években
községünkben megtartott  fellépései
alapján.  (Idôsek napja, Eperfesztivál,
Nyárbúcsúztató)  (7 igen szavazat)

- 220/2011. (10.20.) határozattal dön-
tött (7 igen szavazat) a testület a soron
következô testületi ülés idôpontjáról
(2011. 11. 10.), valamint KÖZMEG-
HALLGATÁST hirdet  2011. 11. 28-án
18,00 órára. Helyszín: Népház.   
Napirend: 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011.
évi költségvetése 3/4 éves teljesíté-
sérôl.
Elôadók:  Dr. Sajtos Sándor pol-
gármester, Gaál Sándorné Gazdasági
Bizottság elnöke.   

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költség-
vetési koncepciójának elfogadása
Elôadók: Dr. Sajtos Sándor pol-
gármester, Gaál Sándorné Gazdasági
Bizottság elnöke

3./ Egyebek.
Tahitótfalu, 2011. október 27.

Tájékoztatót összeállította:  
Tóth János jegyzô 
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Önkormányzati hírek

Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdo-
nosokat, hogy községünk polgármesteri
hivatala 2011. november 30-ig biztosítja az
ingatlanokon keletkezett faágak és venyi-
ge térítésmentes elszállítását. Aki ezt a
szolgáltatást igényli, az jelentse be a falu-
gondnoknál (T: 26/387-123, 7-es mellék
vagy falugondnok@tahitotfalu.hu), ezt
követôen rakja ki az ingatlan elé az ágakat.
Kérünk mindenkit, hogy fokozottan fi-
gyeljen arra, hogy a kirakott ágak a forgal-
mat ne akadályozzák. Felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a faágakon és venyigén kí-
vül közterületen elhelyezett hulladék ese-
tén szabálysértési eljárást kezdeménye-
zünk. A Polgármesteri Hivatal lehetôségei
szerint minden munkanapon elszállítja a
kirakott ágakat, venyigét.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
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Folytatás az 1. oldalról

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (november 2., 16.) 18:30:
Dobszerda-kézidob tanulás. Vezeti: Béres
Attila, +3630/944 4002. A foglalkozás
ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek
képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450
Péntek kéthetente egyeztetés alapján
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti:
Szabó Kata, +3670/653 7765

Népház programjai novemberben

November 26. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: Mikulás Manóföldön. Támo-
gatói jegy 500 Ft. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 orientális és show
táncoktatás (pompom és disco) 4-8 éves
korig, 17.30-18-30 9 éves kortól 
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.

Református gyülekezeti terem

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar próbája. Szeretettel vár-
juk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806

Községi Könyvtár programja

November 25. péntek 18:00: Wass
Albert: Mire a fák megnônek, A kastély
árnyékában
December: szünet
Január: Fekete István: Ballagó idô
Február: Tormay Cécile: A régi ház

Havonta egyszer önköltséges színházláto-
gatást szervezünk, utazás bérelt busszal
történik. Az aktuális elôadásról, a jegyek-
rôl és minden egyéb programról érdek-
lôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdés-
szervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu 
novemberi
programjai

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô

közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni.

Október hónapban Tahitótfalu települé-
sen két esetben üzlet illetve üzlethez tar-
tozó raktárhelyiség sérelmére követtek el
betöréses lopást, egy esetben pedig nem
lakott ingatlanból tulajdonítottak el hasz-
nálati tárgyakat ismeretlen tettesek. Mind-
három esetben az elkövetôk feltehetôen
helyismerettel és információval rendelkez-
tek a bûncselekmények helyszínén talál-
ható értékekre vonatkozóan.

Továbbra is folyamatos járôrszolgálat
biztosításával igyekszünk a bûncselek-
ményeket megakadályozni, melyhez a
próbaidôs állomány területre vezénylése
nagy segítséget nyújt. A fiatal kollégák
egyre felkészültebbek szakmailag, terület
és személyismeretük bôvül, ezáltal haté-
konyabban és szakszerûbben intézked-
nek. A bûncselekmények felderítése terü-

letén is jelentôs eredményeket tudunk fel-
mutatni, köszönhetôen az ôrsnyomozó
kolléga munkájának. Itt szeretném meg-
kérni Önöket, hogy amennyiben bármi-
lyen konkrét információval rendelkeznek,
amely segítheti munkánkat, keressenek
meg minket telefonon, levélben vagy sze-
mélyesen. Tegyünk együtt azért, hogy te-
lepülésünk minél biztonságosabb legyen.   

Annak ellenére, hogy Tahitótfalu telepü-
lésen az elmúlt idôszakban csak egy anya-
gi kárral járó közlekedési baleset történt,
szeretném felhívni a jármûvezetôk figyel-
mét, hogy már most célszerû a fagyok és a
hó beállta elôtt felkészíteni gépjármûvün-
ket a téli közlekedési viszonyokra. Bár
nem mindenki engedheti meg vagy ért
egyet velem, de a téli gumiabroncs hasz-
nálata sokkal biztonságosabbá teheti jár-
mûvünk használatát. Továbbra is kérek
mindenkit, hogy minden esetben az út és
látási viszonyoknak és ne a sebességhatá-
roknak megfelelôen válassza meg jármûve
sebességét.

Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok 

Rendôrségi hírek

2011-ben született 27 fiú, 12 leány, össze-
sen 39 gyermek

Megszülettem!
2011. október 18-án, nevem: Gelsei Kristóf

Házasságot kötött 30 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Németh István, 63 éves, Feszty Á. u. 17.
Bese László, 56 éves, Vörösmarty u. 5.

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A Pályázat 2011. november 14-ig nyújt-
ható be, a pályázati adatlapon, mely letölt-
hetô a www.tahitotfalu.hu honlapunkról,
vagy átvehetô személyesen  a polgármes-
teri hivatalban.

Tahitótfalu 
Önkormányzat

Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj  Pályázat 2012 évre

Értesítjük  tisztelt lakosainkat, hogy idén
névreszóló értesítést a tüdôszûrésre nem
küldünk, a kiértesítés szórólappal tör-
ténik, melyet minden ingatlanhoz eljut-
tatunk.

Kérjük TAJ kártyáját, személyi iga-
zolványát mindenki feltétlenül hozza
magával.

A szûrés helye: Népház, Bajcsy-Zs. út 2. 

Idôpontja: 2011. november 2 – novem-
ber 17-ig.

Kedden, csütörtökön és pénteken
délelôtt  8 órától 14 óráig.

Hétfôn és szerdán  délután 12 órától
18 óráig.

Tahitótfalu 
Önkormányzata

Tüdôszûrés
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Folytatás az 1. oldalról
A meglévô VW Caddy gépjármû teljes

mértékben amortizálódott, üzemben
tartása indokolatlanul magas költséget
jelent és a külterületen, illetve a téli
idôszakban Tahi településrészen alkal-
mazása korlátozott.

Tahitótfalu 301 milliót nyert csator-
nahálózat fejlesztésre

A szentendrei szennyvíz-agglomerá-
cióhoz tartozó települések csatornaháló-
zatának bôvítése címû KEOP 1.2.0./B/10-
2010-0061 jelû pályázatunkat az Irányító
Hatóság vezetôje támogatásra érdemesnek
ítélte. Ennek megfelelôen a Kohéziós Alap
és a Magyar Köztársaság Költségvetése
társfinanszírozásban közel három milliárd
forintot biztosít a projekt finanszírozására.
Településünk ebbôl az összegbôl 301 mil-
lió forint támogatási összeget használhat
fel csatornahálózat bôvítésére, amely 400
ingatlant érint és közel 5 km szennyvíz-
csatorna építését teszi lehetôvé. 

A Támogatási Szerzôdés aláírását köve-
tôen kezdôdhet el a kiviteli tervek
elkészítése, valamint a Viziközmû Társulat
elôkészítô munkája. Az önerô biztosításá-
nak érdekében 2012. január 1-tôl az
érdekeltségi hozzájárulás fizetését a
Tagoknak meg kell kezdeni.

A Társulat 2011. év végéig minden
Tagját értesíti az érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének összegérôl, a fizetés mód-
járól és a fizetési határidôkrôl.

2011. december 1-tôl a Társulat új
székhelyen – 2015 Szigetmonostor, Nagy-
dunasétány (alsógödi révház) – mûködik.

Hídfô centrum a Tahi parkolónál

A Tahi hídfô környezetében az elmúlt
idôszakban több fejlesztés történt. Annak
érdekében, hogy településünk hosszú tá-
vú fejlesztési koncepciót tudjon elôkészí-
teni ebben a térségben, önkormányzatunk

meghatározott feltételekkel ajánlatokat
kért koncepció terv kidolgozására. A
testület döntése alapján a Kokas Építész
Iroda kapta meg a megbízást. A kidolgozó
munka megkezdésekor az építési bizott-
ság külsô tagok illetve szakértôk bevonásá-
val vázolta elôzetes elképzeléseit. Olyan
terv kidolgozását várjuk, amely hosszú tá-
von képes figyelembe venni a várható
lehetôségeket, fejlôdési tendenciákat és az
ahhoz köthetô feladatokat. Az elkészült

dokumentum a honlapra is felkerül
véleményezésre.                                       

Elkészült az útépítési együttmûködési
megállapodás 

Az elmúlt évben átadásra került Rózsa,
Kós, Kertész, Visegrádi utcákra a Pest
megyei Kormányhivatal Közlekedési Felü-
gyelôsége megadta a fennmaradási enge-
délyt. A Pro Régió Kft, mint Közremûködô
Szervezet, a projekt pénzügyi közbeszer-
zési, mûszaki, kommunikációs munkáit
ellenôrizte, jogi és egyéb szakmai kifogást
nem emelt, a projektet lezárta, a végelszá-
molás megtörtént. E feltételek teljesülése
esetén Tahitótfalu Önkormányzata a ko-
rábbi tájékoztatásnak megfelelôen elké-
szítette az Útépítési Együttmûködési Meg-
állapodást, amely az érintett ingatlantulaj-
donosok és az önkormányzat között ren-
dezi a pénzügyi hozzájárulás mértékét. A
91/2011. (04.21) számú Képviselô-testü-
leti határozat alapján, a pénzügyi bizottság
javaslatát elfogadva 125.000 forintban
állapítja meg a hozzájárulás mértékét
ingatlanonként. A megállapodás lehetôsé-
get ad egyösszegû befizetésre illetve 36
havi törlesztésre. Egyösszegû befizetés
esetén 10% kedvezményt biztosítunk. A
megállapodást és a tájékoztató levelet
hamarosan megküldjük az érintett ingat-
lantulajdonosoknak.

9,2 millió forint kiegészítô támogatást
kaptunk az Elekfy utcára

Mint elôzô számunkban tájékoztatást
adtam, befejezéséhez közeledik a felszíni
csapadékvíz hálózat kiépítése az Elekfy
Jenô utcában. A beruházás során kiderült,
hogy a meglévô közmûrendszerek valós
nyomvonala illetve az utca laza talajszer-
kezete szükségessé tette az útburkolat tel-

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl



���� �������	�
�
�������	
���������

Történelem,  közösség2 0 1 1 . N O V E M B E R

5

jes szélességében történô helyreállítását.
Az eredeti támogatási szerzôdés ezt csak
sávos helyreállításként támogatta. Annak is-
meretében, hogy az elnyert támogatási
összegbôl 12 millió forintot a kedvezô kivi-
telezési ajánlat következtében nem vettünk
igénybe. E lehetôséget kihasználva a felme-
rült problémával a közremûködô szervezet-
hez fordultunk. Kértük, hogy tegye lehetô-

vé a fel nem használt támogatási összeg ter-
hére a teljes útprofil helyreállítását aszfal-
tozással. A benyújtott anyagaink és a mel-
lékelt indoklásaink alapján kérésünket reá-
lisnak értékelték. A Támogatási Szerzôdés
módosítása megtörtént, meghívásos tár-
gyalásos közbeszerzést bonyolítottunk le,
és két rendkívüli testületi ülést követôen az
alapszerzôdés módosításának aláírása után

elkezdôdhetett a burkolat felújítása. Miután
az alépítmény nem rendelkezik kellô teher-
bíró képességgel, az önkormányzat saját
költségére azt felújítja, és a folyókákkal
szembeni oldalon süllyesztett szegélyt épít
ki. Így összességében elmondható, hogy a
teljes bekerülési költség töredékéért az
Elekfy Jenô utca teljes felújításra kerül.

Sajtos Sándor polgármester

A 2011. évi „Tiszta udvar, rendes ház”
pályázat értékelését követôen a Képvise-
lôtestület, egyetértve a bizottság javaslatá-
val a következôképpen díjazta a pályázó-
kat:

A legszebben karbantartott porta és
kert:
• Tóthné Mák Ildikó, Nyárfa u. 18.

Elismerésünk jeleként 20.000 Ft jutal-
mat vehet át.

Az alább felsorolt négy pályázó szintén
kitûnô munkát végzett.
• Pavlik Bálint, Szentendrei u. 147/a
• Naszvadi István, Pacsirta u. 17.
• Marton Sándor, Visegrádi u. 5/b
• Tóth Tibor, Árpád u. 1/a

Nyereményük 10.000 Ft fejenként.
Természetesen minden nyertes meg-

kapja a kihelyezhetô plakettet, és díszok-
levél is emlékezteti ôket a jól végzett

munkájukra.
Szeretném megköszönni az egész

település nevében részvételüket a pályáza-
ton, és mindazoknak a munkáját, akik
ugyan nem neveztek be, de szívükön vise-
lik a falu arculatának és tisztaságának
kérdését.

Nagyházu Miklós

Lezárult a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat

Keresgéltem, milyen költôre, híres
emberre emlékezzünk meg lapunk ezen
számában. Már majdnem Pilinszky János
költônket választottam, aki november 27-
én ünnepelné 90. születésnapját, amikor
megakadt a szemem a TELEVÍZIÓ VILÁG-
NAPJÁN. 

Elôször azt gondolnánk, hogy ezt a
napot az öntömjénezés, ünnepelés napjá-
nak szánták 1996-ban annak kitalálói. Az
alcímbôl azonban már más sejlik: „Célja,
hogy a televíziós társaságok olyan témákat
állítsanak középpontba, mint a béke, az
együttmûködés, a fejlôdés.” Azt hiszem,
ma már nem kell senkinek elmagyarázni,
hogy miért jelölnének ki szívesen ilyen és
ezekhez hasonló témákat a televíziót
csinálóknak. Eddig még nem vettem
észre, hogy létezik ez a nap, illetve, hogy
valamelyik tévécsatorna is tud róla, de
most kíváncsian és tudatosan fogom

figyelni, hátha felfedezhetem jómagam is,
az idén vajon mi a téma. Ritkán fordul elô
mostanában, hogy konkrétan valamilyen
mûsor vagy film az én kedvemért megy a
tévénkben. Népes családomban mindig
akad valaki, aki pont akkor akarja nézni az
általa kipécézett mûsort. Sajnos a legki-
sebb révén nálunk már a reklámblokkok-
nak is van rajongója. Így hát marad a „nagy
piros gomb”, amit egyre gyakrabban én
szoktam kérni. Attól félek, hogy lassan
mindannyiunkat beszippant a televízió.
Már a számítógépen is sokszor filmet
nézünk, ismétléseket, régen látott vagy
valamiért akkor pont nem látott
mûsorokat. Annak azért örülök – Faludy
György mellékelt soraira utalva –, hogy
azért még a könyvlapozás nem fárasztja
egyik családtagomat sem…

Szabó Judit

Faludy György: Televízió

Neves írónál ültem tegnap este.
Lenyûgözôn beszélt. Kamasz fia
a tv elôtt feküdt, s azt figyelte.
Miért kéne apját hallgatnia?

A színen roppant, vak kígyók támadtak
a népre. Nincs irgalom senkinek!
Nôk ordítoztak, házfalak szakadtak.
A nagy kígyó éppen egy lányt evett.

Barátom únta a szédítô lármát.
„Bryan”, szólt, „zárd le ezt az undokat.
Vagy nem találsz szórakozásra már mást?

Mért nem fogsz egy jó könyvet az otromba
állatság helyett?” A fiú maradt.
„Kényelmesebb. Nem kell lapozni” – mondta.

A televízió világnapja – november 21.

Kérjük Önöket, ha van olyan fenyôfá-
juk, amit szeretnének kivágatni és fela-
jánlják falunk adventi díszítéséhez, jelent-
kezzenek 2011 november 16-ig az alábbi
telefonszámokon: 06/30-9211-013, vagy
26/385-831 Rainer Gabriellánál, azaz Gabi
néninél.

A fák kivágásáról és elszállításáról gon-
doskodunk.

Felajánlásukat köszönjük és továbbra
is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

A falu karácsonyfája 
kerestetik

Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!

10. „Advent Tahitótfalun” rendezvé-
nyünk hagyományos és kiemelkedô ese-
ménye a karácsonyi sütemények versenye.

Várjuk mindazok jelentkezését pálya-
munkáikkal 2011. december 11-én 14 óráig
a katolikus templom hittantermében, akik
indulnak: bejgli, mézeskalács, ehetô karác-
sonyfadíszek valamint a család kedvenc
karácsonyi süteménye kategóriákban. Alko-
tásaikat jeligével vagy fantázianévvel ellát-

va legyenek szívesek leadni.

A zsûrizett sütemények díjátadása és
vendéglátás 2011 december 11-én 15.45-
kor a katolikus templom  hittantermében.

Felhívás - Karácsonyi
Sütemény Gála

Szeretettel várunk mindenkit hagyomá-
nyos gyertyagyújtásra a falu adventi koszo-
rújánál 2011. november 26-án szombaton
17 órakor a település szigeti oldalán a Laki
cukrászdánál.

A szertartást Vénusz Gellért atya végzi.

Adventi
gyertyagyújtás
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Olyan régi, mint az élô, emberlakta szi-
get. Amely sziget, ha felülrôl nézzük,
Tótfalu felsô részétôl Monostor alsó fertá-
lyáig a közepén húzódó, meg-megszakított
dombháttal olyan, mint egy földre hullott,
szépen-durván ácsolt-faragott krisztusi
kereszt. Lehet, hogy a rajta lévô négy falu
a szögek helye? ( Ha történelmünket néz-
zük e helyeken is, bizonyára, igen.)  De
mindegyik szög-helyen házak vannak.
Amelyek menedékként, talán örökös oltár-

ként, kicsiny kis templomként szolgáltak,
szolgálnak. És emberi sorsok hordozói vol-
tak vissza, az idôk kezdetétôl. Akikrôl ez
után emlékezek, ôk azok, akiknek az élete-
sorsa-teste mindenestôl már a gondozott,
virágos, vagy a horpadt, vadvirágos sírok,
idô marta, kidûlt, vagy düledezô sírkövek
alatt porlad. De kik is voltak ôk? Bámula-
tos élni akarásuk megküzdött az Idôvel, a
történelemmel, a természet szorításával,
templomot és házat építettek életük,

reményeik, boldogságuk-bánataik köré.
Ôk voltak a tótfalusiak, a monostoriak, de
a megyeriek, s az orosziak is, minden bi-
zonnyal. (De ôk voltak – a hazát min-
denkor szolgáló magyar parasztok, – akik
ugyan így, ezt az életet élték szerte a
Kárpát-medencében: a Csallóköz és a Bá-
nát, a Tátra-alja és a Székelyföld legtávo-
labbi csücske, Verecke lejtôi és az
Ôrvidék  között.) 

Szólna ez az írás nem nekik, de róluk.
Akikbôl lettünk. Akiktôl oly sokat tanul-
hattunk volna és mégis, oly kevés érintett
meg bennünket. És innentôl kezdve let-

A régi ház...

A 2011-es évet a Magyar Katolikus
Egyház a család évének nevezte ki, de több
nagyobb egyház is megemlékezik ez évben
a családok fontosságáról. Fontos, hogy fel-
hívják az emberek figyelmét a társadalom-
nak erre a mikroegységére, aminek a való-
di formája (az igazi család, igazi szülôkkel)
sajnos lassan már úgy kimegy a divatból,
hogy végül feledésbe merül. A családokból
indulnak ki ugyanis azok a felnövekvô
apró életek, amelyek pár évtized múlva a
társadalom magját fogják alkotni. Nem
mindegy, hogy honnan indulnak el, mit
cipelnek magukkal egész életük során.
Nem tudom, kinek mi jut eszébe a szó hal-
latán: család. Számomra a család egy há-
zasságban élô párt és gyermekeiket jelenti.
Napjainkban azt látjuk, hogy egyre diva-
tosabbá válik együtt élni valakivel házassá-
gon kívül, és nagyon sok gyermeket nem
az édesanyja vagy édesapja nevel fel.
Lassan talán oda is eljutunk, hogy a tár-
sadalom azt fogja abnormálisnak nevezni,
aki házasságot köt, vagy aki egy ember
mellett élete végéig kitart. Pedig a
házasság intézménye az, amely egy család-
ban a felnövekvô gyermekeknek megadja
azt a biztonságot és védôpajzsot, ami ah-
hoz szükséges, hogy mentálisan egészsé-
ges felnôttekké válhassanak. Egy aprócska
példával szemléltetve: Az édesapa és édes-
anya olyan a gyermekeknek, mint egy
dióhéj. Míg a dió egyben van, addig védi,
óvja a dióbelet. Amint kettétörik egy válás
során, a dióbél (a gyermek) védtelenné
válik. Késôbb sokan próbálkoznak a dióhéj
lehullott oldalát valami mással (egy új
társsal) pótolni, de ahhoz már semmi nem
fog úgy passzolni, mint az eredeti dióhéj,
bármikor újra széteshet, és a benne lévô
dióbél (a gyermekek) ismét védtelenné
válhatnak. Ezt sajnos ôk is érzik, szoron-
gásban töltik el gyermekéveiket, sôt még
felnôtt korukban is érezhetô nyomokat
hagy bennük. Nem mernek tartós kapcso-
latot létesíteni vagy házasságot kötni, mert
azt látják, hogy a környezetükben renge-

teg a felbomlott házasság.
Ha tehát a család védelmérôl beszélünk,

akkor elsôsorban a házasság védelmérôl
kell, hogy szó essen. 

Statisztikai felmérések szerint a mai Ma-
gyarországon 100 megkötött házasságra
csaknem 50 válás jut. A fennmaradt 50-ben
is jó néhány  házasság a válás határán
libikókázik. Sokat gondolkoztam azon, va-
jon mi lehet az oka, hogy korunkban ilyen
méreteket ölt a házasságok felbomlása.

Talán a kezdetekig kell visszanyúlnunk.
Jól emlékszem rá, saját házasságkötésem
elôtt egy lelkész azt tanácsolta, addig ne
kössétek össze az életeteket, amíg  ôszin-
tén nem tudjátok egymásnak azt mondani,
hogy le meritek tenni az életeteket a másik
kezébe. Igen, talán a bizalom az, ami már
nagyon sok induló házasságban sincs
jelen. Sokan házassági szerzôdést kötnek,
védvén így az anyagi javaikat. Ez mind jó,
de szerény véleményem szerint az anyagi
javak védelmének nincs helye egy házas-
ságban, hiszen a valódi házasság halálun-
kig szól, és a házasságkötéstôl kezdve min-
den közös. Remélem, hogy nem gázolok
bele egy házasságra készülô lelkébe sem;
olyan házasságot, ahol szerzôdésben kell
védenie a feleknek az anyagi javaikat, nem
is szabadna megkötni. Nagyon sokszor a
fülembe csengenek egy idôs, bölcs isme-
rôsöm szavai: ha jó házasságot szeretné-
tek, ne felejtsétek el: ott már nincs enyém,
tied, minden a miénk.

Szintén az ô gondolata: ahhoz, hogy jó
házasságban éljetek mindkettôtöknek egy
kicsit lejjebb kell adnia a sajátjából. Nem
lehet mindig a saját érdekünkön dolgozni,
figyelni kell a másik ember szükségleteit is,
és ez csak úgy megy, ha kicsit lejjebb
adunk született emberi önzésünkbôl. Ez
talán a legnehezebb egy házasságban és
családban, és ezt évekig kell tanulgatnunk. 

Másrészrôl úgy látom, hogy megnöve-
kedett igényeink, felfokozott rohanó éle-
tünk is oka lehet a családok széthullásá-
nak. Nagyon sok édesapa (és mostanában

sajnos már sok édesanya is) csak az anyagi
jólétet tudja megteremteni családja részé-
re, és a sok munka mellett már alig jut ide-
je arra, hogy a család érzelmi szükség-
leteivel is foglalkozzon. Pedig éppen ez
lenne az, ami összekovácsol egy családot.
Hiába van anyagi jólét, ha közben a lelkek
szomjaznak arra, hogy együtt tölthessenek
egy kis idôt, beszélgethessenek, együtt ki-
ránduljanak stb., de a szülôk elfoglaltsága
miatt erre alig van reményük. Semmi nem
fontos annyira egy felnövekvô gyer-
meknek, mint a vele töltött minôségi idô.

Vannak házasságok, melyek a megrom-
lott anyagi körülmények miatt bomlanak
fel. Pedig az anyagi körülmények nem sza-
badna, hogy fontosabbak legyenek annál a
kapocsnál, amely egy férj és feleség között
van. Úgy gondolom, a családoknak a szû-
kös idôket is együtt volna jó  átvészelniük. 

A média is rengeteg rossz példát szolgál-
tat számunkra. Az újságok és a tv mûsorok
tele vannak olyan hírekkel, ahol a sztárok
tönkrement életérôl számolnak be, és las-
san már elhisszük, hogy ezt nem is lehet
jobban csinálni. Pedig lehetne!

Van még egy kapocs, ami sok házasság-
ból hiányzik, ez a hármas kapocs a férfi, nô
és Isten között. Azok a házasságok, ahol a
felek hûen ragaszkodnak Istenhez,
egymáshoz, és a házassági esküjükhöz,
olyan erôsek, hogy a legnagyobb viharokat
is képesek átvészelni. Persze ez már nem
csak az ô akaratuktól és erejüktôl függô
dolog, hanem a Mindenható hatalmas
ereje tartja össze az ô házasságukat. A ket-
tôs kapocs (férfi+nô) önmagában nem
mindig képes ekkora viharokat kiállni. 

Ha mindezeket komolyan számba
vesszük, és megpróbáljuk nemcsak a saját
szemszögünkbôl, hanem a másik fél sze-
mével nézni a körülményeinket, talán még
sok bomlófélben lévô házasság megment-
hetô, és sok igazi, tartós házasság megköt-
hetô lesz a jövôben. Dolgozzunk rajta
együtt! A jövô társadalma és gyermekeink
élete a tét!

Balláné Fejes Judit

2011: a család éve
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tünk, ha talán nem is vissza fordíthatat-
lanul, de vesztesek. És szólna ez az írás
nekünk, önmagunknak is. És ha a 21. szd.
álságos, hamis értékrendû világában minél
késôbb ismerjük fel azt, hogy ezt be kell
ismernünk önnön magunknak, a vesztesé-
günk annál nagyobb, annál többet kell
majd áldoznunk a tôlük kapott, feledett,
de soha sem pótolható értékek meg- és
visszaszerzéséért. Ha ez egyáltalán lehet-
séges. Mind ez olyan, mint az ujjba szúró-
dott, de csak idôvel fájó tüske. Ma még
nem érezzük, nem akarjuk, vagy nem mer-
jük érezni! Micsoda öntévesztés! Enged-
tessék meg, hogy mind azt, amit itt fen-
tebb-lejjebb leírtam, a nagy erdélyi ma-
gyar, Kós Károly szavaival nyomatékosít-
sam, igazoljam, s figyelmeztessek is:  „De
ha senki-senki sem fogja is elolvasni
közületek ezt az írást, akkor is leírom már,
mert tudom, hogy eljön az idô, amikor
újra feljönnek a hegyekbe az igazi magya-
rok, és keresgélni fognak elmúlott dolgok
után. De akkor még kevesebbet fognak
találni a régibôl, mint ma, talán semmi
sem marad akkorára. És sírni fognak a
behorpadt síroknál, az elkorhadt fejfák
között és romba dôlt templomok széjjel-
hordott köveit sírva hordanák össze.”

Szóval, egy ház. Legyen az a Béke utca
33., vagy a monostori Kossuth 19. De
lehetne az a falu bármelyik utcájának,
bármelyik háza. Vályogból, vagy téglából
épült, mindegy. Az élni akarás építette.
Ettôl füstölt a kéménye, terhelte gerendáit
a zsúpfedél, vagy a cserép és az Élet. De
mindegyik fedelet nyújtott a fából faragott
bölcsônek. Az élet mindegyikben évszáza-
dokon át egyformán zajlott. Kemény, élni
akaró munkálkodással, örömben, bánat-
ban, amit az emberek hagyatékként örö-
költek  nemzedékeken át. Ebben a  házban
is. A munka? Kora hajnaltól késô estig. Té-
len, nyáron. Télen a szekér naponta több-
ször kigördült a fagyos határba, kivitte a
trágyát. Visszafelé a szérûrôl hóviharos,
kíméletlen teleken is, behozta a padlásra a
szénát, szalmát, kukoricaszárat. Tavasszal,
imádkozva-reménykedve a hóban gazdag,
vagy szegény tél után, a szekér újra kigör-
dült zsírozott kerekekkel – eketaligával,
olajozott-javított lószerszámba fogott
lóval, élezett kapával-kaszával a határba.
Örömtôl volt boldog az ember, mert tele
volt reménnyel. Mert palántált, az élethez
valókat ültetett, vetett, hogy jó reménnyel
arathasson. Fárasztó munkálkodását a pa-
csirta éneke dicsérte föl a magas egekig.
Tavasszal elmúlt a téli harag az emberek
szívébôl és kalapot emelve köszöntgették
egymást a haragosok is. Ôk mindannyian
tudták ezer év óta, hogy „…a mi nemze-
tünk sorsa a falvak népe között s a ter-
môföldön dôl el, mely életet ad, …a rend,
mely ôsi és törvényszerû ezen a földön…

mélyíteni a barázdát és szélesíteni, ügyelni
az idôk járását,…”(Wass A.). De jó lenne
VÉGRE már, ha a mindenkori politika dön-
téshozói is felnônének ehhez az egyszerû
paraszti bölcsességhez! A nyár bôkezû
volt, vagy mostoha. A kérges kéz azonban
változatlan hittel és akaraterôvel fogta a
gyeplôt. A férfi mellett az asszonyfeleség.
Aki hajnalban már kenyeret sütött. Aki a
férfiember egyensúlya volt. Aki ôt mindig
a jó úton járatta. Aki maga volt a szeretet,
a józanság, a mélységes hitû ember. Aki
szeretetkörének legerôsebb tartóoszlopa
volt. És ennek az oszlopnak az anyaga sze-
retetbôl, hitbôl és felelôsségbôl állt. Aki e
miatt sokszoros, szinte hihetetlen ember-
feletti terhet is elbírt. Egy életen át. Kevés
panasszal, de tiszta szeretettel. Együtt arat-
tak, hordták a gabonát a szérûre, együtt
számolták a búzával, az élettel teli nemzeti
színekkel csíkozott zsákokat. És együtt
ültek a bakon és fordult be szekerük a biz-
tonságot, oltalmat jelentô udvarra. És
együtt örültek. Talán nyáron és ôsszel vol-
tak a legboldogabbak. Mert ilyenkor még
jobban hitték és még biztosabban, erô-
sebben úgy tudták, hogy az Isten velük
volt és velük van. Ebben a hitben, remény-
ben és örömben szüreteltek, takarították
be a termést ôsszel. Pedig mindig is tud-
ták, hogy az „…élet elillan csöndesen,
mint az idô, mely mohával lepi be a zsin-
delytetôt, meggörbíti a gyümölcsfák dere-
kát s a küszöb fájába mély gödröt tapos.
Elillan csöndesen, mint az estéli szellô.”
(Wass A.). S tudták, hogy egyszer, egy
napon, a szekér kigördül koporsójukkal a
sokat megjárt utcára, de a még sohasem
megtett útra. Valóban, így történt. Elvitték
magukkal a templomi esküfogadalom-
tételekor kapott énekeskönyvet az utol-
jára énekelt zsoltár behajtott lapjaival. De
– miként eleik – ôk is itt hagyták a Bibliát,
hogy új nevek íródhassanak a fehér la-
pokra. A fehér galamb csapat  fél koszorú
alakban még írt egy utolsó kört a szomorú
égbolt alatt, a koporsó és a falu felett.
Azután a minden tavasszal visszatért fecs-
kék is elmentek ôsszel. Magára hagyták az
elárvult fészket, miként az ember. A
megfáradt testbôl egy sóhajtással elszállt a
lélek, de itt hagyta azt a lelkiséget, ami az
isteni értékrend megélésével volt teljes, s
ami által értékes volt az életük, s ezt ha-
gyományozták az utánuk jövôkre. Értéket,
nyomot hagytak maguk után, nem úgy,
mint az az ember, aki csak annyit hagy
maga mögött, mint a tengerparti fövenyen
a lábnyom. Amit az elsô hullám elmos. Ôk
pedig elmentek azzal, hogy a négy évszak
mindig ismétlôdô, visszatérô öröme-bána-
ta, munkája, értékteremtése, be nem tel-
jesült reményeik túlélik ôket. Hogy utá-
nuk következô szeretteik és a még azok
után következôk – miként ôk is tették az

Idô kezdetétôl – emlékeznek rájuk és bol-
dog lelki örömmel ôrizik meg ôket az idô
végezetéig, és hogy sírjukon mindig lesz
szeretettel növelt, öntözött virág, a leg-
kedvesebb nóta szerinti nyarak kék nefe-
lejcs nappalain, hideg, fagyos telek
krizantémos éjszakáin át, örökkön-örökké.
Hiszen: „…temetôink megannyi ôrhelyei
az Életnek. Ôrálló helyek, ahonnan dolgos
múltú ôsöktôl munkálkodó életre és
helytállásra nyer intelmet a maradék.”
(Kós K.)  

Szól ez a gyenge, emberi visszatekintés
különösen nem csak a Béke utca, a mo-
nostori Kossuth utca, de mind a négy szi-
geti falu régi portája lakóinak emlékeze-
tére, de szól az ôket követôk emlékeztetô-
jeként is. Szívleljük meg, hogy gazdagabb
lélekkel, kicsivel több örömmel és remény-
nyel, kézenfogva gyermekeinket, unokáin-
kat, járjunk nyomdokaikon. Járjunk azon
az úton, ami ôket nemzedékeken át – ha
nehezen, küszködve is – de elôre vitte, s
higgyük, reméljük, akarjuk, hogy az ô
utuk minket s az utánunk jövôket is
elvezet egy boldogabb magyar jövôbe. Így
legyen! Hiszen ôk is ezt akarták s akarják,
bizonyára haló poraikban is. „…elkorhad-
nak a régi fejfák és kidûlnek, de helyettük
újak ütôdnek a földbe, és valahány új fejfát
farag a faragó ember, annyi cseppnyi böl-
csôt is hímez veres tulipánttal meg bazsa-
rózsával, új anyák örömére A gyermekek
pedig megnônek, és az Úristennek örök
életet nevelô keze arcukra írja és szívökbe
rója a szülôk megfrissült arcát és vérének
melegét.” (Kós K.). Ne feledjük: a ko-
porsóra hulló, fájdalmasan-tompán kop-
panó rögök hangja még megváltoztathatja,
jó irányba fordíthatja szívdobbanásunk
hullámverését. Amíg még nem késô! Mert
ugye a sírhantra tett legszebb virágcsokor
már csupán a külvilágnak szól és legfel-
jebb hamis önvigasztalást jelent. Reánk
rótták, hagyományozták az általuk is hor-
dozott örök figyelmeztetést is: „aki ma-
gyarnak született ezen a földön, az legyen
magyar, és a maga nemzetének hûséggel
szolgáljon.” (Wass A.)

Si King (Dalok könyve, kínai versantoló-
gia, i.e. XI-III.szd.):  „…kövesd felséges
ôseid és így megmented önmagad…”

G. Szalai István, Tahitótfalu-
Szigetmonostor, 2011. Halottak napjára.

Ezúton mondunk köszönetet Véber
Lajosnénak, Dellamaistra Gyôzônek, Kle-
ment Miklósnak, Klement Miklósénak,
Miklósiné Matz Mónikának, Béky Gellért
atyának, Mrázek Józsefnek, Budai Mihály-
nak és Zsigmond Józsefnek a könyvtárnak
ajándékozott könyvekért.

Köszönetnyilvánítás
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Három idézet jutott eszembe úgy szep-
tember végén egy nem mindennapi össze-
fogás, egy közös munka kapcsán. „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.” Egy házról van szó, amely
otthonná kezd alakulni. Mert minden em-
ber arra törekszik, hogy a hajlékból ott-
hont teremtsen, még akkor is, ha az alap-
vetô közmûvek hiányoznak. Mert ebben a
házban nincs víz, villany. A világítás meg-
oldható egy viharlámpával, van az utcában
egy nyomóskút és télen az otthon melegét
egy kis fafûtéses kályha biztosítja.

A ház tulajdonosáról, Papp Krisztiánról
szól a történet. Ôt sokan ismerik a faluban,
ide született, gyermekkorát itt töltötte és
most is ragaszkodik a faluhoz. Örül és vál-
lalja ezt a „népszerûséget” még akkor is,
ha rosszalló és elmarasztaló véleményeket
hall magáról. „Miért nem kérdeznek meg
engem is?” szokta mondani.

Krisztiánt régóta ismertem, de elôször
akkor beszélgettem vele, amikor a 26.
születésnapján egy kis krumplipaprikás
bográcsozásra készült a barátaival. Közel
harmincan jöttek össze köszönteni ôt, de
leginkább azért, hogy együtt legyenek,
kinyilváníthassák barátságukat. Krisztián
továbbra is számít rájuk, de kérnie sem
kell, mert önzetlenül és önként jönnek
segíteni, érdeklôdni mindazok a régi
ismerôsök, barátok, akik ismerik Krisztián
sorsát és jelenlegi helyzetét. 

Édesanyja halála után nagyszülei lettek
gondviselôi, de aztán néhány éve ôk is
elmentek és Krisztián egyedül maradt az
örökül hagyott házban, amit késôbb elcse-
rélt egy kisebbre. A pártfogók megtalálták,
akikbôl most sincs hiány, de valójában
nem értették meg, hogy ô úgy akar a
kortársaival együtt lenni, hogy a jó testvér
szándékával vigyáz is rájuk. „Azt szerettem
volna, ha inkább nálam vannak, mint az
utcán, mert a faluban nincs hova menniük
a fiataloknak.” Így aztán elindult a meg-
ítélés sorozata, és a pártfogás helyett az el-
marasztalás és a leminôsítés lett Krisztián
sorsa. Nemcsak rá gondolok, amikor Jó-
zsef Attila mindannyiunkhoz szóló örök-
érvényû idézete jut eszembe: „Jó szóval
oktasd, játszani is engedd szép, okos fia-
dat.” Ha megtettük volna mindezt (és egyál-
talán tettünk-e, teszünk-e valamit azért),
hogy a tizenéves szép okos fiaink és lá-
nyaink motivált, céltudatos és tudás centri-
kus iskolákba járjanak. ahol jó szóval oktat-
ják ôket és ahol nem csak a munkanélküli-
ség kecsegtetô jövôképe lebeg elôttük.

Krisztán mindig dolgozott. Jelenleg is
alkalmazásban van, talán még ebben a hó-
napban, de reméli, hogy továbbra is talál
munkát. Végzettségét tekintve asztalos, de
szinte bármilyen munkát elvállal. Tapasz-
talataim alapján jelentôs ismeretei vannak
informatikai téren is, amiben szívesen dol-
gozna. 

Elhatározta, hogy változtat az elhanya-
golt házán és szinte kilátástalan körülmé-
nyein. Kedves ismerôsei, barátai nap, mint
nap eljöttek és segítettek a vakolásban,
meszelésben, burkolásban, takarításban,
mosásban, mosogatásban, a favágásban
csak úgy önzetlenül. Talán kicsit belátva
azt, hogy részesei voltak a ház közmûki-
adásainak, amit most egyedül Krisztiánnak
kell viselnie. 

Megoldódott a napi étkezése és segít-
séget kapott a hivatalos levelek megírá-
sában is. Ez idáig természetbeni és anyagi
segítséget kapott a Tegyünk Együtt Ta-
hitótfaluért Alapítványtól, a Polgármesteri
Hivataltól és az adakozó lakosoktól. (A
további természetbeni és anyagi segítô
szándékot kérem, jelezzék a 06 30 9211
013 vagy a 06 26 385 831-es telefonszá-
mon). A házból lassan otthon lesz, ahol
még sok a tennivaló, de már nem lehet
visszafordítani a dolgok menetét, a változ-
tatás folyamatát. 

Krisztián esete számomra általánosít-
ható, mégis példa értékû. Nem abban az
értelemben példa, hogy kiemeljük, mások
fölé helyezzük ôt, hanem abban az érte-
lemben, hogy szembenézzünk mulasztá-
sainkkal; hogy valamikor valamit nem tet-
tünk meg az utánunk jövô generációkért
és jelenlegi hibáik ellen.

Ha továbbra is kérem bárkinek bármi-
lyen formában történô segítségét és közre-
mûködését, azt azért teszem, mert tudom,
hogy Krisztián megérdemli, és ô is sokat
tudna segíteni mindazoknak, akik rajta
kívül megérdemlik. Szemlélôdô, türelmes
természetével sokat tanul, és úgy gondo-
lom, hogy tôle is sokat lehet tanulni. Elsô-
sorban az emberekhez fordulást, a toleran-
ciát, a dolgok és helyzetek felvállalását és
az önzetlen nyitottságot, amit a szeretet
inspirál. Mintha ismerné a régi kínai köz-
mondást, hogy „Minden probléma a belá-
tás hiányából fakad.” Belátó és elfogadó,
amit sokaknak tudnia kellene a mai világ-
ban. 

Krisztán megismerésében nekem sokat

segítettek az általa összegyûjtött idézetek,
amelyek közel állnak hozzá. Vallomásként
álljon itt talán az egyik legfontosabb: 

„Mielôtt elítélsz, vedd fel a cipômet és
járd végig az utamat. Járd végig a múlta-
mat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdal-
maimat, az örömeimet… tedd meg a lépé-
seket, amelyeket én megtettem és botla-
dozz meg minden kövön, amelyen én
megbotlottam… S mindegyik botlás után
állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tet-
tem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, fe-
lettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz."

Kérem mindazokat, akik ismerik és
szeretik Krisztiánt, hogy segítsék ôt és ne
éljenek vissza a helyzetével. Fogadják el
olyannak, amilyen és ne marasztalják el,
azért mert nem olyan, mint amilyennek
szeretnék látni. Tiszteljék a tulajdonát és a
magánéletét. Fogadják olyannak, amilyen
lehetne! Talán ez lenne a legnagyobb se-
gítség.

Papp Krisztián és a magam nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik
sok munkával, természetbeni adakozással
és anyagiakkal segítettek abban, hogy
Krisztián lakásából otthon legyen.

Tahitótfalu 2011. október 11.
Aladics Antal

„…valahol otthon…”

Felhívás
A 2011-es Adventi események keretén

belül Tahitótfalu egykori és mai sportéle-
tét bemutató kiállítást tervezünk.

A kiállításon a témához kapcsolódó
fényképeket, okleveleket, érmeket, serle-
geket, sportfelszereléseket, edzôket, spor-
tolókat, csapatokat, stb. szeretnénk bemu-
tatni. Szívesen kiállítanánk a Tahitótfalui
sportolókról és sporteseményekrôl írt új-
ságcikkeket is. Reméljük, hogy az egykor
és ma községünkben mûködô sporthoz,
sportolókhoz köthetô dokumentumok,
tárgyak megjeleníthetôk lesznek.

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

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

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula

Tel: 385-967 vagy 385-831
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Újságunk októberi számában G. Szalai
István írása a „ko(r)csmákról” Canzi Ágost
Szüret Tahiban címû, 1859-ben készült
festményének említésével ért véget. A
keresett könyv, amely a kép keletkezését
is leírja, Tragor Ignác (1869-1941) jogász,
helytörténeti író egyik Vácról irt mûve. A
leírás (rövidítve):

„A következôket sikerült annak idején
néhai Kontra Kálmán pomázi fôszol-
gabírótól a helyszínen kinyomoznom. 

Canzi 1859-ben Tahiban nyaralt dr. Mál-
nay Ignác orvosnál (1811-1884), közis-
mert szôlôbirtokosnál (a kép alapján az
épület ma is áll a Pataksor végén, és az
Unger család tulajdona).

A táj, a hegyek és a népviselet adhatták
az ötletet a képhez. A község akkori refor-
mátus lelkésze Kontra János tanácsolta
neki, hogy az alakokat a templomban
szedheti össze, mert a hívek az istentiszte-
let végén, éneklés alatt egyenként hagyják
el a templomot, elsô sorban a leányok,
azután az asszonynép, majd a legények
(csak a karzatról) s végre a férfiak, szóval,
ha jó pozíciót vesz pl. a papszékkel szem-
ben, akkor a hívek legnagyobb része úgy
defilíroz (vonul el) elôtte, mint egy tábor-
nok elôtt a katonák. Úgy is történt. A
mûvésznek egy szemvetése elég volt,
hogy a tiszteletes a kiszemelt alakot név
szerint följegyezze. Ezzel még nem volt
elintézve a munka megkezdése. Ments
Isten, hogy elmenjenek egy piktorhoz, aki
ülésért, vagy állásért pénzt is ígér. Kontra
Jánosnak egész papi tekintélyét latba kel-
lett vetni, s egész délutánonkint üldögélt
maga is a mûvész mûtermét tevô veran-

dán, hogy a szemérmes hajadonok bizton-
ságban érezzék magukat. A képet azután
pesti mûtermében dolgozta ki. 

A festmény legelsô benyomása a nézôre
erôs és mély. Amint ránézünk, mindjárt
tudjuk, mit akart a festô a népéletbôl vett
alakjaival. 

A szôlô szedésének fárasztó munkáját
befejezte már a szüreti népség. A végzés
örömére zeneszó mellett vonul a gazda
lakására, hogy átnyújtsa neki a szôlôkoszo-
rút. De elôbb megáll egy kis pihenôre a
présház elôtt, hogy igyék egy-két pohár
bort a gazda egészségére és örömének
táncban adjon kifejezést.

A háttérben jobbról az öreg Ábrahám-
bükk (ma Kis-bükk, vagy az Öreg-bükk),
balra tôle a Vöröskô) zöldelô hegyháta
emelkedik. A hegy lábánál Málnay doktor
emeletes háza látszik. A kapuját épp most
nyitotta ki egy menyecske, hogy a termést
a szekérrôl behozhassák. A mögötte dom-
borodó szôlôhegyen kicsi kunyhó tûnik
elô és látjuk a szedôket, amint az egymás
melletti sorokat kopasztgatják fürteiktôl. A
háttér balján, a Kis-Duna mentén, Tótfalu
református temploma és tornya fehérlik.
Mellette tûnik föl a paplak. 

Sárgás felhôk, szürke égbolt és verôfé-
nyes sugár hatol át a mulató csoportra.
Igazi ôszi nap ez. A menet elején haladó
gyerekek arcát megcsípte a hûvös levegô.
A Dombó gyerekek cifra kendôkbôl kötött
zászlókat lobogtatnak. Az elsô mellett bal-
lag s az e vidéken szokásos csörgô korsót
a kis Agárdi Szente Zsuzsika viszi. Ott fe-
szít a vörös ünneplô nadrágjában Makla

cigány a prímás, körülötte dolgoznak
Czini a bôgôs, Kistót a cimbalmos, meg
valami kerített klarinétos. 

Az elôtér kiemelkedô alakjai Lengyel
Józsi és Nemes Eszter. Éppen átkarolják
egymást, hogy táncra perdüljenek. Ebben
az idôben ôk voltak a falu elismert szépei. 

Elôttük háti kosarával Vaczó Andris
ugrál. A szôlô koszorút vivôk közül az elsô
Pécsi János uram, a másiknak nevét nem
sikerült megtudnom. De az megállapítha-
tó, hogy készséggel nyúl a zászlótartó által
odakínált boros pohár után. Ez alatt a har-
madik Dombó gyerek félve tekint reá és
egy fürtöt lop a szôlôkoszorúból. Az, aki
baljában a nemzeti zászlót tartja, nagy-
hangú Rózsa Ferenc uram, örökös temp-
lom-atya, a testvér római katolikus egy-
háznál. Ô nyújtja jobbjával a boros poha-
rat s ajka mintha mondaná: Igyál testvér! 

A présház elôtt Öreg Hajdú András
uram ül és mustot merít a kádból. Vele
szemben táncol és poharát magasra emeli
Fekete Vaczó János, mögötte szerényen
ballagnak szüretelô kannáikkal Orsós
Zsuzsi, Billegi Lidi és a többi szigetbeli
szépség.

Bal felôl egy ökrösfogat közeledik. A ter-
mést hozza. Minthogy azonban a Dunáról
jön s a hordók fehér kendôkkel vannak
letakarva, sôt óvatosan vaspánttal odaerô-
sítve, erôs a gyanúnk, hogy nem is must a
tartalmuk, hanem borszaporító dunavíz. A
szekeres a hordók elôtt áll és ostorcsat-
togtatással bíztatja fáradt marháit a gyors
haladásra. 

A présháznak, mely elôtt a szüretelôk
ünnepi csoportja áll, Öreg Hajdú András
uram a gazdája. Az út irányát tekintve,
Kielberger doktor villájához van induló-
ban a menet.”

Eddig a Tragor Ignác idézet.

Az Unger család emlékei között is szere-
pel Canzi Ágost vendégeskedése tahi há-
zuknál (akkor még Pollack ház) a fest-
mény készítésének idején. A szereplôk
neveit részben másként ôrzik. Az eltérô
nevek: Német Lidi, Gille Lidi, Bôröndi
András, Budai Zsuzsi, Tordai János, Ko-
vács József, Pécsi István, Molnár János
(Makla), Makkai István.

Az eredeti festmény a Nemzeti Galéria
állandó kiállításán szerepel. A katalógus
szerint címe: Szüreti ünnepély Vác vidé-
kén (Szüret Vác vidékén, Tahi szüret).

Budai Mihály

Szüret Tahiban
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Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Hamarosan újból itt az év egyik legszebb ünnepe, a Szentkarácsony,

ezért a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány az Önkor-
mányzattal és a többi civil szervezettel karöltve az adventi idôszakban,
falunk karácsony elôtti hangulatának fokozására ismét megrendezi a mû-
vészeti kiállításokat, a karácsonyi kézmûves vásárt, koncerteket, a Betle-
hemi jászol felállítását és a záróünnepséget, a Gálát.

Szeretnénk felkérni Önöket, akinek módjában áll, a karácsonyi dísz-
kivilágítását december 3-ig helyezze el.

Akik a kézmûves vásáron portékájukat eladni kívánják, szíveskedjenek
2011. november 25-ig igényüket bejelenteni. A területet térítésmentesen
biztosítjuk Tahiban a Híd Üzletház parkolójában. A vásár idôpontja 2011.
december 11. vasárnap 9-15 óráig.

Jelentkezés Béres Gabriellánál: 06/ 303375527. Köszönjük!

„Advent Tahitótfalun”
2011. december 3-11.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község
Önkormányzata és a civil szervezetek tisztelettel meghívják Önt és
kedves családját 10. Adventi Gálamûsorukra, St. Martin szaxofon
és pánsípmûvész koncertjére, mely 2011. december 11-én vasár-
nap 18:00-kor kezdôdik a Népházban. (Tahitótfalu Bajcsy
Zsilinszky u. 2.) Támogatói jegy ára 1000 Ft. Mindenkit szeretettel
várunk!

Az év eleji jelentkezés és beiratkozás után a
zeneiskolában is elkezdôdött a munka. A dél-
elôtti tanítás után a kicsik szolfézs- és hangsze-
res óráit a Népházban tartjuk, majd fél kettôtôl
a kora esti órákig a központi épületben taní-
tunk, minden szabad termet elfoglalva, „telt-
házzal”. A korábban használt termeken felül
szeptembertôl a régi dohányzó helyiségben ki-
alakított zeneteremben is folyik hegedû-, furu-
lya-, klarinét- és trombitaoktatás, és a zeneisko-
lai kották, hangszerek is itt kaptak helyet. A
szomszédos tanteremben pedig az „A Tahitót-
falui Általános Iskola Gyermekeiért” alapítvány
által 180 ezer forintért vásárolt felújított Euter-
pe pianínó segíti októbertôl a munkánkat.
Hálásan köszönjük!                                           

A kezdés után alig három hét alatt készültek
föl lelkes tanítványaink az elsô fellépésre. Ok-
tóber 1-én a Zene Világnapját a katolikus temp-
lomban adott koncerttel ünnepeltük. A ma
már hagyományosnak mondható ôszi koncer-
ten a zongoristáink a templom orgonáján ját-
szottak, s a fúvósokat és hegedûsöket is orgo-
nán kísértük. Az itt tartott koncertek ezért is
jelentenek kivételes élményt nem csak a kö-
zönségnek, hanem tanítványainknak is. A
koncerten felléptek: Kovács Kamilla – furulya,
Gonda Rebeka, Szendrei Dóra – fuvola, Halász
Csilla – gitár, Herceg Aliz – hegedû, Bor Mária
Anna, Csereklye Lívia, Damenija Givi, Halász
Csenge, Hartai Györgyi, Szimilkó Virág, Vaczó

Márta, Vaczó Zsuzsanna – orgona, valamint
Gellért Gabriella, Gratzl Erika és Marosi Ágnes
tanárnôk. Koncertünk a katolikus egyházköz-
ség aznapi  „Nyitott templom délutánja” ren-
dezvényeinek elsô programja volt. Boldogan
jövünk jövôre is!                                               

A Tildy Zoltán halálának 50. évfordulója tisz-
teletére rendezett emléknapon is jelen vol-
tunk: a hídfônél lévô emlékhelynél tartott
zászlóavatásnál Herceg Aliz, Csereklye Lívia, és
négy trombitásunk: Antal Noel, Gonda Balázs,
Hagymási András és Tóth István léptek fel,
közremûködött Gratzl Erika és Marosi Ágnes. 

A következô szombaton nem fellépésre, ha-
nem zenehallgatásra érkeztünk a szentendrei
PMK nagytermébe: a szentendrei Zeneiskola
által szervezett „Zenés mesék, mesés zenék”
címû, operákat bemutató sorozatra növendé-
keink és szüleik közül harmincan váltottak bér-
letet. Az elsô elôadás Mozart: A varázsfuvola
címû operájának keresztmetszete volt, az Ope-
raház kiváló énekeseinek és a Szentendrei Ze-
neiskola tanárainak közremûködésével. Négy
nappal késôbb Krafcsik Ibolya tanárnô 23 ta-
nítványával érkezett Szigetmonostorra, hogy
az ottani iskola által szervezett hangverseny-
sorozat elsô elôadását meghallgassák. Ez egy
jazz-koncert volt, felléptek: Binder Károly, Bor-
bély Mihály és a Zeneakadémia jazz-tanszaká-
nak növendékei. A szentendrei és szigetmo-
nostori koncert is nagy tetszést aratott nö-
vendékeink körében, várjuk a folytatást!

Zeneiskolásaink a községi ünnepségek állan-

dó résztvevôi. A Sportcsarnokban tartott októ-
ber 23–i ünnepi mûsorban közremûködtek:
Antal Noel, Gonda Balázs, Hagymási András,
Tóth István – trombita és iskolánk kamaraének-
csoportja Krafcsik Ibolya tanárnô vezetésével.

Az eredetileg október 7-re tervezett idôs-
otthonokban való fellépéseinkre a szervezôk
kérésére október 28-án kerül sor. 

A mozgalmas október után nyugalmasabb
hetek következnek, amire szükségünk is van,
hiszen már készülnünk kell az adventi, kará-
csonyi koncertekre! Legközelebb november
27-én, Advent elsô vasárnapján hallhatnak min-
ket a református templomban, az Istentisztelet
kezdetekor.                   A zeneiskola tanárai

Zeneiskolai hírek

A Pollack Mihály Általános Iskola, Könyvtár
és Zeneiskola pályázatot hirdet Takarító munka-
kör betöltésére, változó munkahelyre, teljes
munkaidôs közalkalmazotti jogviszonyba, 3
hónap próbaidô kikötésével.
Feltételek: 8 általános, büntetlen elôélet.
Elôny: helyismeret, hosszú távú elkötelezôdés
szándéka, rugalmasság, precizitás.
A pályázat részeként benyújtandó: önéletrajz,
motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatot 2011. november 9-ig postai úton
a Pollack Mihály Általános és Zeneiskola címére
(2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 26.), vagy
elektronikus úton a pollack.igazgato@free-
mail.hu e-mail címen keresztül lehet beküldeni.

Álláspályázat

Adventi meghívó
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Kapusgondok, sérülések, vereségek
Az aszódi mérkôzés után váltás volt a kis-

padon: Czifferi Tamás másodedzô lett, Tu-
róczi Csaba vezetôedzôként tért vissza.
Megjegyzendô, hogy nem a megfelelô edzés-
munka hiányzott, hiszen korszerû, pörgôs
edzések voltak, hanem az eredménytelen-
ség, lehangoltság és a súlyos aszódi vereség
volt a váltás oka.

Csodát a régi-új edzô sem tudott tenni, de
a csapat érezhetôen fegyelmezettebb, moti-
váltabb lett és egyre szorosabbak az eredmé-
nyek is. (Ezen sorok október 22-én íródtak)

Aszód – Tahitótfalu 10-1
Gól: Czifferi T.
No Comment…..
Tahitótfalu – Pilisszentiván 0-4
Tahitótfalu – Csomád 2-4
Gól: Jakab E. , Czifferi T.
Pechünkre mindkétszer az aktuális har-

madik helyezettel játszottunk, ôk a fizetett
sztárokkal túl erôsek nekünk. 

Erdôkertes – Tahitótfalu 1-0
Nyerhettünk volna, hiszen az elsô félidô-

ben jobban futballoztunk a hazaiaknál és a
második félidô is kiegyenlített mezônyjáté-
kot hozott. Csak az a potyagól…

Két fiatal kapusunk maradt, sajnos ôk
idônként mellényúlnak és igazi gólvágónk
sincs, a karácsonyfa alatt talán találunk majd
1 kapust és 1 csatárt…

U-19-es csapatunk Aszódon gyôzött 4-1-re,
így 2 csapatot megelôz a tabellán.

U-13-as csapatunk az országos kiemelt NB-
II-es bajnokságban a dicséretes 8. helyen áll.

Turóczi Csaba

Focihírek

Hatalmas sakksiker!
Kovács Judit 4. osztályos tanulónk a Pest

megyei nyílt országos korcsoportos bajnok-
ság elsô fordulójában 1. helyezést ért el!
Ugyanô Pest megye egyéni serdülô bajnok-
ságán aranyérmet szerzett, majd a dunakeszi
Szent Erzsébet kupát is megnyerte. Nagy-
szerû sikereihez ezúton is gratulálunk!

Szeptember 30-án a szôdi kistérségi mezei
futóversenyen is szépen szerepeltek tanuló-
ink: 
II. korosztály – 150 induló: Kovács Judit
17., Csereklye Lívia 26., Horváth Dóra 46.,
Vaczó Márta 57., Dankovics Petra 64.,
Szénási Réka 76. helyezést ért el.
III. korosztály – 120 induló: Kulcsár Evelin
10., Hegedûs Dóra 65. helyezés.
IV. korosztály – 65 induló: Kovács Gábor
32. lett.

Valamennyi tanulónknak kijár a gratulá-
ció, hiszen tulajdonképpen mindegyikük a
mezôny elsô felében végzett!

Turóczi Csaba testnevelô

Iskolai sport

Szeptember 30. és október 2. között került
megrendezésre Izsákon a fogathajtó szakág or-
szágos döntôje, melynek keretein belül rendez-
ték a B-kategóriás kettes fogathajtó bajnoki
döntôt is. Ennek résztvevôje volt Gubacsi Ger-
gô. A három versenyszám közül Gergô maga-
san nyerte a díjhajtás versenyszámát, majd más-
nap a nehéz marathon versenyben csak kevés-
sel maradt le az elsô helyrôl. A zárónapi aka-
dályhajtás pályáját is nehézre építették. Nagy
volt a tét, a verseny megnyerése és az A-kate-
góriába való felkerülés. Mindkettô sikeresen
összejött, az ünnepélyes eredményhirdetésen
Gergô a dobogó legmagasabb fokán állva
hallgathatta végig a Himnuszt.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a tavalyi év
után sikerült a duplázás. Tavaly Bodor Márk
nyerte a döntôt falunkból és Niesz Gábor volt a
harmadik, valamint a mi régiónk csapata is
nyert. Idén Gergô mellett ugyancsak elsô lett

régiónk csapata. Most már négy A-kategóriás
hajtónk van, ez az országban egyedüli. Sehol
máshol nincs erre példa egy faluban vagy vá-
rosban, de még egy tájegységen belül is ritka.

Egy héttel utána Üllôn volt egy napos kom-
binált akadályhajtás verseny. Ezen részt vett
Gubacsi József, Gubacsi Gergô, Fábián Csaba,
Bodor Ferenc, Niesz Gábor. Mindenki ered-
ményesen és lendületesen hajtott. Sajnos a do-
bogóra nem állhattunk fel, de Niesz Gábor egy
negyedik helyezést elhozott.

Október 14-16. között volt Jászkarajenôn az
évadzáró verseny minden kategóriában. Egye-
sületünkbôl Bodor Ferenc vett részt a verse-
nyen. Új összeállítású fogatával jól szerepelt. 

Megnyerte a díjhajtást, harmadik lett a mara-
thonon és még egy gyengébbre sikerült aka-
dályhajtással is megnyerte az összetett versenyt.

Ebben az évben is sok sikert és dicsôséget
szereztek falunknak országszerte.

Jövôre is sok sikert kívánunk és további
eredményes folytatást!   TLSE

Ôszi hírek a lovasokról

Gondoskodás betétszámla: a szerzôdést nagykorú természetes személy 
köti, kedvezményezett megjelölésével. A számlára havi rendszerességgel 
minimum 500 Ft fizetendô. A befizetés történhet a Takarékszövetkezet pénztárában, álutalással, vagy –
amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél számlával – átvezetéssel is. Az elôtakarékosság idô-
tartama minimum 3 év. Kamata: mindenkori jegybanki alapkamat-0,5%.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata, a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány hagyományôrzô köre, valamint a
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola diákjai tisztelettel

meghívják Önt és kedves családját a

„Tahitótfalu sportélete régen és ma”

és 
„Ôszi természetfotók ”

cimû kiállításra.
A kiállítás megnyitója 2011. december 4-én, vasárnap

11.15-kor kezdôdik.
Köszöntôt mond: Dr. Sajtos Sándor polgármester úr

A kiállítást megnyitja: Wegroszta Gyula

A kiállítás megtekinthetô a Református Egyház gyülekezeti
termében (2010 Tahitótfalu, József A. u. 4.) 
2011. december 4-11-ig hétvégenként 10-17, 

hétköznap 15-18 óráig.
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Márton-napi Libanapok

Az Urak Asztala
Vendéglôben

Nov. 9-18-ig

Étel ajánlataink:
Hideg libamáj zsírjában lilahagymával 1740

Sült libacomb hagymás tört burgonyával,
párolt lilakáposztával 2390

Libamell vörösboros aszalt szilvamártással
baconba tekert rozmaringos burgonyával 2490

Pácolt libamell bazsalikomos sajtmártással,
burgonyakrokettel 2490

Grillezett libamáj sült almával,
burgonyapürével 2690

Érdeklôdni és bejelentkezni a 0626385456 illetve a
06204814838 telefonszámon lehet.

Várjuk szeretettel kedves vendégeinket!
2022 Tahi, Pataksor u. 1.
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Mi megfôzzük Ön helyett a karácsonyi menüt!

Halászlé és töltött káposzta az 

Urak Asztala vendéglôbôl       
Halászlé 990 Ft-ért (0,5 l) vegyes halból és

házias töltött káposzta 900 Ft-ért.

Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig (16:00-ig) személyesen

a Pataksor utca 1. szám alatt, vagy telefonon a 0626385456

vagy a 06204814838 telefonszámon.

Elvihetôk dec. 23-án 17:00-21:00-ig.

Céges év végi zárásokat, rendezvényeket 30 fôig vállalunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Házi sajtkészítô
tanfolyam indul

Ahol az érdeklôdôk megismerhetik,
megtanulhatják a háztáji körülmények kö-
zött történô tejfeldolgozást, sajtkészítést!

A képzés helyszíne: Faluház, Tahitót-
falu Szabadság út 1/a.

A képzés idôtartama: 30 óra
Elmélet aránya: 40% (12 óra) Gyakor-

lat aránya: 60% (18 óra)
Idôpont: 2011. november 25-26-27.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati isme-

reteket nyújt, érdeklôdést kelt fel. A tan-
folyam elvégzése képesítést nem ad, de
óraszáma beszámít további OKJ-s szakmai
képzésbe. 

A képzés díja 27 000 Ft. 
Maximális csoportlétszám 20 fô, a je-

lentkezéseket érkezési sorrendben fogad-
juk el. A tanfolyamot minimum 15 fô
jelentkezése esetén indítjuk!

A tanfolyam tematikája és a jelentkezési lap
a www.tahitotfalu.hu honlapon megtekinthetô. 

A tanfolyamra Béres Gabriella mûvelôdés-
szervezônél lehet jelentkezni: 0630/337 5527
vagy program@tahitotfalu.hu.

Apróhirdetések
Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú
távra egyaránt. Telefon: 06-20-320-4767
A MÜZLIOUTLET.HU webáruház bemu-
tatkozó VÁSÁRT tart november 14-én
PÉNTEK-en 16-18.30-ig a FALUHÁZ-ban!
Elsô 50 vásárló ajándékot kap! 40-50-70%-
os kedvezmények!
Karácsonyi vásár a GAZDABOLTBAN!
Egyes termék 5-10 % árengedménnyel!
Az engedményes vásár 2011. december 1-
tôl 31-ig tart. Szeretettel várjuk vásárlóinkat
Tahiban a híd lábánál.
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Vadhúsbolt
Leányfalun az új CBA áruház mellett.

Választékunkkal és árainkkal el szeretnénk érni, hogy állandó
vásárlónk legyen Ön is. Ajánlatunk:

– 4 féle ízesítésû szarvasszalámi és kolbász
– Friss vákuumcsomagolt szarvas és vaddisznóhúsok
– Tisztított egész fácán és vadkacsatestek csomagolva

– Csontos vadhús csomagok fagyasztva
– Pácolt nemes vadhúsrészek rendelésre

– Vadfûszerek
– Palackozott Alpok-Aqua forrásvíz 

Nyitva: Kedd és Szombat: 8-14, Szerda, Csütörtök,

Péntek: 8-18, Vasárnap és Hétfô: Zárva
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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.

Számítógép-szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Kitınô minôségû használt gyermekruha kapható az
ANDI BUTIKBAN

Tahitótfalu, Hôsök tere 5. szám alatt (CBA-val szemben)
I. osztályú gyermekruhák 0-14 éves korig.

Pólók, kardigánok, nadrágok, bodyk, szabadidôruhák, kabátok stb.
Hetente megújuló árukészlet.



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, 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, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Vá-
rosháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampol-
gárság), 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 folyama-
tosan, 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 ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, pén-
tek 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 • TAKARÉKSZÖVET-
KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
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, Karne-
válné 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.

Október – Szent András hava

November 1. Mindenszentek napja
– november 2. Halottak napja

Mindkét nap a halottakra való emléke-
zés ünnepe. Mindazokra a szentekre is
emlékezünk, akikrôl a naptárak név sze-
rint nem tesznek említést.

E napon ma is szokás a sírok megtisz-
títása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a
halottak emlékezetére. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért
sokfelé szokás, hogy számukra is megterí-
tenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asz-
talra. 

A szegedi tájon mindönszentök kalá-
csa, kóduskalács néven üres kalácsot sü-
töttek, amit a temetô kapujában várakozó
koldusoknak adtak, hogy ôk is megemlé-
kezzenek a család halottairól. Csallóköz-
ben is az ezen a napon sütött kalácsot
osztották szét a temetô kapujában álló és
imádkozó koldusok között, nehogy a ha-
lottak hazalátogassanak. 

Mindenszentek és halottak napja közti
éjszakán a néphit szerint a templomban a
halottak miséznek. Halottak napján meg-
vendégelik a szegényeket és a koldusokat. 

Mindenszentek is idôjárásjósló nap. 
Aki azt akarta tudni, milyen lesz a tél,

kiment az erdôbe, és levágott egy bükk-
faágat. Ha az ág belül száraz volt, akkor
enyhe telet lehetett várni, ha pedig ned-
ves, akkor hideget, sok hóval.

Mindenszentekhez gazdasági hagyomá-
nyok is fûzôdnek. Ez a nap a cselédfoga-
dás, bíróválasztás napja is. Ekkorra a ve-
tést, az ôszi munkákat be kell fejezni,
mert a természet nyugovóra tér. 

November 11. Márton napja
Márton-napon országszerte lakomákat

rendeztek, hogy egész esztendôben bô-
ven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották,
minél többet isznak, annál több erôt és
egészséget isznak magukba. Ilyenkor már
le lehet vágni a tömött libát. 

„Aki Márton napon libát nem eszik,
egész éven át éhezik” 

A liba csontjából az idôjárásra jósoltak:
ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor
havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid,
akkor sáros. 

Az aznapi idôbôl is jósoltak: 
„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél,

ha barnán, kemény tél várható.” 
„Ha jókedvû Márton, kemény lesz a tél.”
„A bornak szent Márton a bírája” – tart-

ja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor,
más jelentése szerint az ôszi idôjárás
dönti el, hogy milyen lesz a bor. 

Szent Márton napján a pásztorok vesszôt

adtak ajándékba a gazdáknak. Ez volt a
Szent Márton vesszeje. Köszöntôt is mond-
tak, a gazda megfizette a bélesadót vagy
rétespénzt. 

November 19. Erzsébet napja
A legtiszteltebb nôi szentek közé tarto-

zik Árpádházi Szent Erzsébet. Amikor aty-
ja, II. András kérdôre vonta, miért visz a
szegényeknek alamizsnát, a kötényében
rózsává változott az. Ez az úgynevezett
„rózsacsoda”.

Hazánkban a leggyakoribb nôi nevek
közé tartozik az Erzsébet, azért az egyik
legkedveltebb névünnep. Árpádházi
Szent Erzsébet neve gyakran szerepel a
pünkösdi énekekben. Lehetséges, hogy
az összefüggés a pünkösdirózsa és Szent
Erzsébet legendájának egyik motívuma, a
rózsacsoda következtében alakult ki.

Idôjárásjóslás is fûzôdik ehhez a nap-
hoz: ha Erzsébet napon havazik, azt
mondják: „Erzsébet megrázta a pende-
lyét.” (vagy dunyháját)

November 25. Katalin napja
Szent Katalin, aki hitéért mártírhalált

halt, okos kislány volt, kinek látomásában
Jézus megjelent, és ôt eljegyezte. Ezért vé-
dôszentje mindazoknak a lányoknak, kik
házasságra vágynak. Okossága miatt diá-
kok, tudósok, egyetemek védôszentje is.

Katalin nôi dologtiltó nap. 
A Katalin-napi idôjárásjóslás közismert: 
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony

locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor a
karácsony kopog.” 

Katalin napjával befejezôdtek az ôszi
bálok, lakodalmak.

November 30. András napja
A legjelentôsebb házasságjósló, varázs-

ló nap. Többnyire a lányoknak magányo-
san, titokban kellett ezeket a praktikákat
elvégezniük. Próbáltak álomból jósolni. A
párna alá férfiruhanemût rejtettek, és
egész nap böjtöltek. 

„Aki böjtöl András napján,
Vôlegényt lát iccakáján.”
A közös jóslások többnyire a fonóban

történtek – ólomöntéssel, gombócfôzés-
sel. A gombócba egy-egy férfinevet rejtet-
tek, amelyik elsônek jön fel a víz tetejére,
az lesz az illetô férjének a neve. Az ólom-
öntésnél az öntvény alakjából a jövendô-
beli foglalkozására igyekeztek jósolni.

A moldvai és Gyimes-völgyi magyarok
ezen a napon a farkasok ellen meg-
fokhagymázták az ajtókat, hogy ne vigyék
el a jószágot. E célból összekötötték az
ollót, mert ha nyitva maradna, a farkasok
elvinnék a juhokat. 

András-napkor kezdôdtek a disznóvágá-
sok, disznótorok, mert ekkor már eltartha-
tó a hús. Ezért nevezték disznóölônek is.

Népi kalendárium


