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

Július 4-22. hétfô-péntek 9:00-12:00
Ingyenes Nyári Napközistábor a
Szabadidôparkban az önkormányzat és a
TETA szervezésében. Részletek a plaká-
tokon.

Július 11-17. Esti zenés áhitatok-XI.
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét. Részletek a plakátokon.

Faluház rendszeres programjai
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
Dobszerda-kézidob tanulás: nyári szünet    

Folytatás a 4. oldalon

2 2 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Önkormányzati hírek 1.

Mesélt az erdô... 1.

Rendôrségi hírek 4.

Volt 1x1=2 foci 6. 

Tahitótfaluban...

Mányoki Ádám 10.

Tahitótfaluban

Tahitótfalu júliusi programjai

A Képviselô-testület legutóbbi mun-
katervben szereplô ülését 2011. május
26-án tartotta, melyet követôen még
06. 03-án rendkívüli ülésre került sor. 

A május 26-án megtartott ülésrôl
Schottner Jánosné képviselô hiányzott,
és a Képviselô-testület 9 napirendi
pontot tárgyalt meg. 

A Képviselô-testület 100/2011.
(05.26.) határozatával, 8 igen szavazat-
tal, egyhangúlag fogadta el a „Belte-
rületi csapadékvíz elvezetés” kivitele-
zésének szerzôdés tervezetét és mel-
lékleteit. 

A Képviselô-testület 101/2011.
(05.26.) határozatával, 8 igen szavazat-
tal  egyhangúlag  fogadta el a 2010. évi
„Gyámügyi feladatok ellátásáról” és a
„Gyermekjóléti és Családgondozói
Szolgálat mûködésérôl” szóló beszámo-
lót, melynek alapján az érintett szer-
veknek a határozatot megküldtük. 

A Képviselô-testület 102/2011.
(05.26.) határozatával, 7 igen szavazat-
tal,                   Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

A 13. Eperfesztivál kere-
tében idén immár negyedik
alkalommal rendezte meg az
Önkormányzat és a TETA a
Diákalkotók Országos Tûz-
zománc Pályázatát, ezúttal a
Nemzeti Kultúrális Alap
támogatásával. A biennálé
témájául az erdôt és a benne
zajló életet választottuk,
lévén 2011. az erdôk nem-
zetközi éve. A gyerekekhez
közel álló világ olyannyira
megindította képzelôerejü-
ket, hogy rekord mennyisé-
gû és igen magas színvonalú
alkotást küldtek a pályázatra.
30 alkotómûhely és iskola 305 pályamûvet
küldött el Tahitótfaluba, ahol szakértô
zsûri értékelte a munkákat. Az érdeklôdôk
az összes mûvet megtekinthették az
Eperfesztivál ideje alatt a kiállításon. A
Dunakanyar ügyes kezû kisdiákjainak is
sok szép képét láthattuk. Gratulálunk ne-

kik és tanáraiknak, két év múlva talál-
kozunk! 

Ezúton köszönöm meg a szakavatott
zsûri lelkiismeretes munkáját, valamint
mindazok segítségét, akik a kiállítás elô-
készítésében, berendezésében, a díjkiosztó

Folytatás a 8. oldalon

Mesélt az erdô Tahitótfaluban
– gyermekszemmel, csillogó tûzzománccal



Folytatás az 1. oldalról
1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett, dön-
tött a civil szervezetek részére kiírt mû-
ködési célú pályázatok támogatásáról,
melynek alapján a támogatott szerveze-
tekkel a szerzôdések aláírása folyamatban
van. (Támogatások: Tegyünk Együtt Tahitót-
faluért Közhasznú Alapítvány: 350.000 Ft,
Tahitótfalui Lovassport Egylet: 290.000 Ft,
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület: 150.000 Ft, Tahi-
tótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesü-
let: 150.000 Ft, VOX INSULAE Sziget
Hangja Közhasznú Egyesület: 150.000 Ft,
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: 110.000 Ft.)

A Képviselô-testület 103/2011. (05.26.)
határozatával 7 igen szavazattal (Gaál
Sándorné nem szavazott), döntött helyi
kitüntetések tárgyában, melyek átadására
2011. augusztus 20-án kerül sor. (Tahi-
tótfalu Díszpolgára: Chambre Attila
Lajosné Rainer Gabriella, Tahitótfaluért
Emlékérem: Csizmadi Csaba, Gaál Sán-
dor)

A Képviselô-testület 104/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, egy-
hangúlag meghívásos pályázat alapján
döntött 12 db szelektív hulladékgyûjtô
edényzet megvásárlásáról, az UNISCHO
Kft-tôl. A megrendelés megtörtént. 

A Képviselô-testület állásfoglalásában 8
igen szavazattal  egyhangúlag határozott
a „Minden születendô gyermeknek ül-
tessünk fát” akcióhoz történô csatlako-
zásról, melynek részleteit a Képviselô-
testület a késôbbiekben dolgozza ki. 

A Képviselô-testület 105/2011. (05.26.)
határozatával, 7 igen szavazattal (Szabó
Judit nincs jelen) hagyta jóvá a Duna-
kanyari Csatornázási Társulás döntését,
mely szerint Pócsmegyer polgármesterét
Németh Miklóst a társulás elnökévé
választották. A határozatot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 106/2011. (05.26.)
határozatával, 7 igen szavazattal (Szabó
Judit nincs jelen) hagyta jóvá a gát-
beruházás által érintett területen lévô
ingatlanok cseréjének elôszerzôdését
(Puskás Jánosné és Verebes István ingat-
lana). Az elôszerzôdés elôkészítés alatt.

A Képviselô-testület 107/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, döntött
a RIMI Kft. által ajánlott térfigyelô rend-
szer kiépítésének támogatásáról, mely-
nek elhelyezésérôl (központ) késôbb
születik döntés. 

A Képviselô-testület 108/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, biztosí-
tott parkolási lehetôséget a VOLÁN
részére (5 db busz) az úgynevezett Csa-

pás területén, a KÉK Duna Szövetkezettel
szemben. A határozatot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 109/2011. (05.26.)
határozatával, 7 igen szavazattal, 1
tartózkodás (Szabó Judit) mellett engedé-
lyezte Dobó István (Tahitótfalu,
Szentendrei út 149.) részére szilárd
burkolatú kapubejáró építését, melyrôl a
határozatot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 110/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, engedé-
lyezte Korda János (Tahitótfalu, Nagy
Imre u. 10/A) részére szilárd burkolatú
kapubejáró építését, melyrôl a határoza-
tot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 111/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, hoz-
zájárult a Béke utca 2159 hrsz-ú ingatlan
(Alsószérûk – Pócsmegyeri út) villamos
hálózattal történô ellátásához, mely az
úgynevezett tervezett elkerülô út mentén
található. A határozatot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 112/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, biztosí-
totta a „Szövetség az életért” tábor
(határon túli fiatalok) részére 1 éjszakára
ingyenesen a tornatermet (július 6.). A
határozatot kiadtuk.

A Képviselô-testület 113/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, érté-
kesítette a 1333 hrsz-ú ingatlant, a szom-
szédos ingatlan tulajdonosa részére. A
szerzôdést megkötöttük. 

A Képviselô-testület 114/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal egy-
hangúlag fogadta el Szabados – Molnár
Ágnessel kötött közterület karbantartási
szerzôdés 2011. évi díjait (2010. évi díjak
+ 4 %), melyrôl a határozatot kiadtuk.

A Képviselô-testület 115/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal egy-
hangúlag hagyta jóvá a Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítását, melyrôl a
határozatot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 7 igen szavazattal,
és 1 tartózkodás (Csörgô Mihály) mellett,
rendeletet alkotott a házasságkötések,
bejegyzett élettársi kapcsolatok és a
családi események szolgáltatási díjairól,
melyrôl rövid összefoglaló a helyi újság-
ban megjelenik, a teljes szöveg a hon-
lapon és a községháza hirdetôjén (kihir-
detés) megjelenik.

A Képviselô-testület 116/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, egy-
hangúlag támogatást állapított meg az
általános iskolások nyári buszkirán-
dulásához (100.000 Ft), mely táboroz-
tatás idôközben meg is történt. 

A Képviselô-testület 117/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, egy-
hangúlag támogatást állapított meg a
Pilis-Dunakanyari Hírmondó részére
(30.000 Ft/hó), a havi megjelenéshez. A
támogatás feltétele a községi ren-
dezvények híreinek, hirdetéseinek meg-
jelentetése ingyenesen. A határozatot
megküldtük. 

A Képviselô-testület 118/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, egy-
hangúlag döntött hátrányos helyzetû
gyermekek nyári étkeztetésérôl, melynek
alapján július 4-tôl augusztus 26-ig maxi-
mum 30 fô részesül napi egyszeri
étkeztetésben (400 Ft/fô/nap). 

A Képviselô-testület 118/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, egy-
hangúlag engedélyezte a Polgármesteri
Hivatal részére július 11-31-ig a hivatal
zárva tartását, ügyelet fenntartása mel-
lett. 

A Képviselô-testület 119/2011. (05.26.)
határozatával, 8 igen szavazattal, egy-
hangúlag 90.000 Ft + Áfa költségkeretet
biztosított a Trianon Emlékhely meg-
világítására, mely idôközben elkészült. 

A Képviselô-testület június 3-i rend-
kívüli ülésérôl Kubanek István képviselô
hiányzott. 

A Képviselô-testület 121/2011. (06.03.)
határozatával 8 igen szavazattal egy-
hangúlag döntött a „Belterületi csapa-
dékvíz elvezetés” kivitelezésének meg-
hívásos közbeszerzési eljárás keretében
történô pályáztatásról. A pályázat kiírása
megtörtént, melyrôl a Képviselô-testület
július 4-én dönt és várhatóan július 25-én
a kivitelezés megkezdôdik. 

A Képviselô-testület 122/2011. (06.03.)
határozatával 6 igen szavazattal (Rédai
Dávid nem szavazott), 1 tartózkodás
(Szabó Judit) mellett elvi hozzájárulást
biztosított Rédai Dávid részére, a 097
hrsz-ú úttal kapcsolatos munkákhoz. A
határozatot kiadtuk. 

A Képviselô-testület 123/2011. (06.03.)
határozatával 8 igen szavazattal  egy-
hangúlag döntött a Tótfalu település
részen szükséges szennyvízátemelôk
fejlesztése (Rózsa utca, Gyepes utca) ter-
vezési pályázatairól. A beérkezett ajánla-
tokat átadtuk a DMRV Zrt-nek mûszaki
szakvélemény kialakítására. A Képviselô-
testület a végleges döntést július 4-én
hozza meg.

Tóth János jegyzô 
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Önkormányzati hírek



Hazánkban jelenleg közel 3 millió aller-
giás megbetegedésben szenvedô ember-
társunknak a parlagfû (Ambrosia artemisi-
ifolia) okozza a legerôteljesebb tüneteket.

A parlagfû egyéves, magról kelô, szél-
porozta, terebélyes gyomnövény, mely-
nek magvai a talajban 20-30 évig is
megôrzik csírázóképességüket. Egy átla-
gos méretû növény 3-4000 magot termel,
de szélsôséges esetben megközelítheti az
50 000 darabot is. A növényvédelemrôl
szóló 2000. évi XXXV. törvény szabályo-
zása értelmében a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfû virágbimbó kialaku-

lását megakadályozni és ezt az állapotot
a vegetációs idôszak végéig folyama-
tosan fenntartani.

Azzal szemben, aki az elôírt védekezési
kötelezettségét elmulasztja, növényvédel-
mi bírságot kell kiszabni és közérdekû vé-
dekezést elrendelni –  akár kultúrnövény-
ben is – melynek költségei a földhasználót
terhelik. A kultúrában okozott károkért
kártalanítási igény nem támasztható.

A veszélyes gyomnövény terjedésének meg-
akadályozása országos léptékû összefogást
igényel, melyben az Ön segítségére is számí-
tunk az egészséges környezethez fûzôdô alkot-
mányos jogok érvényesülése érdekében.

Kérem a Tisztelt Termôföld-tulajdono-
sokat és -használókat, hogy folyamatosan
gondoskodjanank a parlagfû elleni mecha-
nikus vagy vegyszeres védekezés végrehaj-
tásáról, jogkövetô magatartásukkal segít-
sék elô a parlagfû-mentesítési program
megvalósításának sikerességét. A törvényi
elôírásról tájékoztassák ismerôseiket és a
tapasztalt parlagfû-fertôzöttségrôl tett
bejelentéseikkel támogassák a földhivata-
lok felderítési tevékenységét.

A parlagfûmentes Magyarország kö-
zös érdekünk!

Hatékony együttmûködésüket elôre is
megköszönve: 

Körzeti Földhivatal Vezetôje
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2011-ben született 18 fiú, 7 leány, össze-
sen 25 gyermek
Megszülettem!
2011. június 16-án, nevem: Repárszky Richárd
2011. június 18-án, nevem: Nagy Márton
2011. június 29-én, nevem: Papp Villô Borbála
2011. június 30-án, nevem: Károlyi Miklós
Házasságot kötött 16 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Havas Henrikné, 36 éves, Feszty Á. u. 1.
Jankó Zoltán, 79 éves, Hajós u. 3.
Tordai János, 57 éves, Ady E. u. 4.
Kiss Ferencné, 90 éves, Kós K, u. 10/A
Molnár Istvánné, 83 éves, Toldi M. u. 5.
Horváth Sándor, 57 éves, Zrínyi u. 40.
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A Polgármesteri Hivatal 2011. július 11-
tôl 31-ig ZÁRVA tart, azaz igazgatási szü-
net lesz.

A hivatali zárva tartás idején rendkívüli
ügyek intézésére ügyelet mûködik.

Szíves megértésükben bízva!
Tóth János jegyzô

Hivatali szünet

A parlagfû-mentesítésrôl

A termôföld védelmérôl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése köte-
lezôen elôírja valamennyi termôföld hasz-
náló részére a termôföld hasznosításának
kötelezettségét.

A földhasználó – ha e törvény másként
nem rendelkezik, választása szerint – köte-
les a termôföldet mûvelési ágának megfe-
lelô termeléssel hasznosítani, vagy a ter-
melés folytatása nélkül a talajvédelmi
elôírások betartása mellett a gyomnövé-
nyek megtelepedését és terjedését meg-
akadályozni.

Szôlôt és gyümölcsöst a mûvelési ágá-
nak megfelelô termeléssel kell hasznosí-
tani.

A földhivatal az elôírt hasznosítási kö-
telezettség betartását rendszeresen,
helyszíni szemlék során ellenôrzi. 

A helyszíni szemlék során ellenôrzi to-
vábbá: 

– a természetbeni állapot és az ingatlan-
nyilvántartásban szereplô adatok egye-
zôségét (mûvelési ág megváltozása,
illetve bejelentésének elmulasztása), 

– az idôleges más célú hasznosítás meg-
szüntetését, 

– az idôleges más célú hasznosítási
engedély lejárta után az eredeti állapot-
ba történô helyreállítást, 

– a más célú hasznosítás megkezdésének
elôzetes bejelentését, 

– a földminôsítési mintatereket.
– felderíti az engedély nélküli más célú

hasznosításokat, illetve ezt követôen az

eredeti állapotba történô helyreállítás
megtörténtét, 

– felméri a beruházási területeken a mel-
lékhasznosítási, ideiglenes hasznosítási
kötelezettség teljesítését.

Felróható mulasztás esetén a földhivatal
földvédelmi bírsággal sújtja a földhasz-
nálót, annak hiányában a termôföld tulaj-
donosát. Amennyiben a bírsággal érintett
földrészletnek több földhasználója van,
illetôleg az érintett földrészlet közös tulaj-
donban áll, a földvédelmi bírság a föld-
használókat, illetôleg tulajdonosokat egye-
temlegesen terheli.

A bírság mértéke a termôföld ingatlan-
nyilvántartás szerinti aranykorona érté-
kének kétezerszeres szorzata, illetve mini-
mum 10.000 Ft.

A bírságot az azt kiszabó határozat
jogerôre emelkedését követô 30 napon
belül kell megfizetni. A határidôre be nem
fizetett földvédelmi bírság adók módjára
behajtandó köztartozásnak minôsül.

A fentiek alapján felhívjuk a termôföld
használók és tulajdonosok figyelmét a ter-
môföldek hasznosítási, valamint a felhívás-
ban még felsorolt kötelezettségeknek
betartására, mely mindannyiunk közös
érdeke!

dr. Kiss Balázs
Szentendrei Körzeti Földhivatal

Vezetôje

Felhívás a termôföldek
hasznosítási kötelezettségére
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Folytatás az 1. oldalról
Gyermek képzômûvész szakkör: nyári
szünet 

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660

Csütörtök 18:00: Íj veled 6—>7! Íjászok-
tatás nem csak gyerekeknek. Vezeti: Papp

Károly, TAKI. Részvétel bejelentkezés
alapján szerda estig a 0620/929 1465 szá-
mon.

Péntek (július 8., 22.) 18:00: Asztrológia
tanfolyam. Vezeti: Szabó Kata, +3670/653
7765

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

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

Községi Könyvtár programja
Olvasókör: nyári szünet
Színházlátogatás: nyári szünet

Tahitótfalu júliusi 
programjai

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!

Az elmúlt idôszak települést érintô köz-
biztonsági helyzetérôl és a lakosságot érin-
tô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok rövid
tájékoztatást adni.

Június hónapban Tahitótfalu települé-
sen több vagyon elleni bûncselekmény is
történt. Jellemzôen ezek a bûncselek-
mények kisebb értékû lopások, betöréses
lopások voltak. Több esetben a házhoz
tartozó tárolókból tulajdonítottak el érté-
keket az elkövetôk. Tahi településrészen
egy szerszámgépet az éjszaka folyamán, az
udvaron parkoló gépjármû csomagtar-
tójáról tulajdonítottak el. Ezzel kapcsolat-
ban kérném Önöket, hogy az udvaron le-
hetôség szerint ne hagyjanak szerszá-

mokat, gépeket, hanem azt próbálják
zárható helyen tárolni ezzel is megtenni
mindent az értékeik megóvása érdekében.

Az Eperfesztivál biztosítása egy szá-
momra talán nem is annyira meglepô
tanulsággal zárult. Örömteli, hogy a fesz-
tivál területén rendzavarás, garázdaság,
gépkocsi feltörés nem történt. Ellenben
kollégáim két esetben is intézkedtek
fiatalkorú személyekkel, akik alkoholos
befolyásoltságuk miatt orvosi ellátásra
szorultak. Az adatgyûjtések során megál-
lapítható volt, hogy a fiatalok az alkoholos
italokat a környezô üzletekben felnôtt
korú barátaik, esetenként ismeretlenek
segítségével szerezték be. A legérdeke-
sebb, hogy elôfordult olyan is, amikor úgy
nyilatkozott a fiatalkorú, hogy otthonról

hozott el alkoholos italt és azt fogyasztotta
el. Ennek kapcsán a nyári idôszakban a
közterületek rendjének betartása érdeké-
ben több alkalommal is tervezünk ellen-
ôrzéseket végrehajtani a település szóra-
kozó helyein és azok környezetében.
Személyi sérüléssel járó közlekedési bale-
set nem történt Tahitótfalu területén.
Továbbra is fokozott figyelmet fordítunk
az ittas gépjármûvezetôk kiszûrésére és az
elsôbbségi szabályok betartására, ugyanis
a baleseti adatok alapján a sérüléses bale-
setek bekövetkezésében ezek a szabály-
szegések kiemelt szerepet játszanak.

Július hónapban az alábbi napokon ter-
vezünk fokozott sebességellenôrzést Tahi-
tótfalu területén: július 6., július 11., július
19., július 26, július 27.

Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok

Rendôrségi hírek

Az elôzô évekhez hasonlóan ebben az
évben is 500 e forint keretbôl gazdálkod-
hattunk, valósíthattuk meg köztereink,
emlékmûveink, középületeink virágosítá-
sát. Ebbôl az összegbôl vásároltuk meg a
virágpalántákat idén is Szmutni Péter
kertészetébôl. Szintén ebbôl a keretbôl
pótoltuk a sérült megrongálódott virág-
cserepeket, beszereztük a virágtartókba
szükséges virágföldet, a virágok gondo-
zásához szükséges tápsót, és új viráglá-
dákat is készíttettünk.

A virágok kiültetése társadalmi munká-
ban történt, gondozásuk részben önkor-
mányzati, részben társadalmi munkában
valósul meg.

Az idei évben is bôvítettük a virágos
helyek számát. A Szabadság úton nyolc
oszlopon 24 cserép muskátlival több
került kihelyezésre, a tartókat ugyan úgy,
mint az elôzôeket, Csörgô Mihály alpol-
gármester úr készítette és erôsítette fel az
oszlopokra. A Hôsök Emlékmûhöz három
új virágládát helyeztünk el, további 10 fa
virágládát készíttettünk, melybôl kettô a
Polgármesteri Hivatalhoz, kettô a Tahi
oldalon lévô Szabadság téri buszmegálló-

ba, a további hat a Szentendrei úton
magán ingatlanok elé lett elhelyezve, az
ott lakó ingatlan tulajdonosok vállalták a
beültetett virágládák gondozását.

A Trianon Emlékhelyen az évfordulóra
felállított táblák alatt lévô virágládák is
virágdíszt  kaptak. A Tahiban lévô nagy
parkolóban négy nagy virágláda került
kihelyezésre egynyári virágokkal, évelôk-
kel beültetve a HÍD Üzletház jóvoltából. 

Elmondhatjuk, hogy méltán lehetünk
büszkék a munkánkra, mely révén ismét
szép és virágos lett a település.

Sajnos szomorú tapasztalat az, hogy az
idén rekordot döntött a kihelyezett virá-

gok eltulajdonítása, elpusztítása. Nem
helyén való a virágok ellopása, de oktalan
elpusztításuk egyszerûen elfogadhatatlan.
Nem tudom, milyen lelkületû ember az
olyan, akinek örömet okoz, ha elpusztít-
hat valami szépet, és tönkre teszi mások
munkáját, azokét, akik sokat tesznek
településünk szépítéséért.

Szeretném, most ebben az újságcikkben
megköszönni ezeknek az embereknek,
hogy támogattak engem ebben a mun-
kában, és segítô közremûködésükkel az
idei évben is széppé varázsoltuk közsé-
günket.

Akiket megillet a köszönet: Balláné
Karnevál Magdolna, Bozóki Sándor,
Bozóki Sándorné, Bolláné Pintér Katalin,
Dr. Bellavics Erzsébet, Fekete Lászlóné,
Gaál Sándor, Bötkös Adrienn, Gulyás
Istvánné, ifj. Csörgô Mihályné, Csörgi
Eszter, Chambre Attiláné, Juhász Erika,
Kotrucz Teréz, Kubanek István, Nagy
Lászlóné, Nagy Lajosné, Németh Mariann,
Pálvölgyi Tamásné, Szedlacsek Károlyné,
Takács Györgyné, Vaczó Zoltán, Wainold
Györgyi.

Tisztelettel:
Gaál Sándorné 

képviselô 

Virágosítás 2011. 



���� �������	�
�
�������	
���������

Történelem2 0 1 1 . J Ú L I U S

5

A trianoni békediktátum aláírásának
kilencvenegyedik évfordulójára mûsorral
és koszorúzással emlékeztünk meg a
tavaly felavatott Trianon Emlékmûnél. 

Hiszem és tudom, hogy minden ilyen
megemlékezés nemzetünk gyarapodását
és összefogását segíti elô, mert nemzet
nélkül az ember éppen ember maradhat,
de a magyar csak nemzetben marad ma-
gyarnak. 

Köszönet mindazoknak, akik segít-
ségükkel és jelenlétükkel részesei voltak
az eseménynek.

Tavaly a Hargita nyugati oldalából került
ide az antracit ,,Székelykô”, amelynek
megkeresésében Kubanek Lajos, meg-
faragásában egy parajdi kôfaragó segített.
Csizmadi Csaba hozta el nekünk, köszönet

mindannyiuknak.
Hála Istennek sikerült az idei ünnepség-

re építgetni, szépítgetni az emlékmûvet és
környékét.

Idén a Vereckei-hágóról hozott kôvel
gazdagodott az emlékmû, amelyet Magyar
Zoltánnak köszönhetünk.

Elkészült egy irányjelzô- és egy informá-
ciós tábla, amelynek elkészítésében sokan
segítettek. Köszönjük Gubacsi Józsefnek a
faragást, Hegedûs Károlynak a famunkát,
Almássy Csabának a grafikai és szerkeszté-
si munkát, Nagy Istvánnak a szkennelést,
Kubanekné Bencze Hajnalnak, Béres
Attilának a szöveget, Csörgô Mihálynak az
emlékmû megvilágítását, Gaál Sándorné-
nak a virágosítást, Aladics Antalnak a de-
korációt, valamint az önkormányzati dol-

gozóknak a táblák felállítását és a virá-
gosítást. 

A meghitt ünnepi hangulatot köszönjük
a fellépô mûvészeknek: Kiss Gy. László
tárogatómûvésznek, Rátkai Amandának és
a Vox Insulae Ökumenikus Énekkar tag-
jainak.

Kubanek István

Emlékezés a trianoni békediktátum 
91. évfordulójára – 2011. június 4.

A hagyományoknak megfelelôen július
második hétvégéjén – immár 27. alkalommal –
kerül sor a Dunakanyar legnagyobb rendez-
vényére, a Visegrádi Nemzetközi Palotajáté-
kokra. Az idei év nagy újdonsága, hogy most
elôször négy napos lesz a rendezvény.

A csütörtöki nap 50%-os kedvezménnyel lá-
togatható, mely kedvezmény a belépôjegyre és
a vásárban való ételfogyasztásra egyaránt vonat-
kozik.

Ebben az évben is több mint ezer szereplôt
várunk Magyarországról és külföldrôl. Eddig
nyolc ország jelezte részvételét a játékokra.

A már jól ismert programokon belül az idén

is lesz királyi borudvar, ahol a régi Magyar-
ország történelmi borvidékei és legnevesebb
borászai szerepeltetik legjobb boraikat. A bor-
udvarban idén csütörtökön este kerül megren-
dezésre a hagyományos reneszánsz lakoma,
ennek a programját, és a jelentkezés feltételeit
megtalálhatják a palotajátékok honlapján. 

Péntek és szombat este a királyi palotában
felállítandó szabadtéri színpadon az ugyancsak
hagyományos koncertekre kerül sor, melyre a
belépés ingyenes.

Lesz mesterségek bemutatója; a Mátyás-szo-
bornál és a platánsor melletti parkban mûködik
a szabadtéri színpad látványos szórakoztató

programokkal.
Mûködni fog a Stabarecz-kertben a középko-

ri gyermek játszóház, sok-sok új játékkal, de
lesz katonai tábor is a KRESZ-parkban, és ha az
idôjárás megengedi, a Duna-parton.

A királyi menet mindhárom napon 9.30
órakor indul az iskolától, de szombaton este
20.30 órakor is lesz egy fáklyás felvonulás a
plébániatemplomtól a királyi palotáig.

Szeretettel várunk mindenkit! Részletes
információ a www.palotajatekok.hu hon-
lapon olvasható!

ifj. Cseke László szervezô,
a Szent György Lovagrend tagja

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, 2011. július 7-8-9-10.

A Faluház ezúton köszöni meg Bese
Lászlónak és családjának a régi textíliákat
és faliképet, valamint Németh Mariannak
a virágokat.

B. G.

Köszönetnyilvánítás
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Azért 2 az 1x1, mert itt, a faluban min-
den bizonnyal két futballkorszak volt, van.
Az egyik a hôskor – amibôl itt megidézek
részleteket –, a másik pedig az azóta és a
jelen idôig – ideig tartó. [Amely utóbbit az
alábbi alapokra hozzáértô valaki feldolgoz
(hat) és közread(hat).] Hogy miért? Mert
ez a falu, amely a maga nemében közis-
mertté vált, járási, megyei rangadókat
nyert játékosokat nevelt ki, megérdemli,
hogy a következô korosztályok futball-
rajongói emlékezetükben dédelgethessék
azt, ami talán már sohasem tér vissza töb-
bé! Másrészt, azok az akkori falubeli fiata-
lok, akik lábra állították, fölemelték ezt a
focit, megérdemlik, hogy úgy családtag-
jaik, mint a labdát mai is rúgók, tisztelettel
emlékezzenek rájuk. [Mint pl. az egyik
legjobbra, a közelmúltban elhunyt Né-
meth  (Csusza) Istvánra.]

Id. Csörgi István – akinek korabeli
fényképgyûjteményét a valamikori szerzô
figyelmébe ajánlom – az alábbiak szerint
idézte meg az ez elôtt két emberöltôvel
történteket, az 50-es évek tahitótfalui fut-
ballját: úgy 12 éves korában, 1948-49
körül a Nagy Csapat Szokolyával mérkô-
zött. Németh (Borissza) István lovaskocsi-
val fuvarozta fel a csapatot a kisoroszi
révig, ahol átkeltek a réven Kismarosra.
Innen hét kilométert gyalogoltak Szoko-
lyáig, majd 11:1-re megverték a helyieket
és hazajöttek. Ez a Nagy Csapat 1951-52-ig
aratta a gyôzelmeket, majd elsôsorban
külsô okok miatt felbomlott. Kapusuk,
Blistyik (Bánhegyi) Rezsô elment védeni a
kalászi Textil SE-be, Horváth István a
szentendrei HÉV (vasutasok) akkor igen jó
csapatába igazolt át. A legnagyobb
veszteség abból fakadt, hogy többeket
behívtak 3 évre katonának. Ezután, úgy
két évig nem volt csapat a faluban. De kik
voltak ôk? 

A kapus: Bánhegyi Rezsô. A jobb bekk:
Bonifert János, centerhalf: Losonczi
Benjámin, bal bekk: Walcz István, jobb
half: Horváth Károly, bal half:  Németh
(Csusza) István. A jobbszélsô:  Kosznóczki
János, balszélsô: Gál István, jobbössze-
kötô: Gál Sándor, balösszekötô: Rácz
Lajos, center: Horváth István. 

Ez a csapat a területi bajnokságon játszott
Doroggal, Pilisszentivánnal és másokkal,
nagyon jó eredményekkel. Szinte ver-
hetetlenek voltak. A 14-15 éves gyerekek
azt kiabálták a pálya szélérôl, hogy  itt a
Béni, nem kell félni! Az is igaz, hogy Loson-
czi Béni akkor már kezdett ismert közsze-
replô lenni, no, meg az is igaz, hogy a csa-
pat nem kevés bort ivott meg a pincéjük-
ben. A bal half, Németh (Csusza) István

igazi sportember volt. Ô volt a „vasbekk”,
akin az ellenfél nem tudott átvergôdni. A
háború után minden nap biciklivel bringá-
zott be Budapestre, a munkahelyére.

1953 körül került ide ifj. Megyeri Gábor
tanácstitkárnak, aki felkarolta az újjászüle-
tô csapatot. Ekkor került be a csapatba
jobb halfnak „mesemondónk”, Csörgi
István és Vaczó József, aki évtizedeken át
a csapat mindenese, edzôje, majd 1958
környékén az SE elnöke lett. Az 1954-es
csapatban már játszott Horváth Elek is,
balszélsôként. Ebben az évben már vissza-
kerültek a járásba. Jeles esemény volt az
1956. szeptember 16-i, a szentendrei
Vasutas elleni bajnoki mérkôzésük. Ez a
csapat így állt össze: kapus: Zabolai
Mihály, jobb bekk: Rezsnyik László, bal
bekk: Zabolai István, centerhalf:
Csereklye András (Nagy Csimbi), jobb
half: Csörgi István, bal half: Csörgô László,
jobb szélsô: Offcsák András, jobb-
összekötô: Csereklye József (Kis Csimbi),
balösszekötô: Vaczó József, center: Mes-
terházy Béla, balszélsô: Tordai Sándor.

Ez a csapat megnyerte a járási bajnoksá-
got és felkerült a megyeibe, ahol egy évig
küzdöttek. Annál az oknál fogva is kiestek,
hogy közülük többen  bevonultak katoná-
nak. Játszottak azzal a Nagymarossal is,
amelyben az a Nagymarosi Mihály is játé-
kos volt, aki az akkori nemzeti válogatott-
ban Bozsik elôtt középpályás volt. Gyakori
mérkôzések voltak Szentendrével, Kartal-
lal, ezekre a helyekre egy Csepel teher-
autóval jártak, amit Bergmann Béla veze-
tett. Ekkortájt volt egy évig kapusuk Jánosi
Árpád, akit azonban szintén behívtak
katonának.

Az SE elnöke ez idô tájt Csörgi Sándor
volt és az ô ideje alatt épült meg a pálya-
széli öltözô, a mai elôdje. A csapat addig a
mai Népház egyik szobájában öltözött be.
Ekkori jegyszedôjük Borbély bácsi, a ké-
sôbbi református harangozó volt, de
nélkülözhetetlen mindenesük volt Bozóki
István is. Rendszeres ellenfeleik voltak a
szigetiek: Kisoroszi, Pócsmegyer, Sziget-
monostor, Leányfalu és Dunabogdány
csapata.

Egy korbeli fénykép ábrázolja a Pokol
Csárda szomszédságában játszó öreg-
fiúkat: Horváth Eleket, Csörgi Istvánt,
Walcz Istvánt, Gál Istvánt, Juhász
Ferencet, Fehér Istvánt, Tauber Sándort,
Zabolai Mihályt és másokat. Ô, id. Csörgi
István tehát az 50-es végéig játszott a falu
csapatában, majd 1960-tól bevonult kato-
nának. Utánuk már egy másik generáció
következett: Budai András, Csörgô József
és István, Németh János, stb., de ez már

egy másik történet.
A régi, háború elôtti focipálya az akkori

híd túloldalán, a faluból nézve a balolda-
lon, egy libalegelô volt. Az akkori csapat
kapusa Németh Mihály volt, aki olyan jól
védett térdig érô kezeivel, hogy a váci
Vasút SE is el akarta ôt vinni. Játékosok
voltak még: Csereklye András, Megyeri
Gábor, Mák János, Rácz Lajos, ôk azok,
akikre emlékszik.

Az akkori idôk legvérmesebb drukkerei
közül meg kell említeni Adamek Lászlót,
aki annyira beleélte magát a játékba, hogy
rossz labdajárás idején széttépte magán a
kabátját is. Vele volt Horváth András, Kol-
lár János, Kovács István, de Bötkös János
is, akinek a pincéjébôl ritkán jöttek fel  a
játékosok hajnal elôtt. 

Azokban az idôkben úgy készítették elô
a pályát a mérkôzésekre nagyobb esôk ide-
jén, hogy ástak egy mélyebb gödröt a pá-
lya közepén és az összegyûlt vizet a játé-
kosok vödörrel hordták ki belôle.

Feltétlenül meg kell említeni az öt
Horváth testvért, akik mind focisták vol-
tak: Pista a HÉV, Laci és Gyula a szenten-
drei Matthiász TSz csapatában, Karcsi egy
pestiben játszott, míg Elek maradt a szülô-
falu csapatában.

Ezekben az idôkben – az ötvenes évek
vége felé – nem voltak rendszeres vendég-
játékosok a faluban, csupán olyan alkal-
makkor, amikor egy-egy környékbeli csa-
pat, pl. a leányfalui feloszlott, akkor ját-
szottak idegenek együtt ideiglenesen a
falubeliekkel. A leányfalusiak közül ismert
volt Tóth Lajos és Sándor. Ez utóbbi hely-
bôl tudott hátra szaltót csinálni! Érdemes
belegondolni, vajon ki lehetett volna
belôle a pályán, ha módja lett volna maga-
sabb szinten játszani!

A korabeli monostoriak közül a kapusra,
Szabó Gyulára, Kiss Pistára, a megyeriek
közül Deák Jencire, Pánczél Andrásra,
Kökény Istvánra, Szente Lászlóra és a
Jáner Vilmosra, míg a kisorosziak közül
Greff Albertre és egy Bognár nevezetûre
emlékszik.

Egyszerûen nem tudja megérteni, hogy
egy olyan falu, amelyik évtizedekkel
ezelôtt falubeliekbôl állított össze csapa-
tokat évtizedeken át, ma miért nem tudja
ezt megtenni, és mit tesz a ma is bizo-
nyosan meglévô, ismert, vagy ismeretlen
tehetségeivel? Az akkoriakat fûtötte az az
érzés, hogy nevet, dicsôséget szerezzenek
a falunak, az itteni futballnak. De egy ilyen
érzés csak azokban alakulhat ki, akiknek
ez a falu az „otthonuk”. Nem?

Köszönöm id. Csörgi Istvánnak, hogy
felelevenítette szülôfaluja sporttörténe-
tének egy régi, lassan a feledés homályába
veszô részét.

G. Szalai István, 2011. május

Volt 1x1=2 foci Tahitótfaluban, avagy
az 50-es évek rövid futballtörténete
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Bennmaradtunk!

Az utolsó három forduló eredményei : 
Tahitótfalu – Piliscsaba 1-3 (1-1)
Nem bírtunk a nagyon zártan, stabilan

védekezô vendégekkel.
Dunakeszi Kinizsi – Tahitótfalu 4-0 (0-0)
55 percig jó taktikával, remekül játszot-

tunk a bronzérmes otthonában, ekkor 3
perc alatt 2 nagy hibánkból elment a mér-
kôzés.

Tahitótfalu – Aszód 1-1 (0-1)
Mindent eldöntô, „ki-ki” mérkôzést vív-

tunk a bennmaradásért. Az Aszódnak csak
a gyôzelem volt az egyetlen lehetôsége,
ennek megfelelôen kezdtek, s bizony,
veszélyesebben játszottak az elsô félidô
elsô felében, meg is szerezték a vezetést.
Az egész elsô félidôben görcsösen és
borzasztóan gyöngén játszottunk. 

Szünet után mindent egy lapra feltéve,
beszorítottuk az ellenfelet, az 58. percben
beállt Czifferi Tamás is, ki is harcolt
néhány szabadrúgást, de hiába záporoztak

a beadások, szögletek, szabadrúgások az
aszódi kapura, gólt nem sikerült elérnünk
és vészesen fogyott az idô. A 73. percben
azonban bevetettük titkos fegyverünket,
Batári Csabát.

A hét elején kértem ôt, hogy segítsen
be, ha szükséges a meccs végén, menjen
el sportorvoshoz és váltsa ki a játék-
engedélyét. 3 év kihagyás után, szó nélkül
vállalta mindezeket, meg is tett mindent a
pályán, a 16-osnál 5 alkalommal játszotta
tovább fejjel a labdát, 3 jó labdát adott a
szélre, és a gólunkban is részt vállalt. 

Történt a 84. percben, hogy szabadrú-
gáshoz jutottunk jobb oldalról, a kaputól
30 méterre. Vaczó Tamás csavarta be a
labdát, ami félúton járt, amikor valaki ordí-
tott : „Eli tiéd!”. Batári volt az, nekiugrott
a levegôben az ellenfél szintén hatalmas
termetû hátvédjének,„eltakarította” ôt a
labda útjából, és a mögötte érkezô Jakab
Elemér a hálóba fejelte a bennmaradást
jelentô gólunkat.

Ez a gól azt jelentette, hogy mind az
Isaszeg, mind az Aszód mögöttünk maradt
a tabellán. 

Az elômeccsen ificsapatunk 2-1-re
legyôzte az Aszódot, a kitartásnak, az
akaratnak meg lett az eredménye.

A felnôtt mérkôzés után vacsorát ad-
tunk a klubszobában a felnôtt  és ifjúsági
csapat tagjainak, ahol megköszöntem
mindkét csapat éves munkáját, valamint
az U16-os csapatunk remeklését (2. helye-
zés). Köszönetet mondtam annak a
néhány személynek, akik hétrôl-hétre
önzetlenül segítették munkájukkal az
egyesületünket.

Ezúton pedig a helyi Önkormányzatnak
szeretném megköszönni a támogatást, a
segítséget!

A meccs utáni hajnal – Pünkösd hétfô
hajnala – nagyon csendes volt. 

Levágtam a legszebb szál virágot a
kertünkben, és vittem-vittem a városon át
– a szentendrei temetôbe. Utam kará-
csonykor elhunyt kapusunk, Puzder Jani
sírjához vezetett. Ott egyre csak azt hajto-
gattam: „ Janikám,megtettük, amit még az
ôsz végén megígértem Neked. Bennma-
radtunk!” Turóczi Csaba

Focihírek

Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
Termete 16-18 cm, felsôteste szürkésbar-

na színezetû, sötétebb barna mintázattal.
Alsóteste piszkosfehér, melle enyhén sárgás
árnyalatú, barna hosszanti foltokkal mintá-
zott. A farok sötétbarna, a szélsô kormány-
tollak fehérek. A szárny szegély fehér, de ez
csak reptében figyelhetô meg. A fiatalok fel-
sôtestén a tollak világos szegésûek. Az
egyik legkorábbi tavaszi érkezô, enyhe
teleken már januárban hallani az elsô ének-
lôket, de a többség csak február közepétôl
tér vissza dél-európai telelôhelyérôl. Ôsszel
nagycsapatokba verôdve vonul dél felé.
Csapataihoz gyakran más énekesmadarak –
elsôsorban pityerek – is csatlakoznak

A költôhely növényzetének, mikrodom-
borzatának megfelelôen alakítja ki fészkét:
természetes kis gödröcskékben, nagyobb

talajrepedésekben, állatnyomokban, rögök
között, keréknyom külsô oldalán vagy a
nyom belsejében, trágyadombok mellett
vagy félig alájuk építve. A fészek gödrét
kikaparja, majd növényi szárakkal, apró
fûvel, esetleg zuzmóval béleli. Az elsô
költéskor 4-5 tojást rak, a 6-os fészekalj igen
ritka. Csak a tojó kotlik, a fiókák 12-13 nap
alatt kelnek ki. Mindkét szülô etet. A fiókák
9-10 napos korban hagyják el a fészket, de
csak háromhetes korukban tudnak töké-

letesen repülni.
Fiókáit elsôsorban rovarokkal táplálja.

Ôsszel magvakat szedeget a tarlókon.
A nyílt térségek madara. Mezôgazdasági

területeken, száraz és nedves réteken,
mezôkön általánosan elterjedt madár.
Gyakran nagy magasságba emelkedik,
hosszasan kering a levegôben (nászrepül),
miközben messzire hallatszik éneke. Ma-
gyarországi fészkelô állománya 300.000 –
800.000 párra tehetô. A természetes élô-
helyeken (szikes puszták, rétek) a
fészkelôket a nagy nyári zivatarok okozta
elöntéseken kívül alig fenyegeti veszély, de
a mezôgazdasági területeken költô párok
fészekaljait a korai érésû növények júniusi
aratása teheti tönkre. Állománya az említett
problémák ellenére sincs nálunk nagyobb
veszélyben. 

A sorozat szerkesztôje: Sirkó-Németh
Mariann

A Dunakanyar gyöngyében, Dunabogdány-
ban immár másodszor rendezzük meg „Négy-
színvirág” elnevezésû gyermek-összmûvé-
szeti fesztiválunkat. 

Sudár Gyöngyvér operaénekesnôvel közö-
sen egy kirándulás kapcsán fedeztük fel
Dunabogdány szépségeit, beleszerettünk a
Mûvelôdési Ház hangulatos udvarába, a
templom impozáns kertjébe, a hegyoldalon a
kálváriába, ahonnan pazar kilátás nyílik a
Dunára.  Mennyi ideális helyszín! – és gondo-
latban már meg is alapítottuk a fesztivált!
Tudjuk jól, hogy fesztiválok sokfélesége
árasztja el nyaranta az országot és bár

mûvészeti találkozó sok van, de olyan keve-
sebb, amely elsôsorban gyermekeknek szól. 

A tavalyi nyári napok sikere arra bíztatott,
hogy újból nekivágjunk!

Az idei nyarat a mozgásmûvészet és a mo-
dern tánc jegyében rendeztük. Programunk-
ban idén is találkozhatnak egymással külön-
bözô országok gyermekei. Jönnek  gyermek-
fellépôk (tánccsoportok) Csehországból,
Lengyelországból és Szlovákiából is. Lesz
Jancsi és Juliska gyermek-táncmese, látható
lesz a Tünet együttes híres Nylon-revûje és
fellép Méhes Csaba, a közkedvelt pantomim-
mûvész is. Esténként a szabadtéri színpadon

koncerteket rendezünk, Hallhatják többek
között Für Anikó koncertjét, a Neofolkot  és
a Vodku zenekar Cseh Tamás-estjét. A pro-
gramokat idén is kézmûves foglalkozások és
gyermek-könyvvásár gazdagítja.

Szeretnénk, ha  a Dunakanyarban élôk mel-
lett az ország minden részébôl fölkereked-
nének és ellátogatnának az idei Négyszín-
virág fesztiválra.

Várja  Önöket Cserje Zsuzsa, Sudár
Gyöngyvér és a bogdányi stáb

Minden program ingyenesen látogatható!
Részletes program 

a www.tahitotfalu.hu honlapon.

A hónap madara

Idén is  fesztivál Dunabogdányban! 2011. július 22-23-24.
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„Egy – megérett a meggy….”  

E havi számunkban egy  meggyes süte-
mény receptjét tesszük közzé, melynek
elkészítése gyerekjáték, így érdemes a
nyári szünetben a gyermekeket is bevonni
a közös sütés- fôzésbe.

Kefires meggyes  prósza
2 bögre kefir, 2 bögre kristálycukor,3

bögre liszt, 1/2 bögre étolaj, 4 tojás,1
csomag sütôpor, 0,5 kg kimagozott
meggy, 1 kiskanál fahéj, díszítéshez dió
vagy mandula

A hozzávalókat a fahéj kivételével egy
tálba tesszük, és robotgéppel simára dol-
gozzuk. Vajazott, lisztezett tepsibe öntjük,
megszórjuk a kimagozott, lecsepegtetett
fahéjjal megszórt meggyel és elômele-
gített, közepesen meleg sütôben kb. 30-40

percig sütjük. Készíthetô kétszínû tésztá-
nak is. Ekkor az összekevert tésztának a
felét a tepsibe öntjük, a másik felébe
kakaót teszünk és ezzel a tésztával csur-
gatjuk meg a tepsiben lévô tésztát, majd a
meggy következik. Tetejére mandulát
vagy diót szórunk. Kiadós sütemény és
napokig friss marad (persze ha marad).

A sorozat szerkesztôje: 
Sirkó-Németh Mariann

Receptek olvasóinktól

Csodálatos dolog a várandósság, a szü-
lés, de mi vár ránk utána?

Sok édesanyának választott orvosa van
és az adott kórházat, amelyben az ô szü-
lésze dolgozik, jó esetben csak a szülésre
felkészítô tanfolyamon látja, ahol inkább a
szülésrôl esik szó, arról kevésbé, hogy mi
történik utána vele és a babával.

Ma Magyarországon a legtöbb szülészeti
intézményben a legkorszerûbb beren-
dezések, sok helyen egyágyas szülôszo-
bák, alternatív eszközök, lágy zene, gyer-
tyafény szolgálják a szülô nôk kényelmét.

Általában az anyukáknak a szülés cso-
dálatos élmény marad, aztán kikerülnek a
gyermekágyas részlegre és itt kezdôdnek a
bajok sok kórházban. Az anyukák szülés
után éppen, hogy csak megkaphatják a
babájukat, a császárosok legtöbbször errôl
nem is álmodhatnak, egy gyors megmu-
tatás után viszik is el fürdetni, méricskélni,
leszívni a váladékot a légutakból stb.

Aki szerencsés, pár óra múlva megkapja
az újszülöttet, aki kevésbé, az csak másnap. 

Vannak olyan helyek, ahol 24 órás
rooming-in van (rooming-in: együtt van
elhelyezve anyuka és baba) és vannak
olyanok, ahol csak nappali. Ahol teltház
van, kénytelen az anyuka a csecsemô-
osztályra beadni a gyermekét, ahonnan
aztán 3 óránként hozzák ki szoptatásra,

közben teáztatják, vagy cukros vizet adnak
neki, jó esetben pohárból, rossz esetben
cumisüvegbôl. Pedig törvény adta jogunk,
hogy az érett, egészséges újszülöttünk
egész nap velünk legyen és ez a tejter-
melôdés szempontjából is fontos. A cse-
csemôs nôvérkék egy része (bízzunk
benne, hogy ôk lesznek egyre többen)
segít a szoptatásban, egy részüket külön
meg kell rá kérni, harmadik részük mintha
a holdon élne. Egy fiatal – elméletileg nem
az elavult régi nézeteket tanult – csecse-
môs nôvérke azt mondta egy anyukának,
hogy minek akarja szoptatni az egy napos
gyermekét, hiszen ilyenkor még úgysincs
teje. Pedig, ha valakinek, neki tudnia kel-
lene, hogy a várandósság 16. hetétôl van
kolosztrum a nôk mellében és az elsô
napon a baba 6 ml-es gyomrába éppen
elég az a kevéske. De biztos hiányzott
errôl az óráról az iskolában. Mindenesetre
szíven találó mondat volt ez egy frissen
szült nônek.

Sok kórházból cumizavarral, szopási
sztrájkkal, tápszer recepttel jön haza az
anyuka. Ilyenkor minden otthoni segítség
kincset ér, nagy türelemmel általában or-
vosolható a kórházban „eltolt” szoptatási
probléma és sikerül kizárólagosan szoptat-
ni a babát.

Ezért fontos, hogy a várandósok kórhá-

zat válasszanak, ne orvost. Minden intéz-
ményben vannak remek szülészek, viszont
nem minden kórház „bababarát”.

Érdemes elôre megérdeklôdni, hogy
van-e lehetôség 24 órás rooming-inre,
szoptatásra a szülôszobán, adnak-e valamit
a babáknak az anyatejen kívül. Ha valahol
nincsenek meg a feltételek, ne habozzunk
kórházat váltani!

Joga van a szülô nônek, hogy bizonyos
egészségügyi beavatkozásokat visszautasít-
son (pl. ha orvosilag nem indokolt, akkor
nem kell leszívni a baba légútjait). 

A baba barát kórházakban az egészségü-
gyi személyzet továbbképzése folyamatos,
segítôkészek a szoptatásban és az onnan
kikerülô anyukáknak kevésbé lesznek
szoptatási gondjaik.

Legközelebbi, egyúttal utolsó alkalom-
mal a nagy port kavart KÓDEX-rôl  lesz
szó itt az újságban.

Tóth Evelyn Annamária (06-20-92-91-325)
önkéntes szoptatási tanácsadó, 

A Szoptatásért Magyar Egyesület
titkára

www.szoptatasert.hu, www.lll.hu
www.szoptatasportal.hu

Ingyenes kiadványaink: Szoptatós Füzet
A szoptatás elsô órája

Meddig elég az anyatej?

Az anyatejrôl II.– Jogaink a kórházban

Folytatás az 1. oldalról
ünnepség zavartalan lebonyolításában, a
pályamunkák mozgatásában, csomagolásá-
ban önként dolgoztak. Külön örömmel
töltött el, hogy nemcsak az alkotók voltak
diákok, a képek paravánokra rögzítését
helyi diákok segítségével végeztük.
Köszönjük kitartó munkájukat.

A pályázat eredménye és képanyaga a
www.tahitotfalu.hu honlapon tekinthetô
meg. Béres Gabriella

Mesélt az erdô Tahitótfaluban
– gyermekszemmel, csillogó tûzzománccal
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Újra itt a nyár, csalhatatlanul, visszavon-
hatatlanul. Mi pedagógusok ilyenkor össze-
gezzük az egész évet, most kezdôdik a
visszatekintés. Küzdelmekre, sikerekre, az
év folyamán elért kisebb és nagyobb,
egyéni és közösségi eredményekre. 

Óvodáink gyermeklétszáma ebben az
évben 198 fô volt.

Igyekeztünk a jól bevált programjainkat
továbbra is megtartani, és egy új kezdemé-
nyezéssel is bôvült a programlistánk. Idén
elôször tartottunk a falusi óvodánkban pa-
pírgyûjtést két alkalommal is, elôször
ôsszel, majd tavasszal, hogy udvari játékain-
kat bôvíteni tudjuk. Az akció igen sikeres
volt, sikerült 150.000 Ft-ot gyûjtenünk,
amibôl láncos hidat vásároltunk udvarunk-
ra. Ezúton is köszönjük a szülôknek, dolgo-
zóinknak és a helyi CBA-nak a rengeteg
segítséget. A tahi óvodában évek óta
tavasszal és ôsszel tartunk papírgyûjtést.
Ennek bevételébôl minden évben kisebb-
nagyobb játékokkal bôvítjük játszótéri
eszközeinket. Idén egy rugós libikókát sik-
erült vásárolni. Mindez nem sikerülhetett

volna, ha nincs a szülôk lelkes segítsége a
gyûjtésben és elszállításban. Köszönet érte
és reméljük,hogy a jövôben is számíthatunk
rájuk.

A többi programunk a hagyományoknak
megfelelôen zajlott: ôsszel, karácsony és
húsvét elôtt a barkács délutánon szülôkkel
és gyermekekkel együtt alkottunk, igyekez-
tünk a hulladékoknak is értelmet adni.
Május utolsó szombatján megrendeztük
hagyományos gyermeknapi összejövetelün-
ket, és bár az idôjárás nem volt túl kegyes
hozzánk azon a napon, néhány kitartó csa-
ládnak köszönhetôen mégis remekül sike-
rült. Megmérette magát kicsi és nagy a tíz-
próbán, megnéztük „A brémai muzsikusok”
címû elôadást, kötélpályán csúsztunk, éne-
keltük és táncoltunk Szabó Judittal és Cse-
reklye Ferenccel, valamint megnézhettük a
dunabogdányi aerobik és ugrókötél bemu-
tatót. Elvarázsolt mindenkit a Szigeti Kutyá-
sok Baráti Köre kutyabemutatója. A családi
aszfaltrajzverseny nyertese egy tortával lett
gazdagabb. Kellemes élményekkel vágha-
tunk bele a nyárba, mindenkinek jó pihe-
nést kívánva.

Az egész év folyamán nyújtott segítsé-

gért, felajánlásokért köszönet:
Németh Mariannak – a virágokért, deko-

rációért,
Nagy Tibornak – a finom lángosokért,
Dierta Kft.-nek – a gyermeknapi finomsá-

gokért,
Csereklye Ferencnek – hogy egész évben

lelkesen zenélt nekünk,
Aladics Antalnak – a szépséges arcfesté-

sekért,
Gaál Sándornak – a ballagás hangosítá-

sáért,
Bánáti Balázsnak, Szlancsik Lászlónak,

Marton Sándornak, Berencz Balázsnak,
Elsik Nikinek, Deli Virágnak, Kovács Viki-
nek és Hartai Györgyinek a gyermeknapon
való tevékeny közremûködésért,

Szabó Zsoltnak – a canopy kötélpályáért,
a Heim Pékségnek - a finom kenyérért,
a Dió Pékségnek – az anyagi hozzájá-

rulásért,
a Tetôtár Kft –nek a fa alapanyagokért,
Tahitótfalu Gyerkôc Alapítványnak a

színházi elôadás finanszírozásáért, 
valamint minden óvodai dolgozónak a

lelkes szervezésért és részvételért.
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô

Évzáró óvodai hírek

Már régóta terveztük, hogy a Népház ud-
varát kicsit barátságosabbá, gyermek-köze-
livé tegyük, hiszen naponta – mivel az isko-
la alsó tagozata idejár – több, mint száz kis-
gyermek használja, és a gyerekek a telepü-
lés egyéb rendezvényein is igénybe tudják
venni. 

Amikor tavaly nyáron, nagy örömünkre,
az iskola központi épületének udvarát az
Önkormányzat szépen megcsináltatta, gon-
doltuk, nem várunk tovább a Népház ud-
varának rendbetételével sem. Elhatároztuk,
ôszi udvaravatót rendezünk, melynek teljes
bevételét a Népház udvarának parkosítá-
sára, udvari játékok beszerzésére fordítjuk.
Itt köszönjük meg mindazok anyagi támoga-
tását, akik akkor eljöttek, vettek a finom gu-
lyásból és lecsóból, és támogatói jegyet vá-
sároltak. Köszönjük a lelkes szülôknek, ne-
velôknek, hogy segítettek ennek lebonyolí-
tásában.

Idén tavasszal, ezt a bevételt Alapítvá-
nyunk az összegyûjtött 1%-os adományok-
ból bôven kipótolva, megkezdte a munkála-
tokat a Népház udvarán. A hátsó kerítést
lebontottuk, új betonoszlopok állítása után
új kerítést tettünk fel. A drótkerítést az Ön-
kormányzat kifizette, amit köszönünk. A
Faluház felôl zárható kiskaput tettünk, biz-
tosítva ezzel az átjárást. A meglévô játéko-
kat, így a mérleghintákat és láncos hintát
felújítottuk, lefestettük, körülötte homoko-
zót alakítottunk ki. Az udvarra kis faházikót

építtettünk, amit a gyerekek azonnal meg-
kedveltek. Készült egy hatalmas pad is,
amin – tapasztaltuk a jövendôbeli elsôsök
látogatásánál –, egy osztálynyi gyermek is
elfér. Az udvart most több virágláda is dí-
szíti, fákat ültettünk, hogy majd árnyat adja-
nak a szabad levegôn tartózkodásnál. A
kerítés mellé száz díszcserjét ültettünk, ami
nem csak szép látvány, de az udvart is óvja
a kinti portól. A növények ültetéséhez ásott
gödrök sokszor emberpróbáló feladatnak
tûntek, hiszen a köves, feltöltött talajon ás-
ni nagyon nehéz volt. Felhasználtunk több
köbméter termôföldet is. Vásároltunk a gye-
rekeknek egy labdabedobót, osztályonként
labdákat, ugrálóköteleket, tollasütô és hab-
labda szetteket, karikadobálót, frizbit, és az
udvarra egy pár mini focikaput.

Köszönjük a településünkön élô vállalko-
zóknak, hogy támogattak minket, és segítet-
tek a megvalósításban. A legtöbbet segítôk:
Cser-ker Kft.; Dierta Kft – játékok; Fábián
Jánosné – festék; Forester Kft – virágtartók;
Karera-Fa – fajátékok, pad, virágtartó;
Kertészeti Áruda Tahi; Németh Mariann

Virágbolt – növények; Szentendrei Szigeti
Kft.; Tahi Faiskola; Vasis Kft. 

Végül, de nem utolsósorban, köszönjük a
SZÜLÔKNEK, akik több hétvégéjüket mun-
kával töltötték, hogy gyermekeink esztéti-
kus, tiszta környezetben lehessenek; Kepler
András bácsinak, Csörgô Mihálynak, akik a
hinták rendbehozatalában segítettek minket. 

Örömünk sajnos nem zavartalan, itt is
megjelentek a rongálók, több esetben olyan
fiatalok, akik szintén itt tanultak, vagy
éppen most jár ide ismerôsük iskolába.
Több huszonéves fiatal felnôtt is birtokba
vette délután és este ezt a területet, és kárt
okoztak a bôr focilabdákkal, vagy szándé-
kosan taposták le, vágták szét a kerítést,
szemeteltek, vakolatot bontottak, sôt még
növényt is loptak el ismeretlen emberek.

Kérünk mindenkit, hogy segítsen a terület
megóvásában, hogy gyermekeink a jövôben
is használhassák azt! Aki rongálást észlel,
szóljon a rongálóknak, vagy jelentse a ren-
dôrségen, ígérték, hogy azonnal kijönnek!

Az Önkormányzat eddig is támogatta ter-
veinket, és tervezi, hogy elölrôl is bekeríti
ezt a területet.

Ha ez megvalósul, szeretnénk további fej-
lesztéseket, terveink között szerepel még
egy udvari csúszdás mászóka, illetve a köz-
ponti iskola udvarára egy kültéri ping-pong
asztal vásárlása, mert délután ott is van nap-
közis tanulócsoport.

Annak reményében kívánunk mindenki-
nek kellemes nyarat, hogy szeptemberben
is szép udvar várja a kisdiákokat!

Tahitótfalui Általános Iskola
Alapítványa

Megújult a Népház
udvara
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Mányoki Ádám festômûvész II. Rákóczi Fe-
rencrôl készült portréját szinte mindannyian
ismerhetjük a 20. századi papírpénzekrôl. Más
mûvei, életrajza már kevésbé ismertek, az pedig,
hogy évekig lakott Tótfaluban, vagyis közsé-
günkben, igen ritkán kerül említésre.

Lázár Béla Mányoki életérôl készült könyve
alapján ismerkedjünk meg a 18. század egyik leg-
nagyobb magyar festôjének életével és falunkkal
való kapcsolatával.

Mányoki Ádám 1673-ban született a Váchoz
közeli Szokolyán. Apja Mányoki János reformá-
tus prédikátor volt, aki külföldön is tanult, és
teológiai vitairata is jelent meg. Egyik unokájá-
nak férje volt Marton József, a templomépítô
lelkipásztor Tótfaluban 1768-1808 között.

Az 1680-as években a török kiûzésére idegen
csapatokat hoztak Magyarországra. A katonaság
a töröknél is kegyetlenebbül sarcolta a népet,
erôszakoskodott, gyilkolt, ahol csak megfordult.
Rettenetes nyomorba süllyedt az ország. Aki élni
akart, bujdosott, menekült. Elmenekült ekkor
Mányoki János is családjával Szokolyáról Ko-
márom várába. Az ott állomásozó császári csapa-
tok egyik hadbírójával közelebbi ismeretségbe
kerültek. A hadbírónak hosszú házasság után
sem született gyermeke. Látva a lelkész nyomo-
rát, hat apró gyermekét, ajánlatot tett, hogy
Ádám fiát örökbe fogadja, felneveli, taníttatja.
Így került Ádám 1685-ben Németországba,
Cellébe.

Rajztehetsége hamarosan kibontakozott, amit
nevelô szülei támogattak. Több festônél tanult.
A lehetôségek közül az akkor divatos arckép-
festést választotta. Élt Hamburgban, majd Berlin-
ben, de megfordult több más városban is.

Berlinben véletlen folytán utat talált az
uralkodói  udvarhoz. Egy házban lakott egy ezre-
dessel, akihez eljárt a trónörökös I. Frigyes
Vilmos porosz király. Megismerve Mányokit,
megrendelte nála tisztjei arcképeit. Történt min-
dez 1703-ban, és 1707-ig el volt látva az udvar
részére munkával.

1707-ben II. Rákóczi Ferenc felesége a király-
nál járt, látta Mányoki munkáit, és modellt ült
neki. A kép sikeresen elkészült. A fejedelem-
asszony meghívatta festônket, hogy álljon Rá-
kóczi szolgálatába, aki szerette a képzômûvé-
szetet.  Megszólalt  Mányoki  magyar szíve, és el-
fogadta a fejedelmi meghívást, a biztos berlini
állás ellenére.

Több képet készített Rákócziról, még ruha-
díszeket is tervezett neki. 1709-ig volt a feje-
delem mellett, majd egy küldöttjével Hollandiá-
ba ment, és ottmaradt mûvészeti tanulmányokat
folytatni. 1710-ben visszament Berlinbe.

Szerény anyagi körülmények között élt,
továbbra is a fejedelem szolgálatában. Rákóczi a
szabadságharc bukása után 1711-ben Lengyel-
országba bujdosott. Mányoki 1713-ban Varsóba
ment, de már nem találkozott a fejedelemmel.

Legismertebb képén II. Rákóczi Ferencet
sötétkék bársony dolmányban ábrázolta, gazdag
aranylánccal, melyre jobb válláról piros aranysuj-
tásos mente hull alá, elöl drágaköves, középen
nagy zafírral díszített mentekötôvel, nyakában
piros szalagon az aranygyapjas-rend. Fején barna
szôrmés kucsma, melyrôl piros csákó lóg le s
drágaköves, fekete kócsagforgó díszíti. A háttér
sötétkék, az egész kép sötétes tónusú. A magyar
nézô még azt is tudja, hogy „kit” ábrázol a fest-
mény! Egy szerencsétlen embert és egy nagy lel-
ket, az önzetlen és dicsô hazaszeretet hôsét.

Mányoki 1713-tól hosszabb ideig Lengyel-
országban tartózkodott, ahol az udvarnál egész
sor arcképet festett. A királyi trónon ekkor Erôs
Ágost szász fejedelem ült.

1714-ben, követve a királyt, Drezdába költö-
zött. Hivatalosan 1717-ben nevezték ki udvari
festôvé. Egy félreértés folytán mellôzésben is
volt része.

Magyarországról jó híreket kapott, megkezdô-
dött a kuruc idôkben elkobzott birtokok vissza-
adása. Errôl öccse, Sámuel, aki tótfalusi prédiká-
tor volt, értesítette, rábeszélte, hogy a nemessé-
gükhöz kapott adományokat követeljék vissza. A
szász király szabadságot engedélyezett neki,
ajánlólevéllel látta el, hogy Bécsben fesse le VI.
Károlyt, feleségét és gyermekeit Mária Teréziát,
valamint Mária Annát. A képeket elkészítve
Bécsbôl Tótfaluba, családjához érkezett 1724-
ben.

Öccse, Sámuel Rákóczi katonája volt, majd a
szatmári békekötés után lett prédikátor Tót-
faluban. Mányokinak az udvar fénye után a pa-
raszti egyszerûség nagy változás lehetett! Apró
vályogházak, öccse által 1716-ban épített patics
falú templom. A család összejött. Még élt az apa,
második feleségével, Bötkös Évával (aki neve
után ítélve tótfalusi lehetett), és  testvérei is. Az
elbukott szabadságharc után még mindig nehéz
a nép sorsa. Tavalyelôtt összeírás volt a faluban,
41 háztartást (51 adófizetôt) vettek fel. Népes,
de szegény falu.

A család megegyezett, hogy a nemeslevél
alapján Ádám viszi az adományokat visszakérô
folyamodványt Pestre. Drezdából ismerte az ifjú
Teleki Ádám grófot, Pesten szülei segítségét

kérte ügyükhöz, és megfestette Teleki Pál
felesége arcképét is.

Rendeltek Mányokitól képeket a Rákóczi
udvarából ismert Ráday és Podmaniczky csalá-
dok. Más megrendelôi is voltak, de kevesen.
Egyik képe apasági perben döntô bizonyíték
volt. A per aktái közt ott van Varjas János tanár
eskü alatti vallomása, hogy Mányoki éveket
töltött Tótfalun, „szívesen otthon is maradt vol-
na, ha mûvészetébôl méltóan megélhetett volna,
de amikor látta, hogy mûvészetével nem keresi
meg a szükségeset sem, visszatért Drezdába”.
Varjas látott ott több képet is, melyeket Mányoki
festett és otthagyott, „többek közt egy Síránkozó
Magdolnát, amelyet a szomszéd bogdányiak jó
néhány aranyra becsültek, nôvére azonban sze-
retett fivére emlékeképp megôrzött és semmi
rábeszélésre nem adott el”. Látott még ott
ecseteket, festéket. E vallomás alapján elfo-
gadták a bírák, hogy a képet a híres Mányoki fes-
tette s mivel apa és fiú közti hasonlóság a kép
révén kivilágosodott, a fiú megnyerte a pört. A
vallomásból kitûnik, hogy 1740 táján még volt
Tótfalun néhány Mányoki kép.

Vay Ádámtól, halála után örököseitôl köve-
telése volt Mányokinak. Ez ügyben kelt levele
„Thótfalu”-ban 1731. május 2-án. Pénzéhez
sosem jutott hozzá. A családi vagyont sem sike-
rült a sok évi „folyamodások”, ezekre kapott
ígéretek ellenére sem visszaszerezni. 

1731. ôszén visszaköltözött Drezdába. 1737-
ben lett újra udvari festô, szinte egészen haláláig.
Új barátokat szerzett, de pénzügyeit – jóhisze-
mûsége miatt – soha nem sikerült rendezni.
1732-ben írta gróf Teleki Ádámnak: „egyebet
nem óhajtok, hanem hogyha Istennek tetzenék
egyszer, egy olyan csendes, maradandó helyet
rendelni, ahol a kevés életemnek hátramaradott
részét Isten Dicsôségére, Nemzetemnek és Jó
Akaróimnak szolgálattyára eltölteném, úgy
vélem, akkor újjulnék meg.” 

Festette az arcképeket, tanulmányozta a nagy
mesterek munkáit. Munkássága tetôpontját az
1740-es években érte el. Festô barátai tisztelettel
vették körül. Idôsödve szerény körülmények
között élt. 

Két segédjétôl ismert, hogy levelezett tótfalusi
rokonaival, de sok vigasztalást azoktól sem ka-
pott. Öccse még 1738-ban meghalt, haláláig
bízva abban, hogy bátyja kisegíti szegényes
helyzetébôl. Mányoki viszonyai azonban egyre
rosszabbodtak…

Részletek a haláláról készült jelentésbôl:
„1757.aug.6-án d.u. 3/4 2 órakor jelenté…

Liscovius Frigyes Salamon festôsegéd, hogy
fônöke, Manjocki Ádám királyi udvari festô…
84. évében meghalt, hagyatéka törvényszerûen
lepecsételendô, mert a megboldogult nôtlen… a
hagyatékban 1 fillért (készpénzt) sem találtak…
Liscovius és Göders bejelentették, hogy a meg-
boldogultnak Magyarországon életben vannak
testvéreinek gyermekei, egy sógora Tótfallou-
ban prédikátor… Semmi vagyont nem hagyott
hátra, mint körülbelül 700 tallért… néhány száz
tallér adósság (is) maradt utána… mert azelôtt

Mányoki Ádám
Tótfaluban
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A tavalyi évben testvértelepülésünk, a
délvidéki Tóthfalu vezetôségével közösen
határoztuk el kapcsolataink kiépítését.
Ennek jegyében az idei Eperfesztivál ide-
jére meghívtuk ôket. Meghívásunkat elfo-
gadva, június 17-én érkezett meg Bata
Ferenc polgármester tizenhét diákkal és
kísérôikkel. 

Beszélgetéseink során kiderült, hogy a
750 lelkes délvidéki faluban nem is olyan
könnyû magyar iskolát mûködtetni, ezért
minden elismerésünk a fenntartóknak és
az iskola tanárainak a magyarság meg-
tartásáért folytatott munkájukért ott, a
végeken. 

Minden kapcsolatra nyitottak, legyen az
kulturális vagy gazdasági.

Nagyon jól érezték magukat, megkér-
tek, hogy tolmácsoljam köszönetüket a
meghívásért és fogadtatásért és mindjárt
viszontmeghívással voltak irányunkba. 

A visegrádi kirándulás is nagyon jól sike-
rült, köszönik az iskolánknak Kovács
László tanár úr idegenvezetését. 

Számunkra is öröm volt, hogy itt voltak,
és a továbbiakban ajánlom figyelmükbe a
gyerekek élménybeszámolóit.

Kubanek István

Tahitótfaluban  jártunk

Pénteken vágtunk neki az útnak. Alig
vártuk már, hogy odaérjünk. Mikor ez
megtörtént, beosztották, kinek hol lesz a
helye. Ezután elmentünk megnézni a
Trianoni Emlékmûvet, meg a faluházat.
Vacsora után az Eperfesztivál megtekin-
tése következett. Ott lehetett játszani,
zenét hallgatni, fagylaltozni és vásárolni.
Másnap úticélunk a Visegrádi vár volt. Sok
érdekességet láttunk. A panoptikumban is
jártunk, ami különösen tetszett. A vár
megtekintése után ismét a fesztiválra men-
tünk, ahol tûzijátékkal kedveskedtek. A
harmadik nap már indultunk haza. Az út
hosszú volt, de szerintem megérte.

Nagyon jól éreztük magunkat. Remél-
jük, máskor is eljuthatunk a híres Tahitót-
faluba.

Bata Balázs, 6. osztály, Tóthfalu

Már napok óta izgatottan vártam indulá-
sunkat Tahitótfaluba. Majd elérkezett a

várva várt nap.
Péntek délután egy órakor indultunk, és

délután öt órakor érkeztünk meg. A szoba-
beosztás után egy kis pihenés következett,
majd a fesztivál megtekintése. Este kon-
cert volt, melyen  Ákos és a TNT lépett fel.
A koncert után indultunk vissza. Szom-
baton reggeli után elmentünk Visegrádra,
ahol fél napos programon vettünk részt.
Megnéztük a Mátyás palotát is. Nekem
nagyon tetszett. A program után elmen-
tünk egy fagyizóba, ahol felfrissültünk. Az
este hamar elérkezett, és ismét mentünk a
vásártérre. Aznap házibuli volt Attilával,
ezt nagyon élveztük és sokat nevettünk.
Közben gyönyörködtünk a 10 percig tartó
tûzijátékban.

Vasárnap reggeli után indultunk haza, 3
órára már haza is értünk. Nekem ez a 3
nap felejthetetlen emlékként marad meg.

Király Zoltán, 7. osztály, Tóthfalu

Az Eperfesztivál június 17-19. között
került megrendezésre Tahitótfaluban.

Megérkezésünkkor szeretettel fogadtak
bennünket. Pénteken mentünk ki elôször
a rendezvényre, ahol rengeteg látni való
volt: koncertek, árusok, játékok stb. Éjfél
körül kerültünk ágyba. Szombaton elmen-
tünk a Visegrádi várba, onnan gyalog a
Salamon toronyba, majd a Mátyás palo-
tához. Az Eperfesztiválra este is elmen-
tünk, ahol ismét koncertek és sok más
érdekesség fogadott bennünket. Vasárnap
már jöttünk is haza. Nagyon megörültem
az ajándéknak, amit a vendéglátóinktól
kaptunk.

Nagyon jól éreztem magam, és
remélem, hogy jövôre is eljuthatunk.

Harmat Herta, 6. osztály, Tóthfalu

Pénteken, mikor odaértünk Tahitótfalu-
ba, be kellett pakolnunk a szobákba és az
ágyunkat is meg kellett csinálni. Este
elmentünk az Eperfesztiválra, és szinte
minden szórakozási lehetôséget kipróbál-
tunk. Amikor mindenki kipróbálta azt,
amit szeretett volna, visszamentünk a fesz-
tivál központjához, és megnéztük a TNT
koncertet. Másnap reggel elmentünk
Visegrádra a várba, ami egy hegy tetején
volt. A Mátyás palota megtekintése után
fagyiztunk egyet. A szálláshelyünkre

visszaérve, pihentünk kicsit, majd ismét az
Eperfesztiválra mentünk, ahol finom
pörkölt volt a vacsora. Az esti koncertek
közül legjobban a Magic of music tetszett.
Mikor vége lett a csodálatos tûzijátéknak,
visszamentünk szálláshelyünkre. Reggel
összepakoltunk, ettünk és már indultunk
is haza.

Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás,
csak azt sajnálom, hogy gyorsan vége lett.

Bálint Anett, 6. osztály, Tóthfalu.

2011. 06. 17-én indultunk Tóthfaluból.
Hét kísérônk volt: Rice Ágota, magyar-
tanárnô, Fejôs Edina, biológiatanárnô,
Bata Ferenc polgármester, Dávid Lukács,
Dávid Valéria, Bontovics Emese és Sóti
Tünde. Hatra értünk szálláshelyünkre.
Kicsit pihentünk, utána vacsoráztunk.
Másnap 9-kor keltünk, és megnéztünk sok
nevezetességet Visegrádon. Este az Eper-
fesztivál keretein belül házibuli volt
Attilával. Késôbb szóltak, hogy vihar
közeledik, és visszaindultunk, persze a
tûzijáték után. Vasárnap reggeli után min-
denki kapott egy ajándékcsomagot, amely
egy pólóból és egy üveg eperlekvárból
állt.

Nekem nagyon tetszett Tahitótfalu, és
ha legközelebb is lesz lehetôség arra, hogy
eljussak, biztosan tenni fogok érte, hogy
élhessek vele.

Sóti Barbara, 6. osztály, Tóthfalu 

Egy pénteki napon indultunk Tahitót-
faluba. Ez a nap gyorsan elmúlt, mert
pakolni kellett. Szombaton este koncertre
mentünk. Mikor annak vége lett, tûzijáték
is volt. Minden este vacsora után megfü-
rödtünk és kártyáztunk. Vasárnap össze-
pakoltunk, és indultunk haza.

Felejthetetlen kiránduláson vehettem
részt!

Bartus Ádám, 7. osztály, Tóthfalu

Egy szép délután indultunk, még egy
felhô se volt az égen. Az út sokáig tartott,
de megérte. Amikor odaértünk, megnéztük
a falut, és sok szép emlékmûvet láttunk.
Vendéglátóink három napig láttak el ben-
nünket mindenféle jóval. Szombaton a Vi-
segrádi várba indultunk. Az Eperfesztiválon
koncerteket néztünk és sokat sétáltunk.

Nekem nagyon jó volt, és remélem,
jövôre is eljutok!

Bata Bálint, 6. osztály, Tóthfalu

Tóthfaluból Tahitótfaluba

sokan nagy összegekkel becsapták…” 
A 700 tallér nem fedezte adósságait. Így a

magyarországi rokonokat nem is értesítették.
Pedig öccse, Sámuel, számított az örökségre, s
még 1734-ben készült végrendeletében így
intézkedik: „hogyha penig…, bátyám uramnak
halála történnék, adgyanak az én jószágombul
Visegrádi Szabó Istvánnak húsz német forintokat

utiköltségre, hogy felmenjen Drezdába Bátyám
uram jószágát megkeresni.”

Mányoki képei szétszóródtak, sok közülük
megsemmisült.

Évtizedek teltek el, a világ ízlése megváltozott,
neve feledésbe merült. 1828-ban a Vörösmarty
szerkesztette Tudományos Gyûjtemény ír róla.
Thaly Kálmán Rákóczi kutatásai, majd a Rákóczy

kép színnyomatának elterjedése népszerûsíti
ismét Mányokit. A XX. század elején volt kiál-
lítása Budapesten az Ernst múzeumban és
Darmstadtban. A Nemzeti Galériában 1957-ben
és 2003-ban.

Budai Mihály
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GERINC-
JÓGA

Tahitótfaluban és
Szentendrén

Bejelentkezés, 
információ: a

gabi@podlovics.hu
címen vagy a 

+36 30 246 74 78-as
számon.

Gyermekfelügyelet

Tahiban a fôút mellett (Dunasor 1.)
néhány órás megôrzésre 

gyermekkuckó nyílik. 
Sok szeretettel várunk minden 
2 és 8 év közötti gyermeket. 

Nyitás várhatóan júliusban.

Új szolgáltatásokkal és
termékekkel várja
kedves vásárlóit

Tahitótfalu Hôsök terén a 

Barta
Sütöde!

Bonita sütemények

Totó – Lottó      

Fénykép elôhívás

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

Apróhirdetések

KOLIBRI Állateledel bolt ajánlata:
Májustól megkezdtük a horgász felszere-
lések árusítását!
Csalik, etetôanyagok, horgászengedélyek
meghosszabbítása, napi jegyek árusítása
a Dunára és a környezô tavakra.
Nyitva:hétfôtôl-péntekig: 8-17 óráig, szom-
baton: 8-12 óráig
Várjuk szíves érdeklôdésüket!
KOLIBRI  állateledel bolt, Tahi Parkoló

Nem dohányzó, gyakorlattal rendelkezô
virágkötôt keresek.
Telefon: 06-70/335-0740

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

ESTI ZENÉS ÁHÍTATOK
XI. SZIGET HANGJA – Ökumenikus Mûvészeti Hét,

2011. július 11-17.
Július 11. hétfô 19.00 h

TÁNCHÁZ

Radák Márton és bandája – Tahitótfalu, Népház 

Július 12. kedd 19.00 h

IFJ. RÁK BÉLA GITÁRMÛVÉSZ ÖNÁLLÓ ESTJE  „IDÔUTAZÁS A ZENETÖRTÉNETBEN”

Tahitótfalu, római katolikus templom

Július 13. szerda 19.00 h

TÁROGATÓ KONCERT – „ERDÉLYTÔL A DUNÁNTÚLIG”

Kiss Gy László – tárogató (Liszt-díjas klarinétmûvész)
Közremûködik: Árendás Péter brácsán, Door Róbert bôgôn

Tahitótfalu, református gyülekezeti terem

Július 14. csütörtök 19.00 h

ROSTETTER SZILVESZTER ORGONAHANGVERSENYE

Liszt Ferenc mûveibôl – Tahitótfalu, református templom 

A zenés áhítatokra a belépés ingyenes, adományokat örömmel fogadunk, melyet ebben az évben Zákányi
Bálint mûveinek lemezre éneklésére fordítunk.

Számlaszám: 64700021-10011049 

információ: szigethangja@gmail.com, www.tahitotfalu.hu

A mûvészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület szervezi.

Támogatók: Tahitótfalu Önkormányzata, Dió Pékség Tahitótfalu, Zöldség Gyümölcs Vegyesbolt Tahitótfalu
Hôsök tere, Háztartási Bolt Tahitótfalu Hôsök tere, Kiss Gy László

Idén XI. alkalommal csendül fel a Szentendrei-sziget hangja a Sziget Hang-
ja Ökumenikus Mûvészeti Hét keretei között Tahitótfaluban. Itt most a mûvé-
szet elsôsorban zenemûvészetet jelent, habár elôfordult már irodalmi est és
képkiállítás is az elmúlt 10 év alatt. Az egy hetes intenzív kórushét alatt 10
Zákányi Bálint kórusmûvet szeretnénk elsajátítani, és a hét végén Szentend-
rén, a Kecskés Együttes stúdiójában felvételt készíteni belôlük. Az „énektá-
bor”, ahogyan a bennfentesek becézik, nyitott minden érdeklôdô számára.
Aki szeret énekelni, azt résztvevôként a napi munkában, aki csak hallgatni
szereti a zenét, azt a 19.00 órakor kezdôdô Zenés Esti Áhitatokon várjuk
szeretettel. Érdeklôdni lehet: szigethangja@gmail.com               Szabó Judit

Ismét szól a Sziget Hangja
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Kedves Vendégeink!

Ezúton felhívjuk minden kedves vendégünk figyelmét,

hogy a 

KÖRÖMKUCKÓ 2011. május 31. napon, 14
hosszú év után, VÉGLEGESEN BEZÁRUL…,

de még mielôtt bárki is elszomorodna,

csak a helyszín változik!
A társaság és a hangulat,

Alex & Kriszti személyében a régi marad!

Tehát az új címünk: Szentendre Ady Endre u. 4. földszint 4.

szám alatt, izgalmas, vandonatúj környezetben várjuk

szeretettel régi és új vendégeinket egyaránt!

Egyúttal köszönjük mindenkinek az eddigi hûséget,

kitartást, baráti hangulatot, együttérzést, vidámságot,

örömöt, beszélgetéseket, és azt a rengeteg emléket, amit

az új helyünkre magunkkal vihetünk.

Elérhetôségünk: 06-20-271-7777
Viszlát Szentendrén!

Kiss Krisztina & Tar Alexandra

Emlékeztetôül: 2000 Szentendre Ady E. u. 4. fsz. 4.
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

Családi házak, nyaralók,

közintézmények generál kivitelezése,

szerkezet építése részfeladatok

elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

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

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



Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-
331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pén-
tek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.:
26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-
122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek
8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs
rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKO-
LA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 • KÉMÉNY-
SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-
82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig •
MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024
• OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.:
hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfél-
fogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK –
Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szer-
da, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgaz-
dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉK-
SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig,
kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.:
385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV –
Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT.
SZENTENDRE – Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Július – Szent Jakab hava
Aratási szokások:
Számos hiedelemmel és szokással – melyek

vallásos jellegûek is lehettek – próbálták biz-
tosítani a kenyérgabona betakarításának sike-
rét. A munkálatokat szinte minden alkalom-
mal kalapemeléssel, fohászkodással és imád-
sággal kezdték. Az aratáshoz használt esz-
közöket a templomhoz vitték, megszenteltet-
ték. Az aratási területhez érve letérdeltek és
keresztet vetettek.

Az elsô learatott búzaszálnak, az elsô ké-
vének nagy jelentôsége volt. Egészség- és ter-
mékenységvarázsló céllal ebbôl a baromfinak
adtak. 

Aki a derekára kötötte az elsô búzaszálat,
annak késôbb nem fájdult meg a dereka.

Szokás volt még, hogy az aratók az elsô
kévébôl megkötözték a gazdát, s ô borral
vagy pénzzel válthatta ki magát.

Az aratás végén, egy kis darabon nem vág-
ták le a gabonát, így biztosítva, hogy bô ter-
més legyen a következô évben is.

Máshol azért hagyták lábon, hogy a ma-
daraknak, szegényeknek is hagyjanak.

Az utolsó kévébôl készült az aratókoszorú,
melyet általában a földesúrnak készítettek.

Az utolsó kalászból egy kis csomót minden-
ki hazavitt és az ôszi vetômag közé keverte.

Az aratókoszorút sok helyen a mester-
gerendára akasztották, majd vetéskor az eb-
bôl kipergetett szemeket keverték a vetô-
maghoz.

A magának arató család nem rendezett
különösebb ünnepséget. A részaratókkal dol-
goztató tehetôsebb gazdák azonban több-
ségében megvendégelték a munkásokat. A
nagy földterülettel rendelkezô uradalmakban
aratóbálokat rendeztek.

Július 2. – Sarlós Boldogasszony napja
A római katolikus egyház az áldott állapot-

ban lévô Máriáról, és az Erzsébetnél tett láto-
gatásáról emlékezik meg.

Boldogasszony a várandós édesanyák, a
szegények, a betegek oltalmazója.

A magyar néphagyomány az aratás kezdô-
napjaként tartotta számon.

Július 20. – Illés napja
Munkatilalom napja, a villámcsapástól való

félelem miatt.
Megfigyelések igazolják, e nap táján gyako-

riak a viharok.
Július 22. – Mária Magdolna napja
Mária Magdolna ünnepének tartják, aki

megtért a bûnös életbôl az evangéliumi törté-
net szerint és hosszú hajával Krisztus lábát
törölgette. Így a néphagyományban szokás
volt a kislányok hajából keveset levágni, hogy
még hosszabbra nôjön. Szépségvarázsló nap-
nak is tartják

Az idôjárásjósló hiedelem szerint, esôt ho-
zó nap, mert Mária Magdolna siratja bûneit.

Július 25. – Jakab napja
E napon áll meg a szôlô növekedése és

kezd édesedni. 
Idôjárással kapcsolatos jóslás:
Ha Jakab napja derûs, jó gyümölcster-

mésre számíthatunk.
Ha a Nap fényesedik ilyenkor, az hideget

jelent - mondják a székelyek. 
Szent Jakab a búcsújárók, a hajósok és az

utasemberek védôszentje. Jele: széles kari-
májú kalap kagylóval.

Július 26. – Anna napja
Kedd asszonya néven is emlegetik Szent

Annát, Szûz Mária anyját. A hozzá könyörgô
asszonyok bizakodhatnak bôséges gyer-
mekáldásban.

Védôszentjüknek tartják a szabók és a
bányászok.

Népi kalendárium

Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Teniszpálya bérelhetô
óránként 1500 Ft-ért.

Érdeklôdni lehet 
a 0620-943-50-80-as 

telefonszámon.
Cím: Tahi, Viola utca 42-es

számmal szemben.

Az elôzô számban helytelenül jelent
meg Bötkös János neve, aki a takarék-
tûzhelyet ajándékozta a Faluháznak.
Ezúton kérünk tôle elnézést.

Helyreigazítás


