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Szerkesztôség
(Forrás: Magyar Ifjúság, 1956 nov. 3.)

Tahitótfalu októberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu
honlapon is tájékozódhat.)
Október 6. 17:30: Emlékezés az aradi
vértanúkra. Helyszín: Tahitótfalu, Hôsök
tere. Részletek a plakátokon.
Október 8. 15:00-17:00: Tildy Zoltán
Emléknap. Részletek a plakátokon.
Október 23. 18:00: Megemlékezés és
ünnepi mûsor az 1956-os forradalom és

szabadságharc 55. évfordulójának
tiszteletére. Helyszín: Sportcsarnok.
Részletek a plakátokon.
Faluház programja októberben
Október 15., 29., nov. 12. szombat
10:00: Bevezetés az aromaterápiába.
Elôadó: Ujváry Gyöngyi. Belépés ingyenes.
Október 21. péntek 18:30: Családi
Magyar Táncház a Szigeti Veszedelem

zenekarral. Belépôként hozhatsz házi finomságokat, a bögrédet is hozd magaddal!
Október 27. csütörtök 18. óra
Falu téka: A Dolomitok csodálatos világa.
Elôadó: Kleszky Gyula. Belépés ingyenes.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773
Folytatás a 2. oldalon
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Községi Tájékoztató

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô
közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni.
Szeptember hónapban Tahitótfalu településen egy betöréses lopás történt egy
telephely sérelmére, ahonnan az elkövetôk szerszámgépeket és színesfémet
tulajdonítottak el. Egy esetben sajnos
ismét besurranásos lopás történt, ahonnan
a sértett személyes iratai mellett mûszaki
cikkeket is eltulajdonítottak a nyitott
ingatlanból, miközben a sértett otthon
tartózkodott. Tótfalu településrészen a
telken belülrôl kerti bútort tulajdonított el
ismeretlen tettes. Ebben a hónapban két
bejelentés is érkezett Tahitótfalu Rendôrôrsre, hogy üzletben illetve postán felejtette a sértett a mobil telefonját, majd

Felhívás!
Kistérségünk egyik legfontosabb kulturális
intézménye, a Pest Megyei Könyvtár változatlan színvonalon történô fenntartásának érdekében kérjük minden szentendrei és kistérségi lakó együttmûködését és segítségét.
A már közzétett kezdeményezések – bár
már több kistérségi település jelezte csatlakozási szándékát – nem elegendôek ahhoz,
hogy a Könyvtárat a megszokott módon
használhassuk a jövôben, hiszen az annak

amikor visszament érte, már nem találta.
Ezekben az esetekben „jogtalan elsajátítás” miatt indul eljárás, mivel a hatályos
rendelkezések alapján a talált tárgyakat az
illetékes Polgármesteri hivatalban a megtaláló köteles leadni. Ennek elmulasztása
büntetôeljárást von maga után.
Szeptember hónapban megkezdôdött
az iskolákban a tanítás, ezért igyekeztünk
a tanítás kezdetén és végén folyamatosan
jelen lenni az iskolák környékén, hogy a
gyerekek és a közlekedésben résztvevôk
biztonságára ügyeljünk.
A próbaidôs rendôri állomány szolgálatba
állítása a közterületi jelenlétünket jelentôsen
javította, ami továbbra is az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Annak érdekében,
hogy folyamatos járôrszolgálatot biztosítsunk a Szentendrei-sziget településein, a
kapitányság vezetése mindent igyekszik
megtenni. Megítélésem szerint a látható rendôrségnek nagy szerepe van a bûncselekalapítványára befolyó összegek csak a könyvállomány gyarapítására fordíthatók.
Kérjük ezért Önöket, hogy a Szentendréért
Közalapítványnak a PMK megmentése
érdekében elkülönített bankszámlaszámára –
11742087-20073857 – anyagi lehetôségeikhez mérten tegyék meg felajánlásaikat a helyi
kultúra megôrzésének érdekében. Bízunk
abban, hogy összefogásunk eredményes lesz!
A befolyt összegekrôl folyamatos tájékoztatást adunk a www.szentendre.hu honlapon.
Dr. Dietz Ferenc polgármester

mények, szabálysértések csökkenésében.
Sajnálatosan szeptember hónapban egy
személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Tahitótfalu területén, a 11-es
számú fôúton, ahol egy személygépkocsi
az elôtte forgalmi okból megálló jármûnek
ütközött, majd azt egy másik jármûnek
lökte. Az elsô gépkocsiban utazó gyermek
nyaka sérült meg a balesetben.
Szeretném felhívni a jármûvezetôk figyelmét, hogy bár a szeptemberi idôjárás
elkényeztetett minket, hamarosan beköszönt a nedves, ködös idôszak. Az útviszonyok megváltozása sokakat meglepetésként ér. Vizes, nyálkás útburkolati viszonyok között a féktávolság jelentôsen
megnô, az észlelés nehezebb. Ezért kérek
mindenkit, hogy minden esetben az út és
látási viszonyoknak megfelelôen válassza
meg jármûve sebességét.
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu októberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (október 5., 19.) 18:30:
Dobszerda-kézidob tanulás. Vezeti: Béres
Attila, +3630/944 4002. A foglalkozás
ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30 (elsô alkalom
október 6.) Gyermek képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel Rita, +3620/547 5450
Csütörtök 18:00: Íj veled 6–>7! Íjászoktatás nem csak gyerekeknek. Vezeti: Papp
Károly, TAKI. Részvétel bejelentkezés
alapján szerda estig a 0620/929 1465 számon.
Péntek kéthetente egyeztetés alapján
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti:
Szabó Kata, +3670/653 7765
Népház programjai októberben
Október 22. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A három kismalac. Támogatói
jegy 500 Ft. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
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Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 4-9 éves korig.
18:00-19:00 hastánc és show tánc 9-14
éves korig
19:00-20:00 hastánc felnôtteknek
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör újra indul. Vezeti
Szabó Judit.
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Október 21. 18:00: Olvasókör. Téma:
Wass Albert: Mire a fák megnônek és A
kastély árnyékában c. regénye.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal
történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337 5527.

2011-ben született 26 fiú, 12 leány, összesen 38 gyermek
Megszülettem!
2011. szeptember 03-án, nevem: Nagy Martin
2011. szeptember 07-én, nevem: Lakatos Ádám
2011. szeptember 13-án, nevem: Molnár Luca
2011. szeptember 17-én, nevem:
Kónya Hanna Rózsa
Házasságot kötött 28 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Sárközi István, 83 éves, Mátyás kir, u. 21/a.
Stefanich Károlyné, 76 éves, Kernstock K. u. 7.
Nyugodjanak békében!
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Iskola
Az eredetileg 1932-ben épült iskolánk
helyett egy új építése, illetve a meglévô teljes rekonstrukciója már régi terveink között
szerepelt és szerepel a mai napig. Sajnos
azonban pályázati lehetôség nem lévén, a
korszerûsítést csak fokozatosan, több ütemben tudjuk megvalósítani, mivel ehhez teljes
egészében saját anyagi forrást használunk,
azaz a munkát önerôbôl végezzük.
Idén nyáron az iskola felújítására 5 millió forintot tudtunk fordítani. Ebbôl az
összegbôl mintegy 3 millió forintot költöttünk a fûtési rendszer felújítására. Új radiátorok és gépészeti egységek kerültek a régiek helyére, és az elavult csôrendszer is
átalakításra került. Az új osztályterem ajtók közel 1 millió forintba kerültek.
Emellett néhány helyiséget is kifestettünk,
mint pl. a tanári szobát, az igazgatói irodát
és a titkárságot, valamint a dohányzó helyiség felszámolásával egy új zenei gyakorló termet és hangszertárolót alakítottunk
ki. Az épület bejáratát is felújítottuk, a fôkapu elôtti betonozott terület és a lépcsôk
díszburkolatot kaptak.
A tanévet idén 302 gyerek kezdte a Pollackban. A tantestület 5 pedagógussal bôvült, és az új intézményvezetô az érvényben lévô törvényi szabályozásoknak megfelelôen alakította át az iskola munkaprogramját. A heti óraszámok egyes tantárgyak
tekintetében változtak, és a diákok délutánjait is már sok, változatos szakkör
színesíti sport, tudomány és zenei területeken.
Az iskolabusz szolgáltatásának bevezetése még szervezés alatt áll, de a jármûvet
szeptember második felétôl a leányfalui
úszásra járó gyerekek szállítására már
használjuk. A külön busz költségeinek

50%-át az önkormányzat fizeti, így gyermekenként a foglalkozás a tavalyi árakhoz
hasonló összegbe kerül.
A belterületi csapadékvíz elvezetési
pályázat
A Tahi településrész lakóinak szeretnék
köszönetet mondani, amiért mindvégig
segítô módon álltak hozzá a már végéhez

közeledô esôvíz csatorna kiépítésével járó
munkálatokhoz. Tudjuk, hogy sokszor
okozott gondot az ingatlanok megközelítése, amely problémát a helyi lakosság
folyamatos szórólapos és plakátokon
történô tájékoztatásával igyekeztünk enyhíteni. A Mátyás király, a Móricz Zsigmond
és az Elekfy Jenô utcákban a kiépült rendszer nagy mennyiségû csapadék elvezetésére alkalmas, így várhatóan az érintett
utak járhatósága az esôs idôszakokban már
nem okoz gondot.

A beruházás ideje alatt néhány lakossági
megkeresés történt, amelyben azt nehezményezték, hogy a nyomvonal közelében
az úthibákat nem javítjuk ki, illetve, hogy
a teljes útszakasz aszfaltozását is oldjuk
meg, mert olyan mértékû a rongálódás.
Ott is, a lakossági fórumon is, és most itt is
el kell mondjam: pályázati pénzbôl nem
lehet mást építeni, illetve a pénzt másra
felhasználni. Kizárólag olyan mûszaki tartalom megépítésére szabad fordítani,
amely a tervekben szerepel. A tervekben
pedig csak olyan építési tevékenység
szerepelhet, amire a pályázatot kiírták. A

legkisebb eltérés is olyan szankciókat vonhat maga után, ami akár a teljes beruházás
finanszírozását is veszélyeztetheti.
Ez a pályázat csapadékvíz elvezetô rendszer kialakítására szólt, ami nem egyezik
útépítési munkákkal. Tehát, ha esôvíz
elvezetés a pályázott feladat, abból nem
lehet teljes szélességû útpálya építésre
fordítani semmilyen összeget. Tudom, ez
nem tûnhet logikusnak, de sajnos, a szabályok ellen nem tehetünk semmit. Meg kell
jegyezzem, ezen szabályok betartása tette
lehetôvé azt is, hogy a tavalyi, a Kós, Kertész, Rózsa és Visegrádi utcákat érintô
útépítési pályázatunk elszámolását rendkívül rövid idôn belül maradéktalanul teljesíteni tudtuk a közremûködô szervezet,
azaz a finanszírozást folyósító szerv felé.
Tehát kérem Önöket, legyenek türelemmel. Tudatában vagyunk annak, hogy ezek
a javítási munkák szükségszerûek, és minden erônkkel keressük a megoldást, hogy
ezeket elvégezzük, De mivel ez valószínûsíthetôen csak saját pénzbôl oldható meg,
feltétlen figyelemmel kell lennünk a
település pénzügyi lehetôségeire.
Tûzoltóôrs
A Tahi településrészen létesítendô tûzoltóôrs és mentôállomás ügyében újabb
elôrelépés történt. Az erre a célra létreho-
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Községi Tájékoztató
zott Dunakanyari Önkormányzati Társulást
a Pest megyei Kormányhivatal jóváhagyása
után szeptember 13-án a Magyar Államkincstár bejegyezte. A projekt gesztortelepülése Tahitótfalu, a Társulás elnöke Tahitótfalu polgármestere, elnökhelyettese
Nyíri Csaba Leányfalu polgármestere, így a
beruházást is a településünk koordinálja
majd. Az elsô ütemben megvalósuló tûzoltóôrs építése, a sikeres hitelfelvétel függvényében várhatóan 2012 tavaszán kezdôdik
meg, amely az átadást követôen 12 fôs
állománnyal kezdi meg munkáját.
Duna-parti fejlesztés
Mindannyian láthatjuk, ahogy településünk épül-szépül. Sok gondot igyekszünk fordítani a közterületeink rendben

tartására, a hulladékmentesítésére, hogy
az utcák, és terek tiszta képet mutassanak.
A Duna part került most sorra. A
Képviselô-testület döntése alapján helyi
vállalkozóval gyártattunk le 9 db köztéri
padot és 4 hulladéktároló edényt. Ezeket a
kis Duna-ág parti szakaszain helyeztük el.
A Tahi csatorna pályázat
A pályázatot 2010 decemberében nyújtották be, amely még nem került végleges
elbírálásra. Azóta a pályázó Dunakanyari
Csatornázási Társulás több alkalommal
kapott tisztázó kérdéseket, amelyet minden alkalommal idôre megválaszoltak.
2011 áprilisában a Társulás székhelye
átkerült Szentendrérôl Pócsmegyerre, és
jelenleg a Pócsmegyeri önkormányzat a

pályázat gesztor települése, a Társulás
elnöke Németh Miklós polgármester lett.
A döntés szükségszerûségét a Kistérségi
Iroda túlterheltsége, és a surányi fejlesztés
közel 40%-os mértéke indokolta.
Az OTP Lakás elôtakarékossági szerzôdéseket az Önkormányzat megnyitotta
(számlanyitási díj + elsô havi díj befizetésre került) azon lakosoknak, akik ezt a
fizetési verziót választották. A további
befizetést a pályázat pozitív elbírálása után
kell megkezdeni, errôl az érintett ingatlantulajdonosok írásban kapnak értesítést,
addig semmilyen fizetési kötelezettségük
nincs. A 3,5 milliárd Ft-os beruházásból
településünk érintettsége 10,26 %.
Sajtos Sándor
polgármester

Mûvészeti ki-kicsoda
A Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának az
Interreg IVC nemzetközi projektben való
részvételével lehetôsége nyílt a kiváló
együttmûködésnek
köszönhetôen az országban egyedülálló kistérségi „Mûvészeti
ki kicsoda” elnevezésû kiadvány megalkotására.
A kiadvány színes és egységes szerkezetben a legfontosabb információkat tartalmazza a Dunakanyar-Pilis kistérség 13
településén élô vagy dolgozó, különbözô
mûvészeti ágakban tevékenykedô alkotó-

ról: irodalom, színház, képzômûvészet,
film és fotó, iparmûvészet, építészet és
zene mûvészeti ágban.
Nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk, hogy példamutató kiadványunk hozzájárul alkotó energiákban különösen
gazdag térségünk értékeinek feltérképezéséhez, és egy olyan gyûjtemény megszületését eredményezte, amely a hazai és nemzetközi kulturális életben és az idegenforgalom területén is értékes iránymutatóul szolgál.
A kiadványátadó ünnepséget 2011.
augusztus 27-én 18 órakor a szentendrei
Pest Megyei Könyvtár színháztermében
tartottuk, melyen a kiadványban szereplôk
közül, több mint 300 mûvész jelent meg
és a kiadvány tiszteletpéldányát a jeles

Szép siker a 21. Országos Gyermek
Képzô- és Iparmûvészeti pályázaton
2011. szeptember 17-én reggel várakozással teli örömmel indultunk a díjátadó ünnepségre. Két és fél órás utazás után érkeztünk meg Zánkára, ahol már sok büszke,
csillogó szemû kisgyerek és szüleik várták a
díjakat. A díjkiosztóra a zánkai gyerektábor
színházteremében került sor. A kiállítás a
színházterem aulájában volt, ahol a díjazott
gyerekek képeit lehetett megcsodálni.
Több kategóriákban és változatos technikákkal készültek az alkotások. voltak festmények és tûzzománc képek is.
A díjkiosztás során különbözô kategóriákban díjazták a pályázati alkotásokat. 2233
pályázati anyagból 207 díjat osztottak ki,
amiben volt Fôdíj, Korosztály díj, Különdíj,
Kollektív díj, Arany, Ezüst és Bronz Diploma. Minden díjat más-más iparmûvész adott
át. Az alkotó gyerekeket egyesével, név sze-
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rint szólították, és adták át az okleveleket és
az érmeket. Tahitótfalunak sikerült 2 Arany
és 4 Ezüst díjat hazahoznia!
Arany díj:
Szabó Nikolett Dzsenifer 6 éves
Vaczó Zsuzsanna 11 éves
Ezüst díj:
Kovács Laura 6 éves
Veimál Rebeka 7 éves
Kocskovszki Viktória 11 éves
Csicsay Emese 12 éves
Gratulálunk, és büszkék vagyunk rátok!
Köszönjük Szántó Sándor tanár úr munkáját
is, aki a gyerekek felkészítésében és a pályázati munkák gondozásában segített.
A díjkiosztás után mindenki indult haza.
Kihasználtuk a jó idôt és megnéztük Tihanyt, majd felfrissülésként úsztunk egy
keveset a Balatonban.
Küzmös Andrea

eseményen átvette.
A Mûvészeti ki-kicsoda kiadvány tiszteletpéldányát azok a mûvészek, akik ez
idáig nem vették át, megtehetik saját
településükön 2012. március hó végéig a
polgármesteri hivatalban.
Az országban egyedülálló kiadvány
fennmaradó részét kulturális szakemberekhez, mûvelôdési házakhoz és polgármesteri hivatalokhoz eljuttatjuk. Továbbá
a kistérségünk mind a 13 településének és
a szomszédos kistérségek településeinek
könyvtárában kölcsönözhetôvé válik október elejétôl a kiadvány, melyet használjanak, forgassanak a kultúra jegyében
szeretettel.
Antal Katalin
DPÖTKT Kulturális referens

Könyvtár
nyitvatartási rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár

Most már wi-fi elérést is biztosítunk!
Szeretettel várok minden olvasni és kutatni
vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Istenszeretet – hazaszeretet – emberszeretet
Tildy Zoltán halálának 50. évfordulóján

50 éve – 2 évvel börtönbôl történt szabadulása után – 72 éves korában
hunyt el Tildy Zoltán, aki 1920 és 30 között lelkipásztora volt a tahitótfalui
református gyülekezetnek. Amikor 5 évvel ezelôtt felkértek, hogy a Magyar
Tudományos Akadémián rendezett emlékülésen beszéljek az ô lelkészi
életútjáról, akkor életének három jellemzôjérôl szóltam. Azóta többet megtudtam róla és még meggyôzôbb számomra Tildy Zoltán Isten-, haza- és
emberszeretete. Ugyanis azok a csúsztatások, hazugságok, amiket politikai
pályafutásáról a diktatúrák képviselôi terjesztettek – sajnálatosan máig
hatóan –, bizonyítottan hazugságok. De Tildy Zoltánnak nincs szüksége
arra, hogy az utókor megvédje, dícsérje. Ô is, mint lelkipásztor és mint
államférfi, Isten elôtt állva kellett, hogy számot adjon életérôl. Halálakor
Varga Béla, a nemzetgyûlés volt elnöke, a Független Kisgazdapárt volt alelnöke írja egy levélben Tildy Zoltán Amerikában élô lányának: „Tildy
Zoltánnak nincs szüksége emberek, pláne emigránsok dicséretére. Ô volt
köztünk mindig az elsô, maradt halálában is. Nem jött el, otthon maradt,
kitartott mindvégig, megkapta a legnagyobb jutalmat, otthon hazai földben
pihenhet. Én szerettem volna, hogy kijön. De mennyivel jobb volt, hogy
nem jött, hanem maradt akkor is, amikor már mindent elvesztett! Mert a mi
idônkben olyan óriási erôk mérkôztek hazánk felett, hogy azt mi nem
tudtuk befolyásolni, bele sem avatkozhattunk. Édesatyja sokszor ismételte,
még az oroszok elôtt is, hogy a mi sorsunk a nagyhatalmak megegyezésétôl
függ.”
Jogosan teheti fel a kedves olvasó a kérdést, hogy akkor mi motiválta
Tildy Zoltánt és sorolhatnánk a neveket – Nagy Ferencet, Bibó Istvánt,
Kovács Bélát és a többi igaz hazafit –, hogy mégis gondolkodtak, beszéltek
„férfi életük legszebb éveit” is feláldozva. Mi adott nekik erkölcsi tartást,
fizikai, lelki erôt, hogy egyik diktatúra sem tudta ôket megtörni? Hiszen
Tildy Zoltánt is mind a fasiszta, mind a kommunista diktatúra üldözte. Ereje,
erkölcsi tartása, reménytelenségben is reménykedô magatartása
Istenszeretetébôl táplálkozott. Hitte, tudta, hogy szereti Isten. „Bujdosó
Bibliáján” keresztül tartotta vele a kapcsolatot a tahitótfalui parókián, templomban, temetôben, országházban, házi ôrizetben és a börtönben. Honnan
tudta, hogy Isten szereti ôt? Hiszen hat éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Már köztársasági elnök volt, amikor errôl így írt: „Nem emlékszem az
édesanyám arcára. Ha az édesanyámra gondolok, mély szomorúságot érzek,
mert csak néhány homályos emlékem van róla…” „édesanyám jutott
eszembe, aki hat gyereket szült, mosott, fôzött, ellátta a háztartást. Még
ruháinkat is maga varrta. Ebben a csendes küzdelemben ôrlôdött fel egészsége, fiatal élete: miérettünk. Nincs róla képem sem, mégis tudom, hogy
szeretett.” „Békességet, boldog otthont, emberséges életet szeretnék
teremteni az anyáknak, fáradt munkásasszonyoknak, meleg asszonyi
szívekhez fonódó családok millióinak, hogy visszaadjak valamit abból a
szeretetbôl, amit az édesanyámtól kaptam.” Aki hat éves koráig kapott anyai
szeretetért szeretne valamit visszaadni a világnak, abban olyan lélek lakik,
amelyik képes sokszorozni az igazi szeretetet.
Tizenöt éves korában meghal édesapja is. Teljesen árván maradva úgy
tud tanulni, hogy egyik évben dolgozik, hogy a következô évben tanulhasson. Nyáron a mezôgazdasági munkát hajnalban kezdte és sötétedéskor
fejezte be. Ilyen körülmények között teológiai tanulmányait kitüntetéssel
végezte el és írországi ösztöndíjat kapott. Fájdalmas, pótolhatatlan veszteségeken keresztül, nélkülözéseket átélve, emberi segítség nélkül jutott el
eddig. Istenbe vetett hitérôl, reménységérôl is szól a pályamunka, amit
„Jézus feltámadása” címmel írt teológusként. A feltámadt Jézus Krisztusba
vetett hite és reménysége volt Istenszeretetének, hazaszeretetének és
emberszeretetének a mozgatórugója lelkipásztorként és államférfiként
egyaránt.
Nem a nagyravágyás vitte a parlamentbe sem, hanem a vidék népe, a
parasztság iránt érzett szeretete, segíteni akarása. Lelkipásztorként megismerte a magyar falvak népének mostoha életét, de megismerte kihasználatlan értékeit is. Ez indította arra, hogy itt Tahitótfaluban létrehozza a
Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt.-t. A népi írókkal – Móricz

Zsigmond, Szabó Pál, Sinka István – összefogva és ôket segítve a nyomtatott
szó erejével is azon fáradozott, hogy a parasztság elfoglalhassa méltó helyét
a társadalomban. Kiadta és szerkesztette a Keresztyén Család, a Téli Újság,
a Református Lelkipásztor és a Magyar Föld c. lapokat. Nélküle nem jelenhetett volna meg Szabó Pál „Emberek” c. nagysikerû könyve sem.
Lelkipásztorként azt az örömhírt hirdette istentiszteleten, kereszteléskor,
házasságkötések alkalmával és ravataloknál, ami Isten Jézus Krisztusban
közénk jött szeretetérôl szól.
A Tildy Zoltánról szóló töredékes megemlékezést Nagy Ferenc egykori
magyar miniszterelnök szavait idézve fejezem be: „ …a magyar
értelmiségnek egyetlen tagja sem állott a nép ügye mellé olyan tiszta ítélettel, annyi elszántsággal és munkára való készséggel, mint Tildy Zoltán. Tildy
emberi áldozatkészsége, kiapadhatatlan energiája és bámulatos tervezôképessége nélkül hosszú esztendôk teltek volna el, amíg a magyar
parasztság s a hozzá közelálló polgárság és értelmiség új politikai mozgalomban egyesülhetett volna.”
Errôl nekem, mint keresztyén embernek a Bibliából az jut eszembe, amit
Jeremiáson keresztül üzen az Isten: „Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs,
ne dicsekedjék erejével az erôs, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki
dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok
az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben
telik kedvem.” (Jeremiás könyve 9-dik rész, 22.-23. versek) Amennyiben
Tildy Zoltán eszköze volt Isten szeretetet, jogot és igazságot teremtô
munkájának, annyiban legyen érte Istené a dicsôség.
Szénási László református ny. lelkipásztor
Október 8-án, a Tildy Zoltán halálának 50. évfordulója tiszteletére rendezett Emléknapon szeretettel vár minden érdeklôdôt a Tildy Alapítvány, a
tahitótfalui Református Egyházközség és Tahitótfalu Község Önkormányzata. A részletes program az alábbi plakáton olvasható.
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Bemutatkoznak az iskola új tanárai
Gyarmathy Réka
Az én történetem a múlt században
kezdôdött. Tanári pályám elôzményeként el kell árulnom, hogy az összes
„felmenôm” tanár volt: a nagyszüleim, a
szüleim. A bátyám Gyulán igazgatóhelyettes most is. Édesapám biológia-földrajz-ének-zene-eszperantó szakos, Édesanyám német és orosz szakos. 1994-ben
diplomáztam Szegeden a Juhász Gyula
Tanárképzô Fôiskolán magyar- ének-zene
szakon. Gyulán tanítottam egy ének
tagozatos iskolában. Az akkori gyermekkórusomat 1996-ban beneveztem
egy angliai fesztiválra, a turné 11 állomásból állt. Nagyon büszke vagyok erre!
2003 óta lakunk Tahitótfaluban, a két
fiam már itt eresztett gyökeret, ide járnak
iskolába is. Bevallom, nagyon kötôdöm
ehhez a kedves faluhoz, bár a szívem mélyén mindig gyulai maradok. Szigetmonostoron is tanítottam három és fél
évet, tavaly óta Pilisszentlászlón is tanítok zenét.
Nyugalommal és örömmel tölt el, hogy
ebben a tanévben a falum iskolájában is
taníthatok. Köszönöm!
Sziváné Bergmann Henriett
Németet helyettesítek a fölsô tagozatban. Tôsgyökeres visegrádi vagyok, most
is ott lakom családommal. Pécsett végeztem a Janus Pannonius Tudományegyetem német nemzetiségi és francia szakán, majd két külföldi cégnél is dolgoztam, az egyik helyen franciát, a másik
helyen németet fordítottam szóban és
írásban. Ez anyanyelvi szinten beszélô
francia és osztrák vezetôkkel megfelelô
gyakorlat volt számomra ahhoz, hogy ne
csak a tankönyvek szövegeiben legyek
járatos. Évekig fordítottam német és francia mûszaki szakszövegeket, jelenleg
éppen egy történésszel középkori francia követutasításokat fordítok. Az
osztrák-magyar cég után a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában tanítottam
németet alsó tagozatban. A tahitótfalusi
gyerekek is tapasztalhatták ennek
elônyeit, láthatják, hogy szeretem a változatos feladatokat, a sok játékot, zenét
és dalt. Igyekszem eredeti német irodalmat is becsempészni az órákba, hamarosan errôl részletesebben is mesélhetnek majd otthon a gyerekek. Örülök,
hogy a fölsôsök ennyire lelkesednek a
nyelvórákért és nagyon jól érzem magam
munkatársaim között ebben a kiváló
légkörben.
Motesiczky Eszter

6

Budapesten születtem 1987. július 3án. Tanulmányaimat Szentendrén végeztem, ahol 23 évig laktam. Családommal
fél éve költöztem Leányfalura. Felsôfokú
tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán végeztem, ahol 2010-ben szociálpedagógia szakos diplomát szereztem. Jelenleg az
ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karán, látássérültek pedagógiája-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakpáron folytatom tanulmányaimat. Szeptember közepe óta dolgozom a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskolában pedagógiai asszisztensként. Nagy örömet
okoz számomra, hogy gyerekek között
dolgozhatok. Célom a tanulásban akadályozott, részképesség zavaros, magatartási problémákkal küzdô gyermekek
fejlesztése, felzárkóztatása.
Szûcs Kata
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Röviden szeretnék Önöknek bemutatkozni.
A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola új testnevelô tanára vagyok Turóczi
Csaba Tanár úr mellett. 2008-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karán testnevelô
tanári szakon. 2008-2011 a szentendrei
AGY Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolában dolgoztam. 5
éve tanítok Leányfalun úszást a KÓPÉ

úszóiskolában, illetve ovitornát vezetek
Szentendrén a Vízipók Játszóházban.
Dunabogdányban laktam, idén költöztem Tahitótfaluba. Szeretek itt lakni és
nagyon örültem, hogy a lakhelyemen
kaptam munkát ebben a remek iskolában.
Gyerekkorom óta rendszeresen sportolok, sok sportággal ismerkedtem meg.
Az egyetemen legfôképpen 400 m-es
futóversenyeken vettem részt, illetve
rúdugrással és magasugrással foglalkoztam leginkább, de minden sportágat kedvelek. Legfôbb célom, hogy megszerettessem a gyerekekkel a mozgást és fellendítsem az iskola sportéletét.
Fábián Csaba
Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Biológia-kémia szakos tanárként kerültem az iskolába. Nôtlen vagyok, harmincegy éves. Születésem óta Tahitótfaluban
élek, református vallású lakosként tagja
vagyok a presbitériumnak. Középiskolai
tanulmányaimat a Szentendrei Ferences
Gimnáziumban végeztem. Ezután az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem biológia-kémia szakára jártam. 2006-tól 2009ig Budapesten az Óbudai Zsigmond
Líceumban tanítottam, majd 2009-2011ig a budapesti Lónyay utcai Református
Gimnáziumban. Örömmel fogadtam a lehetôséget, hogy helyi lakosként a Pollack
Mihály Általános Iskolában taníthatok.

In memoriam Fialáné Homoki Judit
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kolléganônktôl, Fialáné
Homoki Judittól, aki 25 évet tanított iskolánkban
tanítóként és némettanárként.
Nagyon sok gyermeket tanított és több évfolyamnak volt
osztálytanítója, illetve osztályfônöke.
Hosszú súlyos betegség után 47 éves korában távozott
közülünk.
Emlékét megôrizzük.
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
tantestülete
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A ko(r)csmákról Tahi-Tótfaluban…
Démokritosz: (i.e.460-370. görög
filozófus) „…élet ünnepnapok nélkül:
hosszú út fogadók nélkül…”
Bizonyosan így volt ez évszázadok során
a világban, miként Tahi-Tótfaluban is: a
kocsma volt az a hely, ahova a munkában
fáradt ember betért, hogy enyhítsen
szomján és fáradtságán. Így térhetett be a
helyi gazdaember is a határban végzett
napi munkálkodása után, a vándor hûvöst,
vagy meleget remélve, a télen jeget,
nyáron követ, sódert, homokot fuvarozó
fuvaros. De idetért be a gyôztes, vagy
vesztes meccs után a futballcsapat is. A
kocsma volt az a hely, ahol mindig szó
esett a politikáról, választások elôtt a korteskedésrôl. Ide tértek be a legények
szerelmi bánatukban, vagy örömükben. Itt
csattant el olykor-olykor virtusból egy-egy
pofon, vagy rosszabb esetben került elô a
bicska. Ide szalajtotta az édesanya a kisfiát,
hogy hívja haza az édesapját, vagy ô ment
érte s üzent be ugyanezért. Vasárnaponként az idôsek a sarokba húzódva egy-egy
pohár bor, nomeg pipafüst mellett, el-el
beszélgettek katonamúltjukról, a faluról, a
hétfôvel kezdôdô határbéli teendôikrôl,
de idejártak a mesteremberek is gyûlésezni, szakmabéli ügyes-bajos dolgaikat
tisztázni. A fiatalok itt csapkodták az asztalra az „ördög bibliáját” a kártyát, billiárdoztak, kugliztak, de a cigányzene melletti dalolgatással minden korosztály itt
próbálta feledni búját-baját, így vigasztalódva keresni a kiutat legalább az átmeneti öröm, a boldogság felé. A kocsmában
tartották a legények sorozási-(regruta)bevonulási bálját, aminek a fôvédnöke a
mindenkori bíró volt. Ezt a bált ilyenkor az
elöljáróság fizette. Kinek-kinek melyik
volt fontosabb, de a templom mellett minden bizonnyal a kocsma volt a helyi társadalmi élet egyik központja.
Nem véletlen tehát, hogy úgy a kocsmárosnak, mint vendégeinek fontos „intézmény” régebben, amikor még a kocsma és a velejárók „monopóliumok” voltak,
rájuk a törvény is megkülönböztetett
figyelmet fordított.
A török idôkben a kocsmáltatást nem
tulajdonították el a helybéliektôl, (talán
annak okán, hogy a Korán tiltotta híveinek a bor fogyasztását?) de 1720 körül az
akkori uraság csak 3 hónapra engedélyezte azt a tahi-tótfalusiaknak. Mária
Terézia uralkodásának felétôl – úgy 1760
táján – már több pálinkafôzô is mûködött,
ami nem csoda, hiszen a környék, fôleg
Tahi-puszta kiváló gyümölcs és szôlôtermô vidék volt. Az 1851-es „Geographiai
Szótár” szerint is „Tahi szôlôhegye

különös jóságu fejér bort terem.” A község
Mária Terézia korabeli Urbáriumában a
kocsmákkal, azok mûködtetésével, a bor
forgalmazásával, stb. kapcsolatban imígyen rendelkeztek: a „Második Punctom
I..§ szerint: 1550 Esztendönek 36dik
Articulusa szerént szabad légyen a
Jobbágyoknak bort árulni Szent Mihály
naptól fogva…” „Hatodik Punctom: IV.§
Noha ugyan a Jobbágyoknak az Kortsmáltatás fönt irtt mód-szerént bizonyos idöre
meg-engedtetik, a’ hol mind az-által az
Uraságnak olly Vendég-fogadója volna,
avagy jövendöben ollyast építtetne, mellyben az utazók meg-szálhatnának: az ollyatin Vendégfogadóba minden-féle Italnak
ki-árultatása egész Esztendönek follyása
alatt szabadon hagyattatik. Valamint hogy
minden-féle éget bornak és sernek árultatása ’s-e’ féle Italoknak el-készittetése
egyedül az Uraságot illeti.
V.§ Ha az földes Úr 1550. Esztendö-béli
36dik Articulusnak értelme-szerént az
kortsmáltatást valamellyik Jobbágyára
bizni kivánná, az ollyan Jobbágy addig, a’
méglen a’ bort árulya, a szokott héti szolgálattól szabad légyen…” „Nyolczadik
Punctom: …a’ hol szölö-hegyek vannak,
az Jobbágyok az Uraság Földgyén termett
magok borát, az Uraság kortsmájának
idöje- alatt-is magok szükségére bé-vinni,
és meginnya szabad lészen…”
Tahi-Tótfalu máig is – legalább nevükben – ismert, és az idôsebb korosztály
szerint nevezetes kocsmái az alábbiak
voltak, magától értôdôen a maguk sajátos
történeteivel, eseményeivel:
– Az elsô kocsma a váci-révi kocsma,
fogadó, csárda volt az 1700-as évek táján.
A falu ezt bérelte. De úgy maradt meg a
híre, hogy az akkori bíró egy bôséges vacsoráért átengedte a mûködtetési jogot
Vác városának, ami után az megszerezte
az egészet a környezô telkekkel együtt. A
váciak adták neki a Pokol Csárda nevet. Ez
a környék lett, egy jó másfél évszázaddal
késôbb a váciak hétvégi sport- és
pihenôhelye.
– Írások szerint már 1848-ban a faluban
is volt kocsma, ennek helye a mai Pollack
M. Ált. iskola, a védônôi szolgálat és a
Benedek-ház háromszögében, az ôsi ún.
Vaczó birtokon volt. (Állítólag itt tüntették el a második váci csata idején (1849
július) a szigeten kóborló 3 kozákot,
amely eseményt máig is homály fed, és
akikért az orosz parancsnokság ökröket,
kenyereket követelt annak fejében, hogy
ne dúlják fel a falut.)
– Az ún. „ repülôhíd”-nál, a Duna parton
volt egy kocsma a T. Csereklye család

tulajdonában, amely a gôzhajó 1900 körüli
itteni megjelenése és a családfô halála
után bezárt.
– Az óvodával szemben nyílt meg a ’20as ’30-as években a Drotleff Arthúr kocsmája, ami az akkortájt a hídra igyekvô falusiak útvonalára esett.
– A Csizmadi János kocsmája: annak a
Csizmadi Jánosnak építették, (felesége
Nagy Lídia volt) aki a „Hôseink” szerint
„1914 nyarán vonult be id. Bán Mihállyal.
A szerb frontra került, ahol fogságba esett
és ott is halt meg”. Róla Dr. Ecsedy így
verselt: „Tizennégybe vonult be Csizmadi
János, ám sok szenvedése lett gyorsan
halálos. Tizenötben halt meg nagy súlyos
vérhasban, sok szenvedés után egy rossz
sertésakolban.” Így a kocsmát az 1899-ben
született (+1985) Csizmadi János örökölte, vitte tovább. Piri néni, Balogh
Gézáné (Csizmadi Piroska, 1930-) 2011.
júliusában az alábbiakra emlékezett vissza:
a bort Soltvadkertrôl és Gyöngyösrôl
hozták, de vettek szôlôt Leányfalun, és
abból készítették házi borukat. A kocsmában a magyar nótát a Sisa (Zimányi
István) és cigányzenekara szolgáltatta,
ugyan így táncmulatságok alkalmával:
augusztus 20., vagyis: Szent Istvánkor, a
búcsúkor, Farsang, Húsvét, szüreti bálkor.
De rendeztek itt zártkörû iparos- és
batyusbált a mesteremberek is. Színi
elôadásokat is tartottak: a Gyimesi vadvirágok-ra és az Uru, meg a huru c. darabra
emlékszik. (A gyimesi vadvirágok 2.
versszaka így hangzott:.. „Édes hazám
küldjél nekünk szekeret, Mindegyikben
aranytallért eleget, Veszünk rajta nemzetiszín pántlikát, Körbekötjük azzal a vén
Hargitát.” 1938-as film. G. Sz. I.) De voltak
cirkuszi bemutatók is, amit a faluban nagy
hangon hirdettek meg. Az alábbi történetet mesélte neki az édesanyja: egy ilyen
alkalommal a cirkuszosok hoztak magukkal egy kis majmot is. Hogy-hogy nem, ez
a majom az ivóban lopva kiitta a Horváth
József fröccsös poharát, amitôl persze
berúgott. Úgy, hogy a cirkuszban mindent
fordítva csinált, mint kellett volna. A Horváth úr meg csak sürgette a kocsmárosnét,
az ô édesanyját, hozza már neki a fröccsöt.
Olyan is történt, hogy illúzionisták elaltattak egy embert, aki 3 napig a kocsmában
volt kitéve koporsóban közszemlére, s
csodájára jártak a falusiak. Veszekedés
nem igen fordult elô, mert Csizmadi
Jánosnak a pult melletti szögre volt akasztva egy bikacsök. (A Magyar Nyelv
Értelmezô Szótára:„A levágott bikának, v.
ökörnek súlyokkal kinyújtott…megszárított hímvesszôje, amelyet korbácsként,
fenyítô eszközként használtak.”)
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S ha a kocsmáros csak a kezébe vette,
már megjuhászodtak a vitatkozók. Válóperes ügyvédek is tartottak itt megbeszéléseket, vacsorákat. Nekik is az édesanyja,
Németh Eszter fôzött. A kocsmát 1951
táján államosították, a Fogyasztási Szövetkezet vette át. Ennek két nôi alkalmazottjáról egy idôben a férfinép a kocsmát „A
négycsöcsû”-nek hívta. A családnak a
kocsmáltatási jogot egy Iparengedély igazolja (5726): „Csizmadi János tahitótfalui
lakos kellôen bejelentette, hogy Tahitótfalu területén kocsma-ipart szándékozik
ûzni és igazolta azt, hogy kifôzés iparûzésre egyrészt az 1884. évi XII. tc. értelmében jogosult, másrészt pedig azokat a kellékeket, melyekkel kocsma és kifôzés ipar
ûzését az ezen iparhatóság területén
érvényben lévô, illetôleg miniszteri
szabályrendelet ki köt. (teljesíti) Ez okból
Csizmadi Jánost B 33 tétel szám alatt iparlajstromba bejegyeztük és részére ezen
iparengedélyt kiadtuk. Kelt: Pomáz, 1923
év augusztus hó 5-én. NN. helyettes fôszolgabíró mint I. fokú iparhatóság.”
– Az iskola és a Takarékszövetkezet
közötti épületben, – mely régen a helyi
Tûzoltóságnak adott helyet – volt a Kék
Duna Mg. Tsz. borozója, amely Koreny
Borozó néven ma is töretlen népszerûségnek örvend.
– A Gyürki fodrászat sarkán volt a
Somodi Péter kocsmája. Az öregek szerint
az egyik bérlô, egy zsidó kocsmáros
fogadást ajánlott 5 liter bor ellenében egy
„Döbröcönyi” János nevû gazdának,
mondván, az öreg nem tud írni. A gazda
bizonyítani akarván, aláírta az üres papírt,
mire az írástudó kocsmáros titokban a
papírra rávezette a gazda birtokait, házát,
stb. és késôbb követelte azokat. Szerencsére, tanúk igazolták az esetet, melyet
követôen a falu elöljárósága megvonta az
ilyen kereskedôktôl a kocsmáltatási jogot.
– A mai Laki Cuki helyén állt a Mascha
család kocsmája.
– Volt egy kocsma a mai Keszler család
vállalkozásainak helyt adó épületben is.
– A mai CBA szomszédságában a Hangya
Szövetkezet egyedülálló, olajos padlójú
kocsmája volt, de ritka vendéggel.
– A ’30-as években volt egy a Rákóczi
utcában, a mai Kálmán házban, ez volt a
Legárt kocsma.
– A Béke u. szomszédságában lévô
presszó helyén mûködött a Ménkô István
kocsmája, mint a legforgalmasabb a 20.
század. elején. A falu iparos társadalma ide
járt, itt gyûlt össze az Iparos Kör tagsága.
Batyusbálokat szerveztek, nagyobb ünnepeken, farsangkor táncmulatságokat. A
közkedvelt bor itt a gyöngyösi volt. Mint
fentebb írtam, a vendégek között viszonylag ritka volt a hôzöngô, részben a kiközösítés meg minden bizonnyal a csendôr-
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ôrs megléte miatt is. A kocsmárosok a
borvidékekrôl 4-5 hektós hordókban,
egyszerre 10 hektót is szállítottak, de
mindig egy biztonságot jelentô másik
lovas kocsi kíséretében.
– A Petôfi u. utolsó háza volt egy idôben
a másik Legárt kocsma, amit egy ideig a
hentes B. Csereklye József bérelt.
– Az alvégen volt a Budai János földeladásokból, kölcsönökbôl épített kocsmájamozija.
Legjobb bora a soltvadkerti kadar volt. A
Csizmadi és a Budai kocsmában minden
csütörtöktôl vasárnapig 3 cigánybanda
muzsikált. (De szép világ volt!) Ez utóbbiból lett a késôbbi Klinkó kocsma, ami a
70-es, 80-as években a fuvarosok körében
híres pacaljáról volt népszerû.
– Tahiban volt a Decker-féle kocsma a
’20-as évektôl kezdôdôen, ami a kiköltözô
városiakra „szakosította” magát, együtt a
közeli Zeller Kávéházzal.
– Szöllôsi kocsma Tahiban: (a híd elôtti
Gazdabolt helyén) elbontották a 60-as
években. Gerendái alatt sok nóta hangzott
el. A faanyagot Weimál Mihály vásárolta
meg, kölcsönözte ki, és amely gerendák
sátorvázként szolgáltak a Szabó KláraSzondi Sándor esküvôjekor, talán befogadva a násznép vigadozását. Ma a volt kocsma cserepei, tetôlécei, szarufái Weimál
Mihály háztetôjeként állják az idôt.
– A Liptai család 1905 körül folyamodott tahibéli kocsmatartási jogért, hogy a
fôváros és a Dunakanyar között fuvarozókat ellássa. Az engedély kiadásakor két
pap, a kántortanító, meg az erdész ellenszavazott, mondván, van már elég kocsma,
nem kell több.
Ebben minden bizonnyal volt valami,
mert Fülöp Béla, az akkori kántortanítónem csak az elsô világháborúban elesettekrôl írt verseivel, hanem a kocsmától
embereket elvonni akaró tevékenységével
is nagy népszerûségre tett szert. ( Gondolom, elsôsorban az asszonynép között.)
Faiskolát létesített, kosárfonó tanfolyamot, könyvtárat szervezett.
Mielôtt azonban a legtisztább józansággal elítélnénk a helyieket, tudnunk kell,
hogy a nehéz megélhetés, a szintén kínlódásos paraszti munka maga is megkívánta azt, hogy a fáradt ember valamelyes erôt
merítsen a kocsmába járástól, hiszen Petôfi is azt írta fárasztó gyaloglásai közben
„Eger mellett” c. versében, 1844-ben: „ Ha
jó bort érzek, betérek. Ne térnék hát
Egerbe? Ha ezt a várost elkerülném, Az
isten is megverne… Áll a határozat, áll
erôsen, Be kell Egerbe mennem! Mert
annyi édes vonzerônek Szívem nem állhat
ellen!”
És ha kocsmák, akkor szüret Tahiban.

Mielôtt elkezdôdött volna, a férfiember
dolga volt az, hogy a pincét rendbe tegye,
hogy az asszonynép szépen kimeszelhesse. Lecserélôdtek a hordókat tartó
rudak, deszkák, a használhatatlan hordók.
A többit az üstben forrt vízzel többször
kimosták, hideggel öblítették. Meghúzták
és festették – ha kellett – az abroncsokat,
tisztították a dugókat, csapokat, fokolókat.
A hordók megszáradva, lent a pincében
várták a mustot. Egy sarokban voltak
elkülönítve a háziasszony savanyúkáposztás hordói. Debreczeni Lajosné imígyen
emlékezett vissza kislány kora szüretjeire:
október eleje táján érett meg az otelló a
Tahi oldali Kalicsában. A férfiak reggeli
után felrakták a kocsi két oldalára a
hosszúoldalakat, majd az 5-6 hektós lajtokat. A kisebbek a lajtokba fogódzva
zötyögtek át Tahiba, fel a Sion-hegyi mély
úton a szôlôkbe. Három-négy asszony is
szedte a szôlôt. Elôször az „állani valót”,
amit eltettek spárgára, rafiára, vagy kukoricalevélbôl font madzagra fûzve a kamrába
télire – hogy megaszalódjék -, illetve,
eladták a piacon. Ezt külön kosárba szedték, vagy a két szôlôsor közötti ún. bálványra szôlôleveleket tettek, s azokra tették az ilyet. A terület nagyságától függôen
volt két-három puttonyos legény, akik a
hátukon hordták ki a kocsin lévô lajtokba
a bornak valót. Viccelôdtek is a lányokkal,
ha elmaradt fürtöt találtak, megrázták a
szôlôtôkét, kérdezgetve hangosan, hogy
kinek a sora ez? A télen fûzfavesszôbôl
font kerekkosarakat az „állani valóval” rakták meg. A szüreti ebéd rendszerint abált
szalonna, füstölt sonka, paprika, kenyér
volt. A vacsorát otthon költötték el, ami
tyúk-, vagy marhapörkölt volt. A szôlôt
még az este ledarálták nagy kádakba, majd
fajtától függôen – napi taposással, vagy
csomoszlóval tovább törve – hagyták a
mustot érni, majd pár nap után lehordták
a pincébe. Amíg a szôlôbôl bor lett, sok,
fáradságos munka elôzte meg azt. A
tavaszi „nyitás”, metszés, kapálás, kötözés,
rézgálicos permetezés, védekezés a szállóés a gyalogos vándormadarak ellen. Ezt a
nehéz munkát a paraszt ember „pihenésként” is végezte aratás idején. Amikor a
meleg napon már pergett a szem a kalászból, abbahagyták az aratást, és estig a
szôlôbéli munkákat végezték. Majd a harmat szálltával ismét folytatták az aratást.
Talán megfejthetetlen rejtély: a falu
szinte minden parasztházánál volt bor a
pincében, mégis megélt a 20 kocsma.
Ugyanígy: szinte mindenki vágott legalább
egy disznót télen és mégis megélt a több
hentes. (?!)
Szeretném felidézni azt a környéken
régebben jól ismert képet, olajfestményt,
amit egy osztrák festô, a Bécs mellett
született, de 1846-tól haláláig Magyaror-
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szágon élt Czanczi Ágost Elek festett 1859ben „Vácz környéki szüret” címmel: A
magyar zászló alatt és cigányzene mellett
vonulók váll-rúdon nagy szôlôskosarat
visznek, fiatal szerelmes pár mellett délceg, táncoló, koccintgató, jó tartású falusiak mögött ökrösszekér és a távolban a falu
református temploma látszik. (A kép

bizonyosan a mai Honvéd utca felsô vége
táján ábrázolja a szüretelôket). Debreczeni Lajosné szerint (ô sosem vett részt a
szüreti mulatságban) volt a családjukban
egy könyv, amiben név szerint felsorolták
a képen lévô falubelieket. Nagyon érdekes
lenne megtudni, kik voltak ôk. De a kölcsönadott könyvet nem kapták vissza. (Ha

Évfordulók
– 200 éve született Liszt Ferenc
A 2011. évet Liszt Ferenc emlékévnek
nevezték ki, hiszen október 22-én, kere
ken 200 éve született híres zeneszerzônk,
zongoramûvészünk.
Kilencéves korában lépett fel elôször
Sopronban és Pozsonyban. 1821-ben
Bécsben, majd Párizsban tanult, ahol kapcsolatba került a szellemi élet számos
jelentékeny alakjával (Chopin, Berlioz,
Paganini, Lamartine, Lamennais, Heine,
George Sand, Delacroix), akik döntôen
befolyásolták szellemi tájékozódását. Már
bécsi hangversenyein nagy sikereket aratott, késôbb Franciaországon kívül Lon-

donban és Svájcban is koncertezett. 1835ben a genfi konzervatóriumban tanít:
Minden szellemi áramlat iránt fogékony
volt s rokonszenvezett a haladó polgári
mozgalmakkal.
„Mivel Magyarországon születtem, illô,
hogy zenei tehetségemmel hazámat szolgáljam.” – írta egyik levelében. Jelentôs
szerepe volt a pesti Zeneakadémia megalapításában (1875), majd az Akadémia
elnökeként a mûvészképzésben. 1925-ben
veszi fel a Zeneakadémia alapítójának
nevét. 75 éves korában (1886. július 31.) a
németországi Bayreuthban hunyt el tüdô-

Mit jelent nekem az aromaterápia?
Ujváry Gyöngyi októberben induló, az
aromaterápiát bemutató elôadássorozatához egy kis kedvcsináló. Az elôadások
tervezett idôpontjai: október 15., 29.,
november 12.
Sokat gondolkoztam, hogyan is mutassam be a természetgyógyászatnak ezt az
izgalmas ágát. Aztán rájöttem, hogy nagyon nehéz olyasmirôl röviden és érthetôen, fôleg érezhetôen írni, ami teljesen
átszövi az ember életét. Talán ha az elejérôl kezdem...
Születésemtôl és felnövekedésemtôl
fogva a természetes dolgokban éreztem
magam jól. Az ember EGÉSZ-ségét meggyôzôdésem, hogy alapvetôen az határozza meg, hogy mennyire tudja magát a világ
természetes rezgésének részeként megélni. Minél jobban megy ez a dolog, annál
inkább tud a külsô REND belsôvé válni és
megjelenik a „minden rendben van”
érzése. Ekkor van testi-lelki egészség, a
valós vágyak, tervek megtestesülnek, az
élet teremtôvé válik. Persze ez az ideális
állapot. No meg az élet hozza a maga dolgait a megoldandó feladatok tömkelegében. Ehhez kell a hathatós segítség, ami
nekem az aromaterápia.
Mindezt persze én sem tudtam 20-30
évesen. Én is bedôltem a „csináljunk karriert” és egyéb állítólagos „fontos” dolognak.
(Ami ha „bentrôl” jön, semmi baj vele.)

Annak rendje-módja szerint bele is
betegedtem. A betegség pedig, feltéve ha
figyel az ember, a legnagyobb tanítómester. Elkezdtem keresni az utat vissza
önmagamhoz. Megkerestem, mi veszett el
az egészséges jó érzésekkel teli életemhez
képest. Tanulni kezdtem. Természetgyógyászatot, fitoterápiát, energetikát, aromaterápiát, ayurvédát stb. Menetközben
megtanultam segítséget kérni és kapni a
felmerülô gondjaimra. Kialakult egy rendszer-látásom, amivel viszonylag rövid idôn
belül utakat tudok találni sok esetben.
Felépítettem magam és az életemet és sok
embernek már segítettem is ebben.
Az illóolajak e gyógyulási folyamatnak
mindennapos résztvevôi. Átitatják az embert, mellette állnak, segítenek. Amikor
valakinek jól eltalálok egy keveréket és
megszagoltatom vele, látom, hogy felfénylik a szeme, kinyílik a blokk és el tud indulni a megoldások felé. Mindezt jó érzésekkel és tiszta illatokkal körítve.
A klasszikus angol-és francia aromaterápiának, amit a világon egyedülállóan
csak a Pranaromnál lehet tanulni, még van
néhány elônye.
Alapja Belgiumban a Pranarom cég, ahol
igényesen és nagy szenvedéllyel folyik a
termesztéstôl a kutatásig a munka. Célja,
hogy mi, felhasználók a legkiválóbb, a
legszigorúbb szabályoknak megfelelô
minôségû és a hatóanyagokat valóban tar-

valaki valami csoda folytán tudna róla,
csupán a mulatozó szüretelôk beazonosítása, és az utódok minden bizonnyali
öröme okán, kérem, tudassa velem.
Köszönöm.)
G. Szalai István, 2011. szüret idejére

gyulladásban. Fôbb mûvei: A-dúr zongoraverseny (1839, 1849, 1857), a Haláltánc
(1849, 1853, 1859), a Faust-szimfónia
(1854–57), a Mephisto-keringô (1860)
címû szimfonikus költeményei; a Magyar
rapszódiák (1847–85); Consolations (1849
–50); 2 polonaise (1851); Papagini-etüdök
(1851); Transzcendentális etüdök (1851);
h-moll szonáta (1852–53) címû zongoramûvei; a Weinen, klagen variációk
(1863); B-A-C-H preludium és fúga (1870)
címû orgonamûvei; a Szent Erzsébet legenda (1857–62), a Christus (1866) címû
oratóriumai; és az Esztergomi mise (1855,
1858); a Magyar koronázási mise (1866
–67) címû miséi.
A sorozat szerkesztôje:
Szabó Judit
talmazó illóolajakat kapjunk a megfelelô
tudással együtt. Ezt a tudást hozza el
nekünk Feller Adrienne immár tizenéve és
fejleszti tovább. Hiszen már innen is elkerülnek szerte a világba az ôáltala kitalált
illóolaj tartalmú gyógykészítmények és
kozmetikumok.
Ennek a munkának, fejlesztésnek,
fejlôdésnek büszke részeként dolgozom
több, mint tíz éve Székesfehérváron.
Szeretem a munkám. Szeretem, hogy nem
munka, hanem az életem fontos része.
Szeretem, hogy megoldásokat találok
benne a torokfájástól a tafrináig (gombás
betegség fáknál), a lehangoltságtól a
célvesztésig millió feladatra.
Ebbôl szeretnék átadni egy csokrot az
érdeklôdô résztvevôknek az elôadásaimban. Mivel rettenetesen bô a téma kérem,
hogy adjanak kérdéseket.
A témáról bôvebben olvashatnak a
www.illoolajacsaladnak.hu-n.
Az illatos viszontlátásig:
Ujvári Gyöngyi

Újra indul a judo, kungfu
oktatás a Sportcsarnokban
Hétfônként és csütörtökönként 16:30tól szeretettel várja a harcmûvészetek
iránt érdeklôdô kicsiket és nagyokat Rácz
Gábor edzô. Az edzések továbbra is ingyenesek.
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Civil szüret
A hagyományos szüreti redezvényt nagy
várakozás elôzte meg ebben az évben. Az
év során együttmûködô civil szervezetek
és az önkormányzat közös lebonyolításában jó hangulatú fôzésre és szüreti felvonulásra került sor. A faluház udvarán
finomabbnál-finomabb étkek készültek, a
kemencében sült a lángos (Várady Béla
jóvoltából). Az íjászok halászlét fôztek,
melyhez a nyudíjas klub túrós csuszát
készített. A Szabadidô Egyesület pálinkával várta a betérôket, miközben fôzték a
kedvünkre való étket. A lovasok babgulyást, a TETA lecsót készített, a Vox
Insulae pörkölttel tett ki magáért.
A képviselôk csapata csülkös pacalban
utazott. Állíthatjuk, hogy jól sikerültek az
ételek, hiszen a kondérok alján egy falat
sem maradt.
A Dió pékség finom, 2 kg-os kenyerei
mellé, még pogácsát is sütött a felvonulóknak.
A felvonuláson nemcsak a kocsik és a
lovasok száma volt több, hanem az út
hossza is. Hiszen szinte az egész falut
bejártuk. A kocsmák sörrel, borral várták a

sereget. A felvonulás résztvevôi között
fogattal érkezett Fábián Csaba, Niesz
Gábor, Gubacsi József, Gubacsi Gergô,
Bodor Ferenc, Angelmayer Gyula, Tóth
László, Surányi Zoltán, a Bodor Major
három fogattal, továbbá a Kállay Udvarház
és a Zablakert Lovasiskola lovasai. A bíró
és bíróné (id. Fábián István és felesége) is
kínálta a jóféle tótfalusi nedût (Kocsis

Irma). A Rózsa utcába pedig a felvonulókat várták pogácsával, fánkkal, no meg
persze borral, pálinkával.
A majd 3 órás felvonulás és az este 11-ig
tartó mulatozás jól sikerült.
Aki nem hiszi, járjon utána
Tóth János
jegyzô

Fotó: Almássy Csaba
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Lesz Falu-téka idén is

Focihírek

Több éve kétheti, havi rendszerességgel
hívtunk el falunkba olyan nagy tudású
embereket elôadást tartani történelmünkrôl, kultúránkról, szellemi örökségünkrôl,
akik hivatásuknak tekintik az értékek
továbbadását. Most nem messzirôl jött
emberek hozzák el hozzánk tudásukat,
hanem mi, helybéliek teszünk bele a tékába olyan értékeket, amikrôl úgy gondoljuk, érdemes megosztani a többiekkel és
átadni az utókornak. Ha a kedves olvasó
úgy gondolja, hogy a közösség érdeklôdésére számot tartó mondanivalója,
élménye, tudásanyaga van, amit szívesen
megoszt másokkal, persze nem egy gombnyomással, személytelenül az éteren keresztül, hanem egy jó hangulatú elôadás
keretében a Faluházban, írjon a program@tahitotfalu.hu címre vagy jelentkezzen a 0630/337 5527-es számon.

Gyenge rajt
A tavalyi csapatból többen távoztak: Vaczó
Tamás abba hagyta az aktív futballt, Turi Gábor
súlyos sérülés miatt nem játszhat többé, Borda
Csaba Egerbe nyert felvételt fôiskolára,
valamint távozott Kuczmog Krisztián. Érkezett:
Juhász Dániel (VOYAGE FC) és Dankovics
Máté (Leányfaluról tért vissza).
Megjegyzendô, hogy szinte minden csoportnál 5-6 fizetett játékos van, nálunk viszont
csupán az útiköltséget kapják meg a játékosok, így egyre nehezebb játékost igazolni.
Eredmények:
Tahitótfalu – Pomáz
0–1
Számos gólszerzési lehetôségünk kimaradt,
az ellenfél nagyon örülhet a gyôzelemnek.
Mogyoród – Tahitótfalu
1–1
Gól: Dankovics Máté
A 92. percben egy lecsúszott beadás hullott
a kapunkba…
Tahitótfalu – Gyömrô
0–4
A csoport talán legjobb csapata ellen nem
sok esélyünk volt.
Piliscsaba – Tahitótfalu
4–2
Gólok: Jakab Elemér (2)
Kétszer is egyenlítettünk. Az utolsó 20 percben kapujához szegeztük az ellenfelet, majd
a legvégén két kontrából elkerülhetô
gólokat kaptunk.
Tahitótfalu – Perbál
0–4

A sorozat indító elôadása 2011. október
27-én este 6 órakor lesz, melynek keretében Kleszky Gyula mutatja be a Dolomitok csodálatos világát. A vetítés után
megismerkedhetünk az alapvetô hegymászó felszerelésekkel is.
Béres Gabriella

Öten hiányoztak a kezdô csapatból sérülés,
esküvô és betegség miatt. Büntetôt hibáztunk
és képtelenek voltunk 5-6 gólhelyzetbôl
betalálni. Az ellenfél egyértelmûen jobb volt.
U-19-es ifjúsági csapatunk eddig két szorosabb és két súlyos vereséget szenvedett.
A társaság fele 7-8.-os tanuló, és amíg a
legjobb 4-5 játékost fel kell adni a felnôtt csoporthoz, addig nagyon nehéz lesz az ifi csapat
helyzete.
Turóczi Csaba
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A 2012-es év gépjármû kötelezô felelôsség biztosítás
kampányához érkeztünk
Ahogy azt már az elmúlt években megtapasztalhatták,
érdemes évfordulókor a díjakat megvizsgálni, átszámolni.
Cégünk ebben a feladatban tud segítséget nyújtani Önöknek!
Keressen bennünket, hogy segíthessünk Önnek a
legjobb ajánlat megtalálásában!
Saját összehasonlító programunk segítségével azonnal megmondjuk Önnek, hogy az adott évben, hol a legolcsóbb, vagy
melyik biztosító adja az adott díjért a legtöbb szolgáltatást.
Honlapunkon saját magának is ki tudja számítani kötelezôjét,
a www.prezerval.hu oldalon.
Személyesen a 2021 Tahitótfalu, Gábor Áron utca 5. alatt
talál meg minket.
Telefon és fax számunkon (06 26 385 829, 06 1 343 1211 )
is tudunk esetleges további kérdésekre válaszolni, illetve
mobiltelefon számainkon is elérhetôek vagyunk.
Bokorné Csizmadi Csilla 06 20 457 1672
Bokor László 06 20 946 7203

GYERMEKRUHA VÁSÁR!!!
A tavasszal bezárt leányfalui Gézengúz bébi- és
gyermekruházati üzlet teljes ôszi, téli árukészlete (56-122 méretig) nagykereskedelmi áron
vásárolható meg
október 14-én pénteken, 9–13 óra között
Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban.
(cím: 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.)
Rugdalózók (bôrbarát anyagú, magyar termékek), baby overálok, sapkák, sálak, zoknik,
harisnyák, pulcsik, nadrágok, szabadidô ruhák,
háló zsákok, dzsekik, téli kabátok
minôségi (PEDDY, ZETPOL) ôszi cipôk, bélelt
cipôk, hótaposók, könyvek, játékok
Óvodai cipôk már 1790 Ft-ért!

Minden termék új, nem használt!
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HA MÁR A VÍZHAJTÓ SEM SEGÍT
azaz a nyirokérrendszer elégtelen mûködése

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Ruhaosztás-ruhabörze
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.10.05-én
szerdán 15-17 óra között ruhaosztást-ruhabörzét tart
Tahitótfalun a Faluházban.
A szolgálatunknál összegyûlt felnôtt és gyermekruha
adományok közül bárki kedvére válogathat és ingyen
elviheti. Lehetôség van arra is, hogy az érdeklôdôk a
feleslegessé vált ruháikat elhozzák és börze szerûen
cseréljék, de ruhaadományt – tárolási problémák miatt –
nem tudunk fogadni.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt!
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Szimándl Ádám és Ferencsák István
családgondozók, tel.: 06-20/278-3734
06-20/292-2659

Apróhirdetések

GERINCJÓGA
Tahitótfaluban
és Szentendrén
már kedvezményes
bérletekkel is!
Érdeklôdését szeretettel
várja Podlovics Gabi
gerincjóga oktató és jóga
mozgásterapeuta:
+36 30 246 7478
gabi@podlovics.hu

MÉH telep
Tahitótfaluban a volt TSZ
területén!
Magas áron vásárolunk vasés színesfém hulladékokat!
Nagyobb tétel esetén házhoz
megyünk! Ugyanitt raktár,
mûhely bérbeadó.
Nyitva tartás:
h-p 8:00-16:00-ig
Telefon: 20-449-9447
Lakossági átvételkor személyi
igazolvány, lakcímkártya és
adókártya szükséges.

Szántóföldet bérelnék rövid
és hosszú távra egyaránt.
Telefon: 06-20-320-4767
Lisztes zsákok eladók!
15 Ft/db áron, kb. 800 db-os
készlet erejéig. Barta István
06-26-386-026

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

Az emberi testben a vér-érrendszer mellett egy másik érrendszer
is van, a nyirokérrendszer, mely nyirokerekbôl, nyirokcsomókból
és nyirokszervekbôl áll. A szövetekben termelôdô nyirok a
nyirokrendszeren és a nagy nyiroktörzseken keresztül a vénás
érrendszerbe ömlik. Normális körülmények között a
nyirokképzôdés és a nyirokelvezetés egyensúlyban van. Naponta
2-4 liter felesleges víz, fehérje, elhalt sejt és zsír kerül kivezetésre
a kötôszövetbôl. Ha ez a szûrôfunkció korlátokba ütközik, a
szervezet nem tud megszabadulni ezektôl a felhalmozódott
salakanyagoktól, az immunrendszer nem képes tartósan ellenállni
a terhelésnek. A visszatérô fertôzések következtében az
immunrendszer legyengül és sérülékennyé válik.
Ha az erek nem tudják a szövetközti folyadékból létrejövô nyirkot
elszállítani nyiroködéma alakul ki. Leggyakrabban a lábakon, a
karokon fordul elô, de az arc is érintett lehet a betegségben.
Maga a diagózis a megjelent klinikai (szemmel látható) tünetek
alapján állítható fel, így igazán mûszeres vizsgálatra sincs szükség. Ilyen jel lehet az asszimetria,az eltérô vastagságú végtagok,
a narancshéj tünet, kolbászkaszerûen megvastagodott ujjak,a
kéz-lábfej cipószerû duzzanata, II. III. lábujjtövek összenövése.
Megjelenése az enyhe pihenésre múló láb duzzzanattól az elefántláb kialakulásáig fokozódhat.
A kezeletlen nyiroködéma szövôdményeket okoz. A fertôzések
okozta gyulladások (orbánc), a szövetek közül kicsorgó nyirokfolyadék a bôr felmaródásához, sebek kialakulásához vezethet.
A visszafordíthatatlan folyamat mozgáskorlátozottságot a
munkaképesség elvesztését eredményezheti, és rokkantsághoz,
tartós egészségkárosodáshoz vezethet.
A nyiroködéma kialakulása szerint lehet elsôdleges, ami
veleszületetten a nyirokerek hiányát vagy fejlôdési rendellenességét jelenti.
Másodlagos megbetegedésen értjük a nyirokérrendszer szerzett
hibáit. Ezek az okok adódhat mûtétek, besugárzás, sérülések,
gyulladások és a vénás érrendszer betegségei következtében, de
kialakulhat nagyfokú mozgásszegény életvitel esetén is.
A nyiroködéma keverten elôfordulhat még vese, szív, pajzsmirigy
és ér eredetû ödémákkal. Gyakran társul hozzá a zsírszövet kóros
lerakódásakor keletkezett zsírödéma is.
Kezelése komplex nyiroködéma mentesítô fizioterápiával lehetséges. Magába foglalja a
– manuális (kézi) nyirokdrenázst (elvezetést)
– kompressziós terápiát: – speciális fáslizás, bandázs
– Pneumatikus gépi kezelés
– Orvosi gyógyharisnya
– mozgásterápia,gyógytorna
– bôrgyógyászati kezelés, bôrápolás
– életviteli tanácsadás
– a beteg otthoni kezelésének betanítása
Rendelônkben a legmodernebb gépeket dolgozunk. A jól képzett,
több éves tapasztalattal rendelkezô kezelôszemélyzet és az orvosi
vizsgálat lehetôvé teszik a betegség korai felismerését,
és a szakszerû, helyes kezelését .
Bejelentkezését várjuk a 0630/879-4767
Budapest, Szentendre, Céh u.8
Web.www.dagadtlab.hu.
LYMPHLINE®

13

Hirdetés

Tahitótfalu

2011. OKTÓBER

Községi Tájékoztató

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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VASTELEP
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.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
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

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

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.
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Népi kalendárium
Október – Mindszent hava
„Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat, Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat.”
Október 4. Assisi Szent Ferenc napja
A ferences rend megalapítója (1181ben született Assisiben), aki a szegénységet, alázatosságot és irgalmasságot hirdette. Több helyen a Ferenc-hetet tartották a
vetésre legmegfelelôbb idôszaknak. A
gonosz, rossz szellemek elûzésére a vetés
idôszakában kanászostorral durrogtattak.
A kotlók fészke köré rakott nyírfaág
megvédte azokat az elpusztulástól.
Október 15. Teréz napja
A nôi szentek közül a 16. században élt
Szent Teréz a legnagyobb. Épp ezért e
nap több helyen asszonyi dologtiltó nap
is. Tilos volt nekik mosni és kenyeret sem
süthettek. Sok helyen ilyenkor kezdenek
szüretelni. Egerben, a híres borvidéken
Teréz-szedés a neve.
Október 20. Vendel napja
A jószágtartó gazdák és a pásztorok
védôszentjükként tisztelték Szent Vendelt. A legenda szerint Szent Vendel a 7.
században élt ír királyfi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegôdött
annak nyáját ellenôrizni.
E napon nem fogták be a jószágot és
vásárra sem hajtották. Sokfelé búcsúnapként is szolgált. Szobrokat állítottak számára. A pásztorok ünnepe, mulatozásuk
napja volt.
Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy
Vendel viszi az állatokat. Szent Vendelt
elsôsorban a Dunántúlon és a Jászságban
tisztelték.
A Hortobágy vidékén a pásztorcsaládokban gyakori volt a Vendel név.
Október 21. Orsolya napja
„Orsolya napja megjeleníti a téli
idôjárást” – tartották a régiek. Vagyis,
amilyen az idô ezen a napon, olyan lesz a
tél is. Az asszonyok úgy vélték, hogy
éppen ideje Orsolya napján leszedni a
káposztát, betakarítani a kerti veteményeket, mert ki tudja, milyen idôjárás
következik. Néhány vidéken ez a nap volt
a szüret megkezdésének az ideje, pl.:
Kôszeg környékén és a Somló-vidéken.
Október 26. Dömötör napja
A keleti egyház kedvelt szentje, a 4.
században a nagy keresztényüldözések
idején vértanúhalállal halt meg. Az ország
keleti felében ô volt a juhászok pártfogó-
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ja. Juhászújévnek is nevezik, mert ezen a
napon számoltatták el vagy hosszabbították meg a juhászok szolgálatát.
Az Alföldön és az ország észak-keleti
részében ezen a napon állatvásárokat tartottak, többnapi mulatságokat, „dömötörözést” rendeztek. Juhásztort, juhászbált
rendeztek Hortobágyon, Szegeden. A
Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél
elôjelének tartják.
Október 28. Simon - Júdás napja
Ez a nap arról nevezetes, hogy Hegyalján, Tokajon ilyenkor kezdték a szüretet.
Errôl regula is szól:
Rég felírta Noé Tokaj hegyormára
Hegyaljai kapás várj Simon Judára.
A Simon-Júdás-napi hidegre utalnak a
rigmusok:
Eljön a Simon, Júdás
Dideregve fázik a gulyás.
Szegedi változata:
Mögérkezett Simon Júdás
Jaj mán néköd pôregatyás.
A szüreti szokások a szôlôszedés utolsó
napjához kapcsolódnak. Közvetlen a szüret után gyakori a szüreti felvonulás, majd
az ezt követô bál.
Amennyiben szép idô van e napon, akkor jó termésre van kilátás a következô
évben.

Ruhabörze
2011. október 15-én, szombat délután
14.00.-17.00 között Baba-, Gyermek- és
Felnôtt Ruhabörzét rendezünk. Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még
jó állapotban lévô ruhák, cipôk, játékok,
gyermek használatitárgyak árusításáravásárlására, börzéjére.
Már nem ÚJDONSÁG:
Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még
használható állapotban lévô ruhanemûk,
játékok begyûjtését, melyeket szétosztunk
a rászorulók közt.
Várjuk az eladni- és vásárolni szándékozókat egyaránt.
Az adományként begyûjtött ruhanemûkbôl helyben, de csak a börze utolsó
órájában, 16.00–17.00 óra között lehet
válogatni, és térítésmentesen hazavinni.
info: Szabó Judit (20)543-1269

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Papp Károlynak a Szabadidôparkban lévô filagóra megrongált zsindelyének helyreállítását, Schandl Ferencnek
a köves morzsolót, Szûcs Dánielnek a régi
tárgyakat.
Béres Gabriella

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.: 385078 • 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.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 2217125 • 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: 387122, 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: hsze.: 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, 13–17ig, 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 ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô
8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387040, 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.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560,
+36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, 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.

