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az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Megkezdôdött az árvízvédelmi töltésünk
mûszaki átadása
Korábbi beszámolómban adtam tájékoztatást
arról, hogy a gátépítés utolsó szakaszának befejezéséhez a támogatási szerzôdést a Támogató
Szervezettel együttmûködve sikeresen módosítottuk, így a rögzített határidôre felkészültünk
a mûszaki átadásra. Szeptember 26-án „Itthon
vagy! Magyarország szeretlek!” Ahogy mi szeretjük Tahitótfalut, Szent Mihály-napi falusi forgatag
keretében szeretnénk a falu lakói számára ünnepélyes keretek között a megépített védmûvet felavatni, átadni. A 15 órakor tervezett szüreti felvonulás keretében kerül sor az átadó ünnepségre.

Az új gátat megszenteli Erdôs Attila plébániai kormányzó, ünnepi beszédet mond Hadházy Sándor
országgyûlési képviselô, majd közösen, nemzeti
színû szalagunk átvágásával átadjuk Tahitótfalunak
az új gátat. Kérem Tahitótfalu lakóit, vegyenek részt
ezen az örömteli, és régóta várt ünnepélyen és ezt
követôen a Faluházban tervezett rendezvényen is.

Az „ígéret” teljesült
2015. augusztus 26-án átadásra került a kormányablak, amely településünk és a környezô települések polgárainak nagymértékben segíti az integrált
ügyintézést.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 12. 9:00-14:00: I. Tahitótfalui Családi Sportnap. Helyszín: Isten tábora, váci rév. Részletek a plakátokon.
Szeptember 17. 10:00 Gátprojekt záró rendezvény. Helyszín: Klapka
utcai gát átjáró.
Szeptember 20.-október 4. A II. bécsi döntés. Kiállítás a református
gyülekezeti teremben. Megnyitó: szeptember 20. 11:15.
Szeptember 26. 10:30: Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
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Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Község Önkormányzata
augusztus hónapban egy ülést tartott.
Az ülésrôl Schottner Jánosné képviselô
igazoltan hiányzott.
Az elsô napirend során a Képviselôtestület a díszpolgári cím adományozásáról határozott. A döntésnek megfelelôen
2015. évben a Tahitótfalu Díszpolgára
kitüntetést Kósa Klára keramikus
iparmûvész, a hazai reneszánsz kerámia kimagasló, egyedülálló képviselôje,
Folytatás az 5. oldalon

10:30 A Magyar Országgyûlés Labdarúgó Válogatottja és TahitótfaluTóthfalu amatôr csapatának barátságos mérkôzése. Helyszín:
tahitótfalui futballpálya
14:00 Szent Mihály-napi falusi forgatag a Faluház udvarán. Részletek
a plakátokon.
15:00 Gátátadó ünnepség, gátszentelés. Helyszín: a gát Kisoroszi út
felôli becsatlakozása
Szeptember 27. 8:00-18:00 Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és
kézmûvesvásár. Helyszín: Tildy Zoltán híd északi lábánál lévô füves
térség
Folytatás a 16. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
Az átadó ünnepségen tiszteletét tette
Palich Etelka területi közigazgatás irányításáért felelôs helyettes államtitkár, Dr. Tarnai
Richárd Pest megyei kormánymegbízott és
Hadházy Sándor országgyûlési képviselô.
Tarnai Richárd kormánymegbízott úr
beszédében kiemelte, hogy a „szabályokat
életszerûen kell használni. Tahitótfalu példája azt mutatja, hogy a járási székhelyeken
túl is létesülnek kormányablakok”. Palich
Etelka helyettes államtitkár asszony kiemelte, „a kormányzat legfontosabb célja, hogy
az állampolgárok minél gyorsabban, minél
magasabb színvonalon jussanak hozzá az
állami szolgáltatásokhoz. A kormányablak
kialakítása is ezt szolgálja ” jelentette ki a
helyettes államtitkár asszony.
Kormánymegbízott Úr megköszönte
Tahitótfalu Polgármesterének és Képviselôtestületének azt a döntését, hogy a megvásárolt ingatlan lehetôséget teremtett a kormányablak kialakításához.

mányzata biztosítja. Tahitótfalu önkormányzata a gyermekek autóbusszal történô szállításának költségeit felvállalja, így a családoknak nagyon méltányos hozzájárulást
kell csak fizetniük, amely összeg egyeztetés alatt áll (ez várhatóan 330-380 Ft/fô/alkalom). A konkrét szervezôi munka végrehajtásával az intézményvezetôket bíztam meg. A
Képviselô-testület egyhangúlag támogatja a
szükséges forrás biztosítását.

Rendhagyó futballgála
2013-ban a bácskai Tóthfalun részt vettem
egy futballpálya avató ünnepségen, ahol a
parlament válogatottja és a helyi futballisták barátságos mérkôzést játszottak. Ekkor a

parlamenti futballválogatott képviselôjének,
Magyar Zoltán úrnak jeleztem, hogy szeretném, ha a barátságos mérkôzés visszavágója Tahitótfaluban lenne. Az elôkészítô munka
eredményeként szeptember 26-án, kapcsolódva a Szent Mihály-napi falusi forgataghoz, 10:30-kor kerül sor a futballpályánkon
a Magyar Országgyûlés Labdarúgó válogatottja és Tahitótfalu illetve Tóthfalu amatôr
futballistáinak barátságos mérkôzésére. Ezt
megelôzôen 9:30-kor a Dunakanyar SE ovi
foci fesztivált szervez, a szünetben a Pollack
Mihály Pom-Pom tánccsoport bemutatójára
kerül sor. E rendezvényre is szeretettel várjuk Tahitótfalu és a környezô települések polgárait.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Bôvült gyermekeink sportolási
lehetôsége
Az elmúlt napokban Schuszter Gergely
Dunabogdány polgármesterével megállapodtunk abban, hogy a dunabogdányi uszoda kapacitásának jobb kihasználása érdekében együttmûködést kötünk, melynek keretében az óvodás és iskoláskorú gyermekeinek a meglévô szakkörök kiegészítéseként
úszásoktatásban részesülhetnek. A tárgyi és
személyi feltételeket Dunabogdány önkor-
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Szurkoljunk együtt
Tahitótfalu
lovasának,
Molnár Gyöngyinek
a Nemzeti Vágta
döntôjén
szeptember 19-20-án a
budapesti Hôsök terén!

DUNA MENTI ÁRVÍZVÉDELMI
BERUHÁZÁSOK
TAHITÓTFALU TERÜLETÉN
Elkészült a gát Tahitótfaluban
A megépült árvízvédelmi töltés hivatalos átadására 2015. szeptember 17-én
10:00 órakor sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni bejárással kerül sor.
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2012
nyarán írta alá a kétfordulós pályázat megvalósítási szakaszára vonatkozó Támogatási
Szerzôdést, a település Szentendrei-szigeti
hídfôjétôl a Kisoroszi bekötôútig húzódó
852 méter hosszú árvízvédelmi gát megépítésére.
Az önkormányzat a Diamit Zrt kivitelezô
vállalattal, a közbeszerzési eljárást követôen,
2013 márciusában írt alá szerzôdést a megvalósításra.
A 770 millió forint projekt költségû,
100%-ban az Európai Unió és Kohéziós Alap
támogatásával megvalósuló beruházás a
kedvezôtlen idôjárási viszonyoknak, valamint a töltéstest hídfônél való becsatlakozásának helyszínén nagy mennyiségû építési
és inert hulladék feltárásának köszönhetôen
jelentôs késedelmet szenvedett.
A tavaly nyár végén megkezdett építés
több hónap kényszerleállást követôen 2015
májusától folytatódott, és a védmû augusztus
végére elkészült.
A kivitelezô egy miskolci építôipari vállalat, a Diamit Zrt. munkagépei közel 90 ezer
köbméter földet mozgattak meg az építés

során, továbbá négyezer köbméter építési
törmeléket távolítottak el a munkaterületrôl.
A gáttest átlagos talpszélessége 34 méter,
magassága 2,7 méter, amely a 2013 évi rendkívüli árvíz mértékét mintegy 70 cm-rel
haladja meg.
A 3 méter széles töltéskoronán, a gát teljes
hosszában kerékpáros és gyalogos forgalmat
bonyolító aszfaltút húzódik végig, melyet a
gépkocsi forgalomtól sorompók zárnak el. A
töltéstest a közeljövôben kiépülô Euro Velo 6
kerékpárút Szentendrei-szigeti szakaszaként
is tervezett.
A Tahitótfaluban megépült földgát kiemelten fontos az egyre növekvô vízszinttel
érkezô árvizek elleni védekezésben. A helyi
lakosság védelmén túl, a Tildy Zoltán híd
lábazatának rekultivációjával - megelôzve
annak további károsodását -, megszünteti a Szentendrei-sziget négy településén élô
közel 10 ezer ember élet- és vagyonbiztonságának fenyegetettségét, mivel katasztrófahelyzetekben is a sziget egyetlen szárazföldi
megközelíthetôsége folyamatosan biztosítottá vált.

Anyakönyvi hírek

2015-ben eddig született 22 fiú, 17 leány,
összesen 39 gyermek.
Megszülettem!
2015. július 8-án, nevem: Gergely Abigél
2015. július 13-án, nevem: Takács László
2015. július 15-én, nevem: Zabolai Zsolt Tamás
2015. július 16-án, nevem: Árvavölgyi Kincsô
2015. július 21-én, nevem: Ágoston Zoé
2015. július 31-én, nevem: Erôs Gerda
2015. augusztus 4-én, nevem: Dénes Léna
2015. augusztus 8-án, nevem: Wágner Villô
2015. augusztus 12-én, nevem: Rácz Boldizsár
2015. augusztus 13-án, nevem: Vass Gellért Manfréd
2015. augusztus 15-én, nevem: Bánsági Mór
2015. augusztus 25-én, nevem: Veimál Péter
Házasságot kötött 13 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Ferencz Józsefné, 85 éves, Ady E. út 7.
Ferenczi Tibor, 70 éves, Kós Károly u. 11.
Gregó Józsefné, 69 éves, Béke út 73/A.
Hárfás Mária Antónia, 79 éves, Ereszvények 3424/2.
Katona Imréné, 69 éves, Ifjúság út 20.
Kôvágó Istvánné, 60 éves, Dózsa Gy. út 65.
Nagy Erzsébet, 60 éves, Ady Endre út 34.
Németh Mihályné, 72 éves, Ódry Á. u. 8.
Papp János, 59 éves, Hársfa u. 8.
Szabó Andrásné, 90 éves, Farkasverem
Szöllôsi Ferenc, 56 éves, Jóság II. dûlô 4801.
Nyugodjanak békében!

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
14–18 óráig
Kedd
8–12 óráig
Szerda
14–19 óráig
Csütörtök
8–12 óráig
Péntek
14–18 óráig
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának
160. évfordulója tiszteletére

Pesti házépítések
Pesten 1808-ban megalakult a Szépészeti
Bizottmány. E bizottság mûködésének
célja a város építésének szervezése volt.
A következô évtizedekben Pest építkezései tervszerûen, elôre tisztázott tervek szerint folynak. Az épületek túlnyomó része
városi lakóház, klasszicista stílusban. Pest
várossá válásának igazi virágkora ez.
A megmaradt tervek alapján Pollack
pesti lakóház-építkezéseirôl szól a
következô beszédes adat: 1809 és 1830
között 108 tervét ismerjük. Pollack tervei között az egyszerû földszintes háztól a
többemeletes és többhomlokzatos bérházig, a polgári családi háztól a városi palo-

táig jóformán minden változat elôfordul.
A teljesség igénye nélkül néhány épület: Pap János pékmester részére tervezett
emeletes ház, Flexner János fakereskedô
emeletes sarokháza, több utcára nézô,
háromemeletes, hatalmas tömböt elfoglaló kettôs ház a Neumayer-testvérek számára. Wurm József vaskereskedô részére épül Pest egyik legnagyobb és legimpozánsabb bérháza (ma Dorottya Palota).
Említést érdemel még a ma is fennálló ún.
Kadetter-ház és bejárati kapujának ünnepélyes hármas motívumával a volt Almásypalota. 1822-ben készül el saját háza, mely
tartózkodó díszítésével és mégis változa-

tos homlokzatával Pollack fô törekvésére, új, polgári típusú épülettípus kialakítása irányul, mely kielégít minden esztétikai
igényt, mégsem hivalkodó.
Az épülettömbök zártsága, a homlokzatkiképzés egyenletessége, a finom ritmus és hangsúlybeli változások kialakítása, a részletek klasszikus tisztasága jellemzik épületeit. Ezek az évek jelentik Pollack
városi házépítési tevékenységének igazi
magaslatát.
(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)
Vaczó Zoltán

Pollack Mihály saját háza

Wurm-ház

Mint a Jordán folyónál
A baptista hitközösség a klasszikus protestáns egyházak közé tartozik. Magunk is örömmel soroljuk ebbe a csoportba egyházunkat. A
sok közös jellemvonás, hittétel mellett gyakran
hangzik el a kérdés: “akkor mégis miben különbözik”?
Bár mi az egységet és az összekapcsoló vonásokat keressük keresztyén testvéreinkkel, természetesen rendelkezünk jellegzetes hitgyakorlattal. Ez az a hitfelfogásunk, hogy mindenki maga hozhat döntést arról, hogy Isten gyermekeként, Krisztus követôjeként kívánja-e élni
az életét, és ezt úgynevezett hitvalló keresztséggel pecsételjük meg (teljes alámerítéssel).
Augusztus 23-án erre nyílt ismét lehetôségünk. Nyolc hitvallót kereszteltünk meg
településünk csodálatos környezetében, a
Dunában.
Ünnepi istentiszteletünkön, majd az azt
követô ebéden 280-an vettünk részt. Sok
ismerôsünk, barátunk, lelki testvérünk jött el
a környékrôl és Budapestrôl - akik a helyszínt

látva csodálkozva, örömmel kiáltottak fel:
“festôi környezet”!
Úgy éreztük magunkat, mint ahogyan
valószínûleg az Úr Jézus tanítványai, a Jordán

folyó partján.
Köszönjük mindenki támogatását abban,
hogy ilyen csodás ünnepünk lehetett!
Steiner József lelkipásztor
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Önkormányzati hírek

Folytatás az 1. oldalról
valamint Prof. Dr. Fehér Károly agrárújságíró, a honi lovasélet aktív szereplôje, többek
között a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetés tulajdonosa kapta. A díjazottaknak ezúton gratulálunk.
A következô napirendi pontban az elmúlt
idôszak fontosabb eseményeirôl, valamint a
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót hallgatta meg a Képviselô-testület. A tájékoztatás során a „Vállalkozási szerzôdés kere-

tében új konyha-étterem épület kivitelezése Tahitótfaluban” elnevezésû közbeszerzési eljárásban esedékes tárgyaláson résztvevô
ajánlattevôkrôl döntött a Képviselô-testület.
A Tulajdoni ügyek napirend folyamán tárgyalta a Képviselô-testület Sipos Mihály felajánlását, mely szerint a tulajdonában lévô
074/85 hrsz-ú ingatlant ellenszolgáltatás
nélkül átadja az Önkormányzat számára,
köszönete jeléül az új gát megépítéséért.
A Képviselô-testület köszönettel elfogadta a

felajánlást.
Támogatta a Képviselô-testület az XL 2
Kft. csapadékvíz elvezetési kérelmét, azzal a
kikötéssel, hogy a végleges tulajdonosi hozzájárulás feltétele a COOP üzletházzal kötött
településfejlesztési megállapodás aktualizálása.
Ezt követôen a Képviselô -testü let
jóvá hagyólag döntött a Sportcsarnok
fûtéskorszerûsítésérôl, valamint az épület
homlokzatának festésérôl, egy pontosított
ajánlattételi felhívás közzétételével.
Tahitótfalu, 2015. augusztus 27.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

Felhívás és Tájékoztatás az ingatlantulajdonosok részére!
A kárt okozó vadak (pl. vaddisznó, borz,
szarvas) elôfordulása az utóbbi idôszakban,
köszönhetôen a tavalyi évben végzett belterületi vadászatnak egyre inkább csökkent Tahitótfalu belterületén, de a probléma még nem oldódott meg, ezért ismételten
megkértük a vadászati engedélyt az illetékes
Rendôrkapitányságtól.

A belterületen kárt okozó vadak speciális elejtéséhez, számuk apasztásához a
Hivatal - a Szentendrei Rendôrkapitányság
engedélye alapján – ismételten szakembereket bízott meg. A felkért személyek megbízólevéllel ellátva keresik fel a vaddisznók
által bejárt területeket és segítenek megoldani a problémát.

A Pilisi Parkerdô Zrt. a vadászterületén
(külterületen) folyamatosan apasztja a vaddisznók számát, azonban a belterület nem
a vadászterület része, ott vadászati tevékenységet nem végez. A belterületi vadelejtés speciális feladat, amelyet az illetékes
rendôrhatóság engedélyez.
A valódi megoldást közösen, Önökkel
együtt találhatjuk meg, ezért ismét a segítségüket kérjük.
Az erdô közelében élôk sokat tehetnek a probléma kezelésének érdekében
megfelelô kerítések építésével, az elhanyagolt telkeken a bozótosok felszámolásával, a területek lekaszálásával, rendbetételével. Fontos, hogy a vadat ideiglenes vagy állandó etetési tevékenységgel
ne szoktassák belterületre, a kerti zöldhulladékot megfelelôen kezeljék és azt ne
az erdôs, bokros, elhanyagolt területekre vigyék, mivel a hulladékkupacok alatt
megjelenô rovarok, csigák, giliszták a
vaddisznó táplálékául szolgálnak.

Az újonnan kiadott engedély 2015.
augusztus 16-tól, 2015. november 16-ig
szól.
Az elejtés ideje: A megbízott személyek
tevékenységüket délután 14.00 óra és reggel 06.00 óra közötti idôszakban látják
el.
A belterületen kárt okozó vadak elejtése íjjal, szükség esetén (sebzett vad
utánkeresése) lôfegyverrel történik, a
vonatkozó szigorú biztonsági szabályok
betartása mellett.
Az elejtés pontos helye:
Tahi településrész
1. Villám u. 1-10-ig
2. Ódry Á. u. 2-34-ig
3. Mátyás király u. 1-27-ig
4. Külsô- Nyulas u. 3-48-ig
5. Nyulas u. 5-50-ig
6. Kardvirág u. 1-6-ig
7. Lejtô u. 2-4-ig
8. Domb u. 4-33-ig

9. Hosszúmezô u. 2-21-ig
10. Ereszvények u. 1-91-ig
11. Almássy L. u. 1/1-tôl 1/9-ig
12. Boros I. u. 1/1-tôl 1/4-ig
13. Vöröskô u. 2-47-ig
14. Szállások út 8-42-ig
15. Szállások köz 2-6-ig
16. Villasor 1-38-ig
17. Pataksor 1-52-ig
18. Gölödin u. 1-7-ig
19. Semmelweis u. 1-41-ig
20. Mókus u. 1-11-ig
21. Málna u. 1-31-ig
22. Fürt u. 4-18-ig
23. Móricz Zs. u. 1-50-ig
24. Pinty u. 4-9-ig
25. Gombaszögi út 1-31-ig
26. Egri István u. 1-15-ig
27. Kemping u. 1-10-ig
28. Dunaparti út 1-41-ig.
Amennyiben Ön is észlel kárt okozó vadat
környezetében, azt kérjük bejelenteni, a pontos cím megjelölésével a Hivatal 06-26/387123/3-as telefonszámán Újlaki Anikó jogi
elôadónál.
Segítô közremûködésükben bízva!
Tahitótfalu, 2015. augusztus 14.
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k
jegyzô

,
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Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések
csatornahálózatának bôvítése – kivitelezôi tájékoztató
Azonosító Tevékenység neve

Utca

Kezdés

Befefjezés

2013.11.20.

2015.11.20.

489 nap 2013.11.20. 2015.11.20.

2013.11.20.
2015.02.05.

2015.01.13.
2015.11.20.

273 nap 2013.11.20. 2014.05.26.
203 nap 2014.05.27. 2015.07.30.

2015.02.05.
2015.11.20.
2015.02.05.
Mátyá
y s királ-Nyu 2015.04.02.
2015.04.02.

2015.02.05.
2015.11.20.
2015.11.20.
2015.05.27.
2015.05.21.

0 nap
0 nap
203 nap
38 nap
35 nap

2015.05.22.
-Nyulas-Ereszvé 2015.05.28.
2015.05.28.

2015.05.27.
2015.08.21.
2015.08.11.

3 nap 2014.06.17. 2014.06.19.
61 nap 2014.06.20. 2014.08.28.
54 nap 2014.06.20. 2014.08.15.

2015.08.12.
Mátyá
y s királyy ut 2015.08.24.
2015.08.24.

2015.08.21.
2015.11.02.
2015.10.22.

7 nap 2014.08.18. 2014.08.28.
50 nap 2014.09.26. 2014.11.07.
44 nap 2014.09.26. 2014.10.31.

2015.10.26.
2015.06.15.
2015.06.15.

2015.11.02.
2015.07.30.
2015.07.28.

6 nap 2014.11.03. 2014.11.07.
34 nap 2015.07.08. 2015.07.24.
32 nap 2015.07.08. 2015.07.22.

2015.07.29.
2015.08.31.
2015.08.31.

2015.07.30.
2015.11.12.
2015.11.05.

2 nap 2015.07.23. 2015.07.24.
53 nap 2015.03.16. 2015.05.26.
48 nap 2015.03.16. 2015.05.13.

2015.11.06.
ÓdryÁrpád u 2015.08.10.
2015.08.10.

2015.11.12.
2015.09.21.
2015.09.15.

5 nap 2015.05.14. 2015.05.26.
30 nap 2015.06.02. 2015.06.25.
26 nap 2015.06.02. 2015.06.22.

2015.09.16.
2015.09.22.
2015.09.22.

2015.09.21.
2015.10.08.
2015.10.06.

4 nap 2015.06.23. 2015.06.25.
13 nap 2015.05.27. 2015.06.01.
11 nap 2015.05.27. 2015.05.29.

2015.10.07.
2015.10.09.
2015.10.09.

2015.10.08.
2015.11.13.
2015.11.06.

2 nap 2015.06.01. 2015.06.01.
25 nap 2015.06.26. 2015.07.07.
20 nap 2015.06.26. 2015.07.06.

2015.11.09.
Tormaréti-Móric 2015.04.07.
2015.04.07.

2015.11.13.
2015.04.13.
2015.04.10.

5 nap 2015.07.07. 2015.07.07.
5 nap 2015.04.14. 2015.04.20.
4 nap 2015.04.14. 2015.04.17.

2015.04.13.
Tormaréti-Móric 2015.04.14.
2015.04.14.

2015.04.13.
2015.05.16.
2015.05.12.

1 nap 2015.04.20. 2015.04.20.
24 nap 2015.04.21. 2015.05.27.
20 nap 2015.04.21. 2015.05.20.

2015.05.13.
Móricz Zsigmon 2015.05.18.
2015.05.18.

2015.05.16.
2015.05.27.
2015.05.26.

4 nap 2015.05.21. 2015.05.27.
7 nap 2015.05.28. 2015.06.05.
6 nap 2015.05.28. 2015.06.04.

694

2015.05.27.
Farkasverem ut 2015.05.28.
2015.05.28.

2015.05.27.
2015.07.01.
2015.07.01.

1 nap 2015.06.05. 2015.06.05.
25 nap 2015.06.08. 2015.06.16.
25 nap 2015.06.08. 2015.06.15.

695
696
697

Akácfaf utca

2015.08.24.
2015.08.24.

2015.09.18.
2015.09.15.

20 nap 2014.09.16. 2014.10.08.
17 nap 2014.09.16. 2014.10.03.

698
699
700

Akácfaf utca

2015.09.16.
2015.09.21.
2015.09.21.

2015.09.18.
2015.09.25.
2015.09.23.

3 nap 2014.10.06. 2014.10.08.
5 nap 2014.10.09. 2014.10.13.
3 nap 2014.10.09. 2014.10.10.

Akácfaf utca

2015.09.24.
2015.09.28.
2015.09.28.

2015.09.25.
2015.10.14.
2015.10.12.

2 nap 2014.10.13. 2014.10.13.
13 nap 2014.10.14. 2014.10.27.
11 nap 2014.10.14. 2014.10.24.

2015.10.13.
Kisfafludy utca 2015.10.15.
2015.10.15.

2015.10.14.
2015.11.11.
2015.11.06.

2 nap 2014.10.27. 2014.10.27.
19 nap 2015.03.16. 2015.04.13.
16 nap 2015.03.16. 2015.04.08.

2015.11.09.

2015.11.11.

3 nap 2015.04.09. 2015.04.13.

579 Tahitótfalu
580
Előkészítő munkák
Lőszermentesítés szükség
603
szerint
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653

Lőszermentesítés kezdete
Lőszermentesítés vége
Kivitelezés, I. Alvállalkozó
SZ-2-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-2-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-2-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-5-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-3-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-1-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-3-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZNY-3-2
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-10-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-10-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-10-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-10-2
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
SZ-8-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-8-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-8-2
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-9-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás

Fürt utca

Domb utca

Dália utca

Lejtő utca

Időtartam

Alapterv
kezdés

Érvénytelen
Érvénytelen
2014.05.27.
2014.05.27.
2014.05.27.

Alapterv
befefjezés

Érvénytelen
Érvénytelen
2015.07.30.
2014.06.19.
2014.06.16.

Azonosító Tevékenység neve

654
655
656
657
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

701
702
703
704
705
706
707
708
709

SZ-2-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
T-5 jelű átemelő
SZ-6-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZNY-6-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-6-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZNY-11-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-12-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-12-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-12-2
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-12-3
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-7-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-7-2
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-7-3
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-7-0
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
SZ-7-1
Csatornaépítés ideiglenes
helyreállításal
Végleges úthelyreállítás
Átemelők építése
Meglévő átemelő
kapacitásbővítése
Minősítő vizsgálatok, Kamera
vizsgálat, Víztartási próbák
Műszaki átadás-átvétel előtti
próbák
Előzetes műszaki
átadás-átvételi eljárás
Próbaüzem
Készre jelentés
Végleges műszaki
átadás-átvétel

Utca

Kezdés

Befefjezés

2015.04.27.
2015.04.27.

2015.08.13.
2015.08.06.

2015.08.07.
2015.04.27.
Ereszvény utca 2015.08.14.
2015.08.14.

2015.08.13.
2015.06.08.
2015.09.16.
2015.09.15.

2015.09.16.
Ereszvény utca 2015.09.17.
2015.09.17.

2015.09.16.
2015.10.14.
2015.10.09.

1 nap 2015.04.03. 2015.04.08.
20 nap 2015.04.09. 2015.04.29.
17 nap 2015.04.09. 2015.04.24.

2015.10.12.
Kernstok utca 2015.10.15.
2015.10.15.

2015.10.14.
2015.11.03.
2015.11.02.

3 nap 2015.04.27. 2015.04.29.
13 nap 2015.04.30. 2015.05.11.
12 nap 2015.04.30. 2015.05.08.

2015.11.03.
Ereszvény utca 2015.11.04.
2015.11.04.

2015.11.03.
2015.11.16.
2015.11.13.

1 nap 2015.05.11. 2015.05.11.
9 nap 2015.06.17. 2015.06.26.
8 nap 2015.06.17. 2015.06.25.

Villasor

2015.11.16.
2015.09.01.
2015.09.01.

2015.11.16.
2015.10.07.
2015.10.05.

1 nap 2015.06.26. 2015.06.26.
27 nap 2015.06.29. 2015.07.30.
25 nap 2015.06.29. 2015.07.24.

Villasor

2015.10.06.
2015.10.08.
2015.10.08.

2015.10.07.
2015.10.20.
2015.10.16.

2 nap 2015.07.27. 2015.07.30.
9 nap 2015.03.16. 2015.03.19.
7 nap 2015.03.16. 2015.03.18.

Villasor

2015.10.19.
2015.10.21.
2015.10.21.

2015.10.20.
2015.10.29.
2015.10.27.

2 nap 2015.03.19. 2015.03.19.
6 nap 2015.03.20. 2015.03.24.
4 nap 2015.03.20. 2015.03.23.

Bólya
y i utca

2015.10.28.
2015.10.30.
2015.10.30.

2015.10.29.
2015.11.06.
2015.11.05.

2 nap 2015.03.24. 2015.03.24.
6 nap 2015.03.25. 2015.03.30.
5 nap 2015.03.25. 2015.03.27.

2015.11.06.
Vöröskő-Szállás 2015.05.26.
2015.05.26.

2015.11.06.
2015.11.09.
2015.10.27.

1 nap 2015.03.30. 2015.03.30.
118 nap 2014.05.27. 2014.08.21.
109 nap 2014.05.27. 2014.08.06.

2015.10.28.
2015.08.03.

2015.11.09.
2015.08.18.

9 nap 2014.08.07. 2014.08.21.
12 nap 2014.08.27. 2014.09.05.

2015.08.03.

2015.08.14.

10 nap 2014.08.27. 2014.09.04.

2015.08.17.
2015.08.19.

2015.08.18.
2015.09.01.

2 nap 2014.09.05. 2014.09.05.
9 nap 2014.09.08. 2014.09.15.

2015.08.19.

2015.08.31.

8 nap 2014.09.08. 2014.09.12.

2015.09.01.
Vöröskő-Szállás 2015.09.02.
2015.09.02.

2015.09.01.
2015.10.30.
2015.10.20.

1 nap 2014.09.15. 2014.09.15.
42 nap 2014.05.27. 2014.08.21.
35 nap 2014.05.27. 2014.08.06.

2015.10.21.
2015.11.02.
2015.11.02.

2015.10.30.
2015.11.05.
2015.11.04.

7 nap 2014.08.07. 2014.08.21.
4 nap 2014.08.22. 2014.08.26.
3 nap 2014.08.22. 2014.08.25.

2015.11.05.
2015.02.05.
2015.02.05.

2015.11.05.
2015.02.05.
2015.02.05.

1 nap 2014.08.26. 2014.08.26.
0 nap 2015.03.16. 2015.05.12.
0 nap 2015.04.21. 2015.05.12.

2015.03.02.

2015.11.09.

2015.10.21.

2015.11.16.

18 nap 2015.08.03. 2015.09.02.

2015.10.21.

2015.11.12.

16 nap 2015.08.06. 2015.09.10.

2015.10.21.
2015.11.12.
2015.11.13.

2015.11.12.
2015.11.12.
2015.11.20.

16 nap 2015.09.11. 2015.11.11.
0 nap 2015.11.11. 2015.11.11.
6 nap 2015.11.12. 2015.11.20.

Szállások
utca

Szállások
utca

Vöröskő utca

Időtartam

Alapterv
kezdés

Alapterv
befefjezés

78 nap 2014.08.29. 2014.09.25.
73 nap 2014.08.29. 2014.09.22.
5 nap
30 nap
23 nap
22 nap

2014.09.23.
2015.03.16.
2015.03.16.
2015.03.16.

177 nap 0

2014.09.25.
2015.04.20.
2015.04.08.
2015.04.02.

0
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100 éve született Zerinváry Szilárd
csillagászati–földtani szakíró
100 éve született településünk egykori jeles
polgára, a tudományos kutató, a csillagászati és geofizikai szakíró, természettudományos
ismeretterjesztô, tanár, katonatiszt, költô, szakfordító és szaklektor. Írásunkban Zerinváry
Szilárdra (1915–1958) emlékezünk.
A Zerinváry család története a 17. század elején vette
kezdetét. A família ôse, az
olasz származású Constantino
Zuarini de Zuara a nápolyi vallásüldözések elôl menekült
magyar földre. Az eredeti családnév, a Zvarinyi innen származott. A Zerinváry anyai ág,
a Sexty család, Gömör vármegyei nemesi família. Ôsapja,
Sextius (I.) Péter 1545 körül
született, evangélikus lelkészként szolgált és püspöki címet viselt. A család tagjai
közt késôbb is találunk lelkészeket, tanítókat, vagy éppen
Kernuch Zsuzsannát, Petôfi édesapjának unokatestvérét, aki kislányként naponta dajkálta a
csecsemôkorú Sándorkát.
Zerinváry Szilárd 1915. február 8-án Aradon született. Szülei
válása után az ifjú Szilárdot
édesapja nevelte tovább. A
középiskolát a bonyhádi és
szarvasi evangélikus gimnáziumban végezte, és az utóbbiban tett sikeres érettségi vizsgát. Kötelezô katonai szolgálatának letöltése után Szegeden
a Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetemre nyert felvételt. A Bölcsészet-, Nyelv- és
Történettudományi Karon szívta magába az elméleti és gyakorlati tudást. A kitûnô eredménynyel letett alapvizsga után a Földrajzi Intézet professzora, Kogutowitz Károly egyetemi gyakornoknak hívta meg. 1939-ben kapta meg történelem–
földrajz szakos középiskolai tanári végbizonyítványát, majd rövid ideig a Földrajzi Intézet tudományos kutatójaként dolgozott.
Több mint két évtizeden át szolgálta katonaként a magyar hazát. Békéscsaba és Szeged
után Kôszegen a Magyar Királyi Hunyadi Mátyás
Honvéd Középiskolai Nevelôintézetben tanított természetföldrajzot, kémiát, geológiát, majd
Budapesten a Magyar Királyi Bolyai János Mûszaki
Akadémián földrajzot és térképészetet. A szovjet
csapatok 1945 áprilisában a Balaton-felvidéken
elfogták és hadifogságba hurcolták. A mostoha tábori körülmények miatt a késôbb halálához vezetô nyombélfekély ekkor alakult ki szervezetében. A világégés borzalmait követôen
Tahitótfaluban élt, és a szentendrei Táncsics

Honvéd Mûszaki Tiszti Iskolában teljesített szolgálatot: tanári pályafutását folytatva tereptant, geodéziát, csillagászati hajózástant, geológiát és hidrotechnikát adott elô a jövô katonagenerációjának.
Az ifjú Zerinváry korának tehetséges, de országos ismertséget soha el nem érô költôje volt. A sors
úgy hozta, hogy végül tudományos népszerûsítô íróként
szerzett magának hírnevet.
Mindössze 20 esztendôs, amikor elôször láthatta verseskötetbe szerkesztve mûveit. Az
1936-ban megjelent Tavaszi
ének volt elsô önálló verseskötete. Legismertebb és legsikeresebb mûve a Hangszerek vallomása 1939-bôl.
Természettudományos,
csi l l agá szat i és geof i z i kai ismeretterjesztô írói
munkásságának kezdete a
Tudományos Ismeretterjesztô
Társulathoz (ez idô tájt Magyar
Természettudományi Társulat) és annak patinás Természet Világa folyóiratához (ekkoriban
Természet és Technika) kötôdik.
1952-ben látott napvilágot elsô
népszerûsítô írása. Életmûve
legmaradandóbb alkotásainak ismeretterjesztô könyveit
tekinthetjük. Az elôképzettséget
nélkülözô olvasók számára is
emészthetô, olvasmányos stílusú mûveken nem fogott az idô.
A csillagászattal mûkedvelôként
foglalkozó idôsebb és középgeneráció számára napjainkban is
jól ismertek és kedveltek.
Elsô, 1953-ban megjelent
tudománynépszerûsítô mûvérôl
Róka Gedeon a Meteor folyóiratban írt: „Zerinváry Szilárd
A Naprendszer élete c. könyvérôl valóban el
lehet mondani, amit sokszor túlzásként alkalmaznak egy-egy megjelenô könyvvel kapcsolatban, hogy hézagot pótol. (…) Zerinváry
Szilárd könyve példamutató lehet a további hasonló célt szolgáló könyvekre. A helyes
értelemben felfogott népszerûsítô, vagyis
tudományos színvonalú, de olvasmányos,
élvezetes stílusban írt munka. Megismerteti
az olvasót a Naprendszerre vonatkozó legújabb kutatások eredményeivel.” A Föld helye
a Világmindenségben 1954-ben látott napvilágot. Ezúttal alapvetôen geofizikai témákról írt.
Természetesen ebben az esetben is a Földet, mint
égitestet, a Világegyetem és a Naprendszer szerves részeként kezelve. 1955-ös megjelenésû, de
manapság is haszonnal forgatható a Nap, Föld,
Emberiség. A kötet felét kitevô, központi égitestünkkel foglalkozó fejezet után a szabadszemes

észlelési ág savát-borsát nyújtó sarki fény, világító felhôk, szivárvány, halojelenségek, kék és zöld
sugár, valamint az állatövi fény és ellenfény fizikai háttere és megfigyelési lehetôségei kerültek
terítékre. Társszerzôként ott találjuk minden idôk
talán legnépszerûbb magyar csillagászati kötete,
A távcsô világa 1958-ban napvilágot látott második kiadásánál. A kötet többéves munka eredményeként került az olvasók kezébe. Zerinváry
korai halála miatt nemcsak a könyv megjelenését nem érte meg, hanem az általa gondozott fejezetek is jegyzetei alapján, illetve másodvonalbeli,
a kiadó által hirtelenjében bevont társszerzôkkel
készült el. Az eladhatóság érdekében borítóján a
Kulin–Zerinváry szerzôpárost feltüntetô csillagászati áttekintô mû minden viszontagság ellenére
másodszor is jelentôs sikert aratott.
Zerinváry Szilárdra az utókor mint a 20. század
egyik jelentôs tudományos ismeretterjesztôjére
emlékezik. Több csillagászati folyóirathoz fûzték
szoros szálak, tudománynépszerûsítô mûsoraiban
a Magyar Rádió is foglalkoztatta.
A szerény, sikereivel sohasem dicsekedô
Zerinváry minden idejét ismeretterjesztô munkájának szentelte. Ismeretterjesztô kötetei mellett
1952-ben egy tankönyvet–szakkönyvet sikerült
megjelentetnie a Honvédelmi Minisztérium gondozásában: Vízrajz-- A fedélzeti hajóstisztképzô
iskolák számára. Az 1950-es években új eredményeket ért el a stabil izotópok statisztikai vizsgálata terén. Azok a szakemberek, akikkel megosztotta részeredményeit, jelentôsnek minôsítették a feltárt új törvényszerûségeket. Betegsége következtében e kutatási témában tervezett publikációja
nem készülhetett el, sôt kiadatlan maradt féltucatnyi megjelenés elôtt álló ismeretterjesztô kötete is.
Valóságos nyelvzseni volt: tucatnyi élô és holt
nyelvet bírt. Szakfordítói munkája mellett a tudományos népszerûsítô írások adaptálása során kiváló nyelvérzéke mellett irodalmi vénájára is nagy
szükség volt. A korszak kultúrpolitikájának eszén
túljárva a tiltott nyugati szakirodalomhoz orosz
fordításban és kiadásban megjelent mûvek segítségével jutott hozzá. Érdemes megemlíteni szoros – és tegyük hozzá, hogy még a munkásságát ismerôk számára sem igazán köztudomású –
kapcsolatát a tudományos–fantasztikus mûfajjal.
Szakmai lektorként ott találjuk két neves sciencefiction szerzô, a lengyel Stanislaw Lem és az angol
Arthur C. Clarke Asztronauták és A Mars titka
címû köteteinek kiadásánál.
Az Uránia Bemutató Csillagvizsgálóval szemközti szabadtéri elôadóhelyen 1957 szeptemberében zajlott a népszerû Csillagászati Hét sorozat. Elôadására a kórházból eltávozási engedélyt
kapott, nyombélfekélye ideig-óráig javulni látszott
– majd egyre súlyosabbá vált. 1958. január 1-én
a Szent János kórházban hunyt el (a halotti anyakönyv bejegyzésében hibásan január 2-a szerepel).
Tahitótfalu református templomában ravatalozták
fel, kiskatonák vitték koporsóját a település református temetôjébe, nyitott könyvet stilizáló síremlékénél szerzôtársa, az Uránia Csillagvizsgáló igazgatója, Kulin György mondott búcsúbeszédet.
Rezsabek Nándor
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A második bécsi döntés 75. évfordulójára (I. rész)
avagy, ahogyan a magyar Haza visszafogadta, szeretettel újraölelte elveszettnek
hitt, visszatérô gyermekeit…
Bizonyára i m íg yen i mádkozhattak
magyar véreink –és még sokféleképpenaz ôseik földjén idegennek, hazátlannak tartott, mindenükben megalázott,
életlehetôségeiktôl megfosztott, minden alkotmányos jogot, törvényt felrúgó,
keresztyén erkölcsi normát fel sem fogó,
egyetlen – a kisebbségi jog érvényesítésére tett - ígéretet, önmaguk hozta törvényt
semmibe vevô többség féktelen tobzódásának évtizedei alatt: (mely folyamat megszakadt átmenetileg a bécsi döntésekkel,
de azóta is, emeltebb szinten, gôzerôvel
zajlik.)
Juhász Gyula: „Könyörgés szabadulásért”
Nyomorok mélyébôl, bánatok éjébôl,
Fölkiáltunk Hozzád a kietlenségbôl, Ura
seregeknek, atyja igazaknak, Mutasd meg
hatalmad földi hatalmaknak.
Vérünket ontottuk, könnyünket öntöttük, Rettenetes évek zúgtak el fölöttünk, Fejünk koronája lehullott a porba,
Reményünk vetését vihar eltiporta.
Jöjjön a hajnal, Új diadallal, Jöjjön
az élet, Szóljon új ének, Hallelujázzon
Minden e tájon!
Kelettôl nyugatig neved áldja minden,
Régi fényt, új lángot adj nekünk, nagy
Isten!
Pogányok jöttek be szent örökségedbe,
Istenünk, hová tûnt szívünk régi kedve,
Égi madaraknak lakomája lettek, A földi
vadak nak mar talékul estek, Vér üket
ontották, könnyüket öntötték, Akik szent
hazánkat igazán szerették.”
Egy született francia nyelvész, aki a
20 -as, 30 -as években Magyarországon
tökélete s e n meg t a nu lt m a g y a r u l, Aurélien Sauvageot-azt vallotta, hogy
ismerte, tisztelte a magyarokat és történelmüket. Ô tette föl a kérdést magának: nem
is érti, miért nem piroslik itt minden a
kiontott magyar vértôl? (Ô, miként vezetô
politikusai sem, - érthette meg az önmagának feltett kérdésre a választ!) Pedig, tisztelt honfitársaim! Bizony, a Kárpát- haza
minden röge piroslik az ezer év alatt ama
kiontott magyar vértôl! De ezt rajtunk
kívül senki sem látja meg, nem tudja, s
nem is akarja megérteni. Pedig ami kell
hozzá, a - mi részünkrôl is,- a hazaszeretet lelki szeme, amivel ki-ki megláthatja,
s átérezheti azt, mit jelentenek nekünk,
ennek a szent Kárpát - hazának magyar
vértôl pirosló rögei!
A második bécsi döntéssel – 1940. aug.
30.- visszatért Észak-Erdély, s a Székelyföld,

43.591 km², 2.185.646 lakossal. (A História
fenti száma.) (Így Magyarország területe
171.750 km²-re nôtt, 14.7 millió lakossal.)
1941 ápr. 14.-én a magyar csapatok befejezték a Bácska, a „baranyai háromszög”,
a Muraköz és a Muravidék visszafoglalását. (Ezekben a hadmûveletekben az
alábbi tótfalusiak vettek részt: Bánhegyi
Fe r e n c , B e c s e i J á n o s , D e b r e c z e n i
József,Debreczeni Lajos, Hártó Mihály,
Kristóf István, Benedek László, Csörgô
Sándor, Jakab Károly, Kollár Mihály,
Molnár István, Németh András, Pintér
Mihály,Rajos József, Sille István, Supauer
András, Vígh József.)
Ezek a tekintetet párásító tények, de
nézzük, miként élték meg ezeket a sorsfordulós eseményeket a történelem egyes
szemtanúi:
– Horthy Miklós kormányzó hadparancsából – 1940.szept.3. – „A trianoni igazságtalanság egy újabb része jóvátételt nyert. Indulunk, hogy újból birtokba vegyük ezer esztendôs jussunk egy
újabb részét. Felszabadulást viszünk 20 év
óta rabbilincsben élô erdélyi magyar testvéreinknek és szeretetet a határainkon
belül élô hozzánk hû nemzetiségeknek…”
(Meghallották ezt valakik is odaát?! Akkor,
vagy azóta is valaha?!)
– Egy karpaszományos ôrvezetô emlékezik. „Egy rongycsomó biceg felénk…88
éves, járni sem bír…négykézláb mászik
át az árkon, térdre emelkedik, kalapját leveszi s forró könnyek bugyognak ki
szemeibôl,…megérinti a magyar katonát,
leborul a földre…szegény öreg magyar.”
1940. szept. 5. Szatmárnémeti, reggel 9 óra. A fôtér temploma hatalmas
tömeggel-miként egy bástya- körülvéve.
Visszatért Érmindszent, Érszentmihály,
Máramarossziget, Aknasugatag is.
Szeptember 6. Nagyszalontára a határvadászok vonultak be, az egész község mag ya r la kossága fogadta ôket.
Nagyvárad, Szent László ôsi városa is e
napon tért haza, az állomástól a Körös partig virágszônyeg borította az utat. Virágesô
és határtalan öröm, mondta egy váradi
asszony. Továbbá: Székelyhíd, Margitta,
Tasnád, Felsôbánya, Kapnikbánya, Borsa.
Szeptember 7. Nagybánya városa hazafias lelkesedéssel fogadta a bevonuló 11.
dandár dunántúli katonáit. „Az útvonalon
felsorakozott a 16 ezer lakosú város apraja, nagyja. A IV. hadtest parancsnoka örömét fejezte ki, hogy harc, vérontás nélkül tért vissza a város, „…amely mindig
is a mienk volt és a mienk is fog maradni, amíg magyar él.” Mezôtelegd, Élesd,
Szilágysomlyó, Magyarlápos, Naszód.
Szeptember 8. Zilah. A bevonulás elôtt

a románok ledöntötték Wesselényi szobrát, rajtaütöttek a magyar elôvéden, aknát
raktak a vonulók elé s a Meszes hegység
útjain haladó katonákra több lövést adtak
le. Szeptember 8. Beszterce. „…a bevonulókat a lakosság mámoros lelkesedéssel üdvözölte…”( Esti Kurír ), Királyhágó,
Kraszna, Zsibó, Bethlen…, Szeptember 9:
Szamosújvár, Szászrégen… Szeptember
10. Gyergyószentmiklós, ahol székely
legények vonultak föl s a leányok csárdást
táncoltak a honvédekkel, Boncida, Parajd,
Korond. E napon érték el a Gyorshadtest
alakulatai Marosvásárhelyt, Székelyföld
fôvárosát. Az öt nappal késôbbi ünnepélyes fogadáson a IV.hadtest lovas-és gyorsalakulatai vettek részt. Míg a katolikus
plébános a magyar-román megbékélésrôl
beszélt, a román pópa, az ünneplôk megrökönyödésére, Erdély elvesztésérôl
„papolt.” Szeptember 11. Bánffyhunyad,
a neg y venez res refor m át u s m ag ya r
Kalotaszeg központja. Több, mint ezer,
színpompás népviseletbe öltözött kalotaszegi magyar fogadta a bevonulókat könynyezve. Mert eszükbe jutott, hogy a történelem hányszor akarta lekaszálni a magyar
haza eme nemes virágerdejét ezer, meg
még 20 év alatt. De a mezô virágai közül
az ártatlan liliom kisarjadt, mint ama bizonyos az oltár elôtt. S ennek a magyarnak
az énekhangja örökkön-örökké kihallatszott a reászakadt templom falai, faragott szószékének hamuja alól is. Ezért
maradt meg! S ezért énekelte e napon
is: „Tebenned bíztunk eleitôl fogva…
”Miközben egy tordai magyar egy marék
tordai földet helyezett az Úrasztalára, ami
elôtt könnyezve letérdelt. A virágmintás,
ôsi fakazettás mennyezet alatt ülôk dübörögve fölálltak, s a zsoltár pajzsát tartották
fájdalmuk fölé: …”Te voltál és Te vagy erôs
Isten, És Te megmaradsz minden idôben!”
E napon fogadta az ünneplô marosvásárhelyi lakosság a csapatok többi részét. Pár
nappal késôbb nagybaczoni Nagy Vilmos
tábornok virágesôben, lóhátról szólt
imígyen:”…határtalanul boldog vagyok,
hogy mint székely ember, én vezethettem
be a magyar hadsereget Erdélybe, melyet
a trianoni határ csak elválasztott, de soha
el nem szakíthatott…” A kormányzói pár is
eljött a székely fôvárosba, ahol a kormányzó úr díszmagyarba öltözött egykori tengerészeivel is találkozott. A díszfelvonulást a 12. gyalogdandár, a 2. huszárezred,
és a IV. gépvontatású tarackos tüzérosztály
tette emlékezetessé. S csak nem mindenekfelett: szeptember 11. A kincses város,
Kolozsvár hazatért! A teret betöltô mozdulatlan tömeg a harmadik özönvízszerû
esôzúdulásban úgy érezte: nincs boldo-
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gabb magyar a megtisztulás ünnepén.
Az örömünnepet a kormányzó részvételével 15.-én tartották, aki „Boldogan
köszöntöm Kolozsvárról Erdély visszatért országrészeit…” bevezetôvel köszöntötte nem csak a magyarokat, de a békés
együttélés reményét fejezte ki a románság felé is, Isten áldását kérve a nemzetre.(Meghallották-e vajon ezt is, vagy ezt
sem, odaát?! Hogyan is hallhatták volna
meg, amikor Ion Antonescu kondukátor
ezt hangoztatta:”Én a törökök, zsidók és
a magyarok elleni gyûlöletben nôttem
föl…s ezen gyûlöletet az utolsó végletek
határáig kell kitolni.”Generációk nôttek fel
ebben a „szellemben.” Mely „szellemiség”
életformává torzult. E tekintetben semmi
sem változott, még 2015-ben sem! ( S amíg
Erdély Románia része: nem is fog!)
1940. szept. 11. „A Gyorshadtest alakulatai e napon a Székelyföldön megszállták
Székelykeresztúrt és Székelyudvarhelyt,
elérték a Keleti-Kárpátoknál a Gyimesiszorost, ahol kitûzték a magyar lobogót a
Tar-havasra.” Tompa László üdvözlô verse
a székelyudvarhelyi bevonulásra: „Hát
nem volt hiába annyi tûrés, Annyi elsóhajtott esdeklô fohász, Magyar katonák, ím,
itt köszönthetünk most, Idegen erôszak
minket nem igáz…” „Földöntúli morajlásban vonaglott meg a vén Hargita s e
morajlás milliók szívének összedobbanásában visszhangozza a feltámadás evangéliumát…” (A Magyar Párt Udvarhely
megyei elnökének beszédébôl.) E napon
tért haza Csíkszereda, ahova a 2. gépkocsizó dandár vonult be. Madéfalván a helyiek
örömkönnyekkel fürdették a fáradt honvédek arcát. Szeptember 12: visszatért Barót,
Nagybacon, a Csíki medence déli része.
(Istenem, milyen érzések dúlhatták a csíki
magyarok lelkét?!)
Sepsiszentgyörgy visszatért! 1940.szept
13. „A várost elborították a magyar zászlók…zászlóerdôbe öltözött a város… a falvak felôl hosszú szekér és kocsisorok igyekeztek a város felé…” E nap Kézdivásárhely
hazatérésének napja. Ez az a város, amely
az átadásra ítélt városok közül az utolsók
egyike volt. „Örömittas hangzavar, virágzuhatag, és csóközön fogadta a díszkapun
átvonulókat…”
De az „anyaország értelmisége is üdvözölte a visszatért országrészeket: Márai
Sándor (Köszöntjük Erdélyt), Babits Mihály
(Erdély), Gulyás Pál (Kelet felé), Barabás
Miklós, v. Somogyváry Gyula, Illyés Gyula,
Móricz Zsigmond, Szabó Dezsô, Németh
László…Ekkor nyerte el szövegváltozatát
Bartók: Este a székelyeknél c. darabja is.
Jancsó Elemér, Lévay Lajos, Horváth Jenô,
Makkai László, (Erdélyi városok), Gulácsy
Irén, (Erdély jogán, Hamuesô), Ignácz
Rózsa (Erdély lelke, Született Moldovában,
stb.) Nyírô József: ”Alig van nép, amely tör-

ténelme során többet szenvedett volna,
mint Erdély kétmillió magyarja, de alig
van nép, amely méltóbb lett volna a szenvedésnek erre a kegyelmére…”, Hegyaljai
Kiss Géza (Erdély gyöngyszemei), Barabás
Gyula (Vihar Erdélyben, Köd a Maroson),
Wass Albert (Csaba), Gallay Domokos
( Hívó hegyek), Morvay Gyula ( Falu a
havasok alatt), Tabéry Géza (Imához),
székelykeresztúri Molnár Sándor (Szabad
Székelyország elsô karácsonya), Buday
Gyula-Ortutay Gyula (Székely népballadák)…(Remélem, egyszer lesz alkalmam
bemutatni az ekkor született katonadalokat is.)
Mind azok ellenére, amit a magyar tett
Európáért ezer éven át, sok-sok (a négy
égtáj) „pogányaival” küzdve, harcolva, mind az a tudás, mûvészet, teremtô
munka, amivel emelte a földrész, és a
világ népei sorsa hétköznapjainak színvonalát, a szándékosan, sôt célirányosan
megroggyantott klasszikus értékrendünk
célzatos lebontása miatt úgy tûnik, szinte hiábavaló volt. Jutalma a nemzet megcsonkítása, fiai millióinak üldöztetése lett.
Krisztust egy testben feszítették keresztre. De a magyart külön-külön, testrészenként is! Az, hogy az EU Alapokmányából
kitagadták a keresztyénséget, csak végkifejlete volt annak a keresztyénietlen felfogásnak, ami mindkettôt eredményezte! S a
magyart arra a keresztre feszítették, amely
kereszt védelméért 1000 évet áldozott!
Ezért kell feltennünk a kérdéseket:
miért van az, hogy a világ minden Saulja
ezer év óta üldözi a magyart a damaszkuszi úton? Miért, hogy a magyarról –
aki ezer éven át vérzô háttal, de kemény
gerinccel cipelte-cipeli fölváltva Európa, s
a maga keresztjét – másoknak a magyarról manapság is csak a méregbe mártott
csipkés korbács, az ecetes víz, és a golgotai kereszt jut eszébe?! Miért van az, hogy
mireánk mindenki „Feszítsd meg”-et kiált!
Miért van az, hogy ezer meg száz év alatt
mindig csak mi voltunk – vagyunk- útjában a Góliátoknak?! Miért van az, hogy ha
valaki bántja a magyart, az is, akinek nincs
is oka rá, ellenállhatatlan ingert érez, hogy
belerúgjon a magyarba? Miért jár ország/
nemzetegyesítés, autonómia másoknak,
míg egyeseknek nem?! Avagy, a kettôs,
és többszörös állampolgárság?! Hogyan
lehet az, és miért, hogy 2015.márciusában Lengyelország 358 hektáros területi követeléssel léphet fel Csehországgal
szemben, amit az utóbbi kénytelen teljesíteni?! (Paradox módon a történelmi, (ezer
éven át közös határ menti) Magyarország
Árva- és Szepes vármegyei régiójából. Íme,
a lengyel barát!) Miért követelhet egy balkáni ország nyíltan revíziót, míg másoknak tiltott gyümölcs jogos igazságuk iránti vágyódásuk! Miért van az, hogy 95 év

igazságtalansága felülmúlhat egy ezredéves igazságot?! ( Micsoda képmutatás,
farizeuskodás a merényletet elkövetôk
részérôl!) És egy súlyos, drámai: miért
kellett, és kell Magyarország másoknak,
és miért nem kell sok-sok magát magyarnak mondónak?! Az alábbiakban szeretném felmutatni az elôbbi kérdéseket megvilágító történelmi tényeket, s azok által
bizonyítani a kérdések mögötti szándékok oktalan-jogtalan, etikátlan voltát:
Louis Villat, a besanconi egyetem tanára Trianon után 9 évvel azt írta, hogy a
franciák többsége „nem ismerte és nem
becsülte kellôképpen Magyarország szerepét az általános civilizáció történetében. Hogy ez a hálátlanság megtörténhetett, és hogy igazságtalan voltát még ma
sem ismerik fel mindenütt: annak jórészt
a magyar nyelv az oka.” Miért, - kérdem
én, avagy 15 millió magyar - milyen nyelven kellett volna beszélnünk háromezer,
meg ezer éven át?Érdekes önfelmentésfélének tûnik azok
után, amilyen szerepet a franciák vállaltak Trianonban. (Egyébként igaz a megállapítás: nem ismertek bennünket! Így azt
sem, hogy a nándorfehérvári gyôzelem
árán alakulhatott ki Európa reneszánsza,
(a francia, a holland, a német, de a magyar
is), amikor is Mátyás könyvtára nagyobb
volt, mint a vatikáni. Elképzelhetô, hogy
a vele együtt az országot vezetô urak nem
beszéltek európai nyelveket?! Csak egy
kevésbé ismertet említek: a Szabolcs vármegyei Várday Istvánt, Mátyás kancellárját, aki Bécsben, Krakkóban, Páduában,
Ferrarában tanult.) (A krakkói Jagelló
Eg yetemen 1558 -ig több, m i nt 250 0
magyar diák tanult!) Avagy: Mária Terézia
korától kezdve /1740/az udvarban szolgáló
katonaköltôk, potom száz év alatt a nyelvújítók sem? Hiszen fordítottak németre, franciára, stb! Avagy a Kiegyezést
követôen a 2. világháborúig! S nem csak
a vezetô politikai elit, hanem még a
középosztály is! Akkor ki itt a tudatlan,
a mûveletlen? A Nyugat több száz évvel
elmaradt a magyarok ismeretét illetôen!
S nekünk tesznek a nyelvünk miatt szemrehányást? A francia ma sem tud németül, angolul, és fordítva! A brüsszeli polgár
is példa!) (Különösen, hogy a Habsburg
Birodalom és megszállás idején, 320 év
alatt a kötelezô nyelv Magyarországon is
a német volt! Ezért volt szükség a 19.szd.
eleji nyelvújításra is!)
- Gerevich Zoltán, külügyi miniszteri tanácsos „ A történelmi együttélés
tanulságai”c. írásában (1929) azt írta: „
kialakult az ezeréves történelmi és földrajzilag egységes Magyarország, más jogának
sérelme nélkül, és fejlôdött a késôbb idetelepült népek szabadságjogainak megóvásával.” (Kell ennél több?) G. Szalai István
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Ima a nemzetért és a faluért

Elhangzott a katolikus templomban, 2015. augusztus 20-án
Augusztus 20-án templomunk búcsúját tartottuk. A szentmisét Gyôrfi Szabolcs
pálos atya tartotta. Utána agapét tartottunk, amelyre Rajos László és Ferenc Béla
fôzött kitûnô palóclevest (kaporral), a
hívôk pedig töménytelen sok sütit hoztak.
Délután litánián imádkoztunk a nemzetért és a faluért a következô imával:
Urunk, Jézus Krisztus, akit az Oltáriszentségben imádunk! Elôtted térdelünk és kifejezzük hódolatunkat szent
Felségednek! Szent István által kereszténnyé és állammá tetted nemzetünket, ezzel lehetôvé tetted, hogy integrálódjon Európába, ne tûnjön el, mint oly
sok más nép a népvándorlás idején. A
pogány magyarok számára is fontos volt
a házassági hûség, a család, de a keresztény hit által emelted ezt olyan értékké,
amely megôrzött minket tíz évszázadon
át. Szent István törvényei és kormányzása által megfékezted a szilaj magyarokat és emberszeretô keresztényekké tetted. Apostoli királyunk nemcsak megalapította, de védte is a magyar egyházat, és
az elsô templomokat ellátta felszerelésekkel. Szent István kettôs keresztje véd bennünket a mai napig nemzeti címerünk-

és a szekularizációval szemben, hiszen ez
a hit tartott meg minket a tatárjárás, törökdúlás, idegen elnyomás és a világháborúk
alatt is!
Hozzád fordulunk községünkért is.
Tahitótfalu Pannónia lakott települése ôsidôk óta. A Duna mindig megélhetést és különösen a törökdúlás alatt védelmet adott neki, protestáns testvéreinknek
pedig új lakóhelyet a vallási békétlenségek

ben minden ellenségtôl. Nem tudunk elég
hálásak lenni neked sok kegyelmedért,
amelyet több mint ezer éve tapasztalunk
napról napra!
Add, Urunk, Szent István bölcsességét
nemzetünk jelenlegi vezetôinek! Add,
hogy ôk is tiszteljék a vitézséget, gyakorolják a hitet, tiszteljék az egyházi rendet,
fogadják meg a jó tanácsokat, amint ezt
István tanácsolta Szent Imrének! Add meg
egész népünknek a kifelé forduló, rászorulókra odafigyelô szeretetet, akár magyarokról, akár más nemzet idevetôdött fiairól van szó! De add meg a nemzeti büszkeséget, a hazáért aggódó lelkületet is,
hogy ne engedjük Szent István örökségét
elveszni! Erôsítsd meg keresztény hitünket az újpogány ezotériával, az iszlámmal

idejében. A katolikusoknak Szent István
példaképe és patrónusa volt a vályogtemplom felépítésétôl fogva. Az ô közbenjárására ôrizd meg azokat, akiknek már az ôseik
is itt éltek és azokat, akik késôbb települtek be! Add meg az erdélyieknek, akik régóta laknak már Tótfaluban, hogy hagyományaikat is ápolják, községünkben is jól
érezzék magukat, az anyaországiak pedig
egészen polgártársaiknak tekintsék ôket!
Segítsd meg a cigányokat, hogy csak munkabírásuk és emberi értékeik alapján ítéljék meg ôket! Add, hogy mindenben segítsük ôket, hogy egészségesen, békében,
szeretetben élhessenek velünk!
Adj a földmûveseknek kedvezô idôjárást,
de a klímaváltozás miatt az idôjárás viszontagságaihoz szükséges alkalmazkodó

képességet is! Add, hogy a föld, amelyet
mûvelnek, ne csak a növényeket táplálja,
de az azt termelô népet is! Add, hogy minden dolgozni akarónak legyen munkája,
amibôl tisztességgel megél, a szegényeket,
betegeket, idôseket pedig mindenki nagy
szeretettel segítse!
Add meg plébániánk híveinek az összetartást, a nyitottságot, az egyházias érzületet, az áldozatkészséget és a missziós lelkületet! Szent István bencés szerzeteseket hívott az országba, törvényeivel, személyes példaadásával és imádságával tette
kereszténnyé fiatal államát. Segíts minket,
hogy tanúságtevô életünk látható legyen
azok elôtt, akik katolikus hitüket elhagyták, nem gyakorolják, vagy soha nem is
hallottak Krisztusról! Add, hogy közös
programjaink vonzóak legyenek számukra
és ezeken keresztül megismerjenek téged
és vallásod gyakorlásának örömeit!
Add meg protestáns testvéreinknek,
hogy a Szentírás ismerete minél közelebb
vigye ôket hozzád és egymáshoz! Erôsítsd
meg hitüket, hiszen ez hozza meg a megigazulást, nem a puszta tettek! Add nekik
kegyelmedet, nemcsak az üdvösséghez, de
földi életükhöz is! Krisztusunk, egyedül
te vagy képes erre! Végül add meg nekik,
hogy egész életükkel a te dicsôségedet
szolgálják!
Szûz Mária, akinek Szent István király
koronáját ajánlotta fel mennybe vételed
ünnepén! Légy nemcsak a magyarok, de
Tahitótfalu nagyasszonya is! Takarj be
minket palástoddal, védj meg minden
veszélytôl és járj közben értünk!
Szent István, templomunk névadója,
plébániánk védôszentje! Kísérje életünket
továbbra is imádságod, segíts minket boldogulni! Imádkozz értünk, hogy méltók
legyünk a te híveidnek mondani magun-
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kat! Árpád-házi szentjeink: Szent Imre herceg, Szent László
király, Szent Erzsébet asszony, Szent Margit szûz, nemzetünk
többi szentjei: járjatok közben hazánkért és községünkért!
Ámen
Erdôs Attila

Vásári felhívás - Régiség vetélkedô
Közhírré tétetik, hogy a Szent Mihály-napi Vasárnapi
Vásárnapon szeretettel várjuk azon játékos kedvû látogatókat, akik szívesen megmutatnák a nagyérdemû közönségnek
70 esztendônél idôsebb legkedvesebb régi tárgyukat, amelyet
régen télidôben használtak nagyszüleink. Rokka, szövô eszközök, hímzô ráma, bôrvarró csikó, faragó pad és számtalan
antik eszköz szállhat versenybe a közönség által megítélt nyereményért.
A jelentkezôket bemutatásra szánt tárgyukkal együtt várjuk
2015. szeptember 27-én 12 órától a Vasárnapi Vásárnap vásártéri dobogójánál!
Közönség bírálat - 12:30-kor

Harangozás a katolikus egyházban
Múlt hónapban a Szent Istvánról szóló cikkemhez felmásztam a toronyba, hogy megnézzem, van-e
még Szent Istvánról elnevezett harangunk. Ráadásul
pont aznap cseréltük ki a harangidôzítôt egy olyanra, ami már minden szükséges harangozást képes a
megfelelô idôben és módon kapcsolni. Ez adta az
ihletet ahhoz, hogy összeszedjem, miért és hogyan
harangozunk.
A katolikus egyházban nyugaton a VII. században, keleten a IX. században terjedt el a harangozás.
Ezzel jelezték az idôt nemcsak nappal, de éjjel is, és
ezzel hívták a híveket az istentiszteletekre. A harangokat kb. 750 óta fel is szentelik, mielôtt felhúzzák
a toronyba, 968 óta pedig nevet is adnak neki. A felszentelt harangokat profán célra használni csak püspöki engedéllyel szabad. Hagyományosan tûzvész,
árvíz, ellenséges rajtaütés esetén harangoztak vallási célon kívül. Ezt jellegzetes módon tették: félreverték, vagyis a kötél meghúzása után nem engedték egészen vissza, hanem újra és újra meghúzták.
Így a nyelv folyamatosan csak a harang egyik oldalát ütötte.
A nagyharang minden nap háromszor szól: reggel 6-kor, délben és este 7-kor vagy 8-kor. A déli
harangszóról mindenki tudja, hogy a nándorfehérvári gyôzelem emlékére szól, de az igazság árnyal-

tabb. III. Callixtus pápa Cum his superioribus annis
k. bullájában még a döntô csata elôtt, 1456. június 29-én rendelte el, hogy a törökök legyôzéséért
a nóna (du. 3 órai imádság) és a vesperás (esti ima)
között félóránként imádságra hívja a híveket Európaszerte. A déli harangszót valójában mintegy ötven
évvel késôbb VI. Sándor pápa írta elô, hogy emlékeztessen a kereszténység védelme és az összetartás fontosságára.
Mindhárom harangszó az Úrangyala imádságára
hív bennünket (húsvéti idôben a Mennyek királyné asszonya kezdetû antifónát mondjuk helyette). Milyen szép lenne, ha reggel 6-kor felébredve a harangszóra mindjárt eszünkbe jutna az Isten
és elmondanánk ezt a rövid imát! Az esti harangszó nyáron (Szent Györgytôl Szent Mihályig) 8-kor,
télen 7-kor van, igazodva a nappalok hosszához, így
a mezei munkákhoz. A nagyharang után megszólal a lélekharang is, mert ilyenkor az Úrangyalához
hozzáteszünk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet az
elhunytakért.
Sok helyen szokás péntek délután 3-kor is harangozni, hogy emlékeztessen minket Jézus nagypénteki halálára. Ugyanakkor nagycsütörtökön az esti
mise és húsvét éjjele között a katolikus templomokban egyáltalán nem szólnak a harangok. A népies

magyarázat szerint ilyenkor a harangok Rómába
mennek, mert az a világ szíve és a feltámadáskor
megszólaló harangot onnan az egész világon hallani.
Minden szentmise elôtt félórával harangozunk,
így jelezzük, hogy a templom már nyitva van, aki otthon van és ráér, jöjjön misére. A mise kezdetét pedig
két haranggal jelezzük, ez különleges alkalom! Ha
az Oltáriszentséggel tartunk körmenetet, szintén
mindkét harang szól, hogy az egész faluban tudják,
a legfelségesebb Urat hordozzuk körbe.
Az öröm mellett a szomorúságot is a harangok
jelzik. Ha meghal valaki, és telefonálnak vagy eljönnek a plébániára, megkondítjuk elôször a lélekharangot, majd néhány percig két haranggal harangozunk. Még az elhunyt nemét is jelzi a csendítés: férfinak háromszor, nônek kétszer szól a lélekharang. A
temetés elôtt is lehet kérni harangozást, régi szokás
szerint páratlan órákban harangozunk két haranggal. Amikor pedig a ravatalozóból elindul a menet
az elhunyt utolsó földi útjára, szintén két harang
szól érte, hogy azok is tudják, akik nem tudtak
részt venni a temetésen. Természetesen lehet kérni
emlékharangozást is az elhunytakért, bár nálunk
inkább szentmisét mondatnak értük.
Erdôs Attila
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Az Ars Sacra Fesztivál IX. Szakrális Művészeti Hete alkalmából
szeretettel meghívjuk Önt és Családját
a VISEGRÁDI MÁTYÁS KIRÁLY MÚZEUM Királyi Palotájának Dísztermébe:

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a LOLA pékség támogatásával, a

MEGHÍVÓ

bemutatja

A kiskutya, aki nem
szeret mosakodni
című mesét.

a HIT ÉS MŰVÉSZET című
ünnepi rendezvényre
2015. szeptember 19-én
Az ünnepség fővédnöke DR. JÁVOR ANDRÁS,
a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke.

KIÁLLÍTÓ ALKOTÓK:
BORSÓDY ESZTER
keramikusművész
FARKAS BORBÁLA
textiltervező művész
KÓSA KLÁRA
keramikusművész,
a Népművészet Mestere
LENGYEL RITA
graﬁkusművész
PAULI ANNA DLA
Munkácsy-díjas textilművész
SIMON ILONA
tipográfus, könyvtervező művész
SINKÓ VERONIKA
író-illusztrátor, graﬁkusművész
SMETANA ÁGNES
Ferenczy Noémi-díjas
üvegtervező művész

15.30-kor Az ünnepi alkalom szentendrei iparművészek kiállításával kezdődik ,
melyet GYÜRK DOROTTYA, Szentendre város kulturális alpolgármestere
nyit meg.
16.45-kor BORSÓDY LÁSZLÓ és FÉLEGYHÁZI BENCE
trombitaművészek fanfárszóval köszöntik az est vendégeit.
17 órakor DR. KUCSERA TAMÁS GERGELY, Visegrád város alpolgármestere,
az MMA főtitkára mond megnyitó beszédet.
KOVÁTS ISTVÁN a Visegrádi Mátyás Király Múzeum régésze:
Visegrád egyházai a középkorban címmel,
ÖTVÖS SÁNDOR az EMMI osztályvezetője:
Reformáció és magyar megmaradás a Felső-Tiszavidéken címmel,
HUBA LILLA etnográfus:
A titkos értelmű rózsa: rózsafüzér imádság a magyar
néphagyományban címmel,
LENGYEL RITA graﬁkusművész:
A varsányi Szent Mihály RK Plébániatemplom festett kazettás
mennyezetének szimbolikájáról,
KÓSA KLÁRA keramikusművész:
A hét szabad művészet és a biblia kapcsolatáról tart előadást.
Az előadások 20 percesek.
Az előadások befejezésekor Visegrád és a Dunakanyar neves emberei mondják el
15 nyelven a Miatyánkot.
Az ünnepi esten új cd-jéről, melynek címe DALOK ÉS IMÁK:
PÁL ESZTER Magyar Örökség Díjas, Viskről elszármazott művész énekel.
Gounod AVE MARIA-ját SZÉLES IZABELLA adja elő.
A Palota területén levő Ferences Kolostor 15 órától nyitva tart
az ünnepségen résztvevőknek.

2 015.. s z eptember 2 6-- á n , s zombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 500 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.

Elvárt öltözet: elegáns, esti viselet.
Alsó korhatár 12 év.

Információ:
VMKM
36-26/597010/605
Kósa Klára
36-30/9195490

Visegrádi Mátyás Király Múzeum,
Fő utca 29.

Visegrádi Mátyás Király Múzeum
Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház
Kósa Reneszánsz kerámia Stúdió, Szentendre

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Augusztusi számunkban a Sportcsarnok elôtt található 1956-os emlékmû egy
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés nyertesünknek,
Gergely Katinkának.
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Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

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

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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SZÁRAZ
TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni:
Szabó Zoltán
20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es
telefonon lehet
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Szeptemberi
idôjóslás
Szeptember - Földanya hava
Szent Mihály hava, Tigris (Almaszüret
hava)
„Olyan lesz egész szeptember, milyen idô
jön Egyeddel.”
Szeptember 1. Egyed
Egyed ha fenn hordót görget, jól terem
jövôre földed.
Ha elmúlt Egyed, a jószág már ehet.
Szeptember 4. Rozália
Rozália nevének viselôjét megoltalmazza
minden bajtól, járványos betegségtôl.
Szeptember 8. Mária – Kisasszony
Az idôt Kisasszony napja, négy hétre elôre
szabja.
Kisasszony hajtja a fecskéket.

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi fakitermelést,
viharkár-elhárítást emelôkosárral is.
.

Szeptember 29. Mihály
Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény
telet ígér.
Szent Mihály öltöztet, Szent György
vetkôztet

Bélteki Sándor
tûzoltó százados
70-334-8427
favagotuzoltok@gmail.com
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Tahitótfalu szeptemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház programja
Szeptember 5. szombat 15:00 Scrapbook
Klub. Elôzetes bejelentkezés: Pappné
Marcsi 30/900 1975
Szeptember 13. 14:00-17:00 Ruhabörze a
Faluházban. Érd.: Szabó Judit 20/543 1269
Október 1. csütörtök 18:00: A Pálos rend
története-elôadássorozat. Boldog Özséb látomásától Szentkeresztekig. Elôadó: Ujházi Simonné
rendtörténész.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476,
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, 20/569 7507
Népház programja

Szeptember 9. 14:00-18:00 Véradás a Népházban
Szeptember 26. 10:00: Habakuk Bábszínház:
A kiskutya, aki nem szeret mosakodni. Helyszín:
Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô
Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján
Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo,
kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.

Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos
István 0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
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.
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Cím: 2022 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.
Telefon: 06-70/685-4102; 06-70/685-4083
Hétfô: 7:00 – 17:00
Kedd:, Csütörtök : 8:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 20:00
Péntek: 8:00 – 16:00
A Kormányablakban intézhetô ügyekrôl
bôvebben:
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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Falunk kopjafája Bözödújfalun

A Székelyföldön lévô Bözödújfalu el árasz tása
1988-ban a kommunista Ceausescu rezsim talán
utolsó gaztette volt. A faluromboló zsarnokság jelképévé vált Erdélyben.
Ezzel egy egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben különbözô
nemzetiségû és felekezetû családok éltek együtt
évszázadokon át egymást tisztelve és szeretve, példás békességben.
Az elárasztott egykori Bözödújfalu tóban álló
templomtornya negyed évszázadon keresztül hirdette a gaztettet.
Az épület és a némán figyelmeztetô harangja
csak akkor adták fel a harcot a gyilkosan szorító

víz ellen, amikor már érezték: nincsenek egyedül,
hiszen tavaly már felmerült a kopjafa-falu ötlete,
ami 2015. augusztus elsejére valósággá vált.
Hogyan került Tahitótfaluból kopjafa
Bözödújfalura?
Imre Sándor székely fafaragó meg keresésébôl
idéznék: „Szívemen hordom népem múltját és jelenét! Hogy mit hagyok a jövônek, ezt jelenleg nem
tudom, majd a jövô fogja eldönteni.
Jelenleg egy felhívásnak szeretnék eleget tenni,
szeretett szülôföldem felé. Arra buzdítanám honfitársaimat, hogy aki teheti, álljon az ügy mellé.
Mint fafaragót arra kértek, hogy sokadmagammal együtt faragjunk ugyanannyi kopjafát, mint
ahány elárasztott ház volt a faluban (templomaikkal együtt), hogy ebben az emlékparkban évente
koszorúval és mécsessel tiszteleghessenek.”
Mi tahitótfalusiak úgy válhattunk e nemes kezdeményezésnek részeseivé, hogy faragtattunk egy
kopjafát 50e forint értékben. Szerettem volna,
hogy ez az adományozás minél szélesebb összefogással jöjjön létre, mivel Bözödújfalu a vallásbéke

szimbóluma és jelképe. Meg is szeretném köszönni az Önkormányzatnak (20e forint), Árvavölgyi
Béla tiszteletesnek és a református gyülekezetnek
(10e forint), Steiner József lelkésznek és a baptista gyülekezetnek (10e forint), a Szent István plébánia Rózsafüzér Társaságának (10e forint) és minden jóakaratú tahitótfalusinak, aki a kezdeményezés mellé állt. Különösen köszönöm Bor Ildikónak.
Csendben és méltósággal ünnepelt a Maros
megyei Bözödújfalu feltámadására összesereglett
sok száz zarándok augusztus elsején, szombaton.
Az emlékparkban faragómesterek feliratos kopjafái rajzolták ki a most feltámasztott falu utcahálózatát, rajtuk házszám és az egykori családfô
neve. A domboldalon, a romos-omladozó székely
házat jelképezô emlékmûnél beszélôk válogatott
szavakkal, tömören és elhivatottsággal, tisztelettel szóltak az emlékezô tömeghez. Az egykoron
több felekezetû falu maradékaihoz, az eseményt
megtisztelôkhöz a szentmisét celebráló Boldizsár
Ferenc plébános szentbeszédében az emberi lelkeket megerôsítô hitrôl beszélt. A meghatódottság,
de ugyanakkor az elégtétel hangján szólt rövid unitárius szertartási szolgálatában Szombatfalvi József
székelykeresztúri unitárius lelkész, a bözödújfalusi
kopjafafalu egyik megálmodója, a település szülötte. Csibi Attila Zoltán, Erdôszentgyörgy polgármestere köszöntötte a jelenlévôket.
Dr. Csige Sándor Zoltán vezetô konzul számára Bözödújfalu példájában benne van az erdélyi
magyarság küzdelme és sorsa.
Dr. Grezsa István miniszteri biztos beszédében
kiemelte, hogy jelképes, ahogyan a XX. század diktatúrája elárasztotta a völgyet, évszázados székely
tûzhelyeket tett egy elsüllyedt Atlantisszá. A kopjafafalu révén újraalapították Bözödújfalut és mára
nagyobbra nôtt a falu a magyarok lelkében, mint
egykor méreteiben lehetett.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke gratulált Szombatfalvi József esperesnek, Csibi
Attila polgármesternek és mindazoknak, akik
részt vettek az „újjáépítésben”. A kopjafafalu is a
közös jövôbe vetett hit megtestesítôje – mondta
ünnepi beszéde végén.
„Gondolatban átkarollak benneteket, kedves
kopjafafaragó barátaim” – mondta ünnepi beszédében a sepsiszentgyörgyi Balázs Antal, megköszönve, hogy itthoni és külföldi fafaragók egyaránt

igennel válaszoltak Szombatfalvi tiszteletes felhívására, és közösen felépítették az új Bözödújfalut. –
„Legyen tanulság mindenki számára az az összefogás, amelyrôl fafaragó testvéreim tettek tanúbizonyságot. Üzenem azoknak is, akik sokszor bántalmaznak bennünket, hogy mi, az itt élô magyarok és székelyek, akik ezt a falut megépítettük,
olyanok vagyunk, mint a mesebeli kiskakas: dobhatnak bennünket vízbe, dobhatnak tûzbe és darazsak közé is, mert egyszer a darazsakat csak kifúj-

juk a begyünkbôl.”
Az erdôszentgyörgyi önkormányzat és a
szervezôk emléklapot adtak át a jelen levô faragómestereknek és a rendezvény támogatóinak. Az
ünnepséget a Sárospataki Magyar Ifjak, a Fiatalok a
Polgári Magyarország-díj nyertesei irodalmi-zenés
összeállítása zárta.
A köszönôlevélre, amit az ünnepség végén
átadtak nekem, Tahitótfalu község részére, egy
Kosztolányi Dezsô idézet olvasható: „ Így váltod
a múltat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj.”
Kedves Olvasó! Ha utad Bözödújfalura visz,
Tahitótfalu adományát Farkas Miklós 95-ös számú
házát jelzô kopjafánál találod.
Kubanek István
képviselô
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Tahitótfalu Díszpolgára 2015

E kitüntetô címet idén augusztus 20-án, Szent
István és az új kenyér ünnepén két országosan
elismert tahitótfalui polgár vehette át: Kósa Klára
keramikus iparmûvész és Prof. Dr. Fehér Károly.
Kósa Klára családjával Tahitótfalun
élô, Szentendrén alkotó keramikusmûvész.
Kecskeméten született keresztény, polgári családban. Édesapja ügyvéd, édesanyja textilmûvész
volt.
A kecskeméti Kodály Zoltán ének-zenei általános iskola és gimnázium diákjaként és a családi indíttatással együtt korán kapcsolatba lépett
a mûvészetekkel. Az iskola befejezése után
Mezôtúrra került, ahol akkor az ország legjobban
szervezett fazekasháza mûködött. Az ott végzett,
hazai és külföldi sikereket hozó tervezô-alkotó
munka mellett a megyei és országos hírû pályázatokat sorra megnyerte, megelôzve nagyhírû mestereket is. Pár hónap munka után már ô vezette
az Iparmûvészeti Fôiskola keramikus hallgatóinak
gyakorlatát a mezôtúri fazekasházban.
Folyamatosan képezte magát már akkor is. A
Néprajzi Akadémia elôadásait hallgatta és gyûjtô
utakra járt. Tanulmányozta a Néprajzi Múzeum
és különbözô városi múzeumok anyagát.
Feldolgozta a múzeumi cserépanyagot, újraélesztve a 17.-18.sz magyar fazekashagyományát: általa
lett közkedvelt Mezôtúr, Sárospatak, Vásárhely,
Torda, Vámfalu, Bereck, Zilah, Mohács fazekassága. Gyûjtô úton járt Erdélyben,Partiumban,
Felvidéken és Krakkóban is. A gyûjtött anyagból használati tárgyakat alkotott, mellyel a
magyar népi kultúrát visszaemelte méltó rangjára. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fazekasság
ma az egyik legismertebb ága a népi kultúrának.
Kitûnô érzéke volt és van a régi hagyomány mai
korba történô átültetéséhez.
Egészen korán Népi Iparmûvész majd a
Népmûvészet Mestere lett. Megkapta a Pro
Renovanda Culturae nagydíját is. Mint a mezôtúri
Fazekasház mûvészeti vezetôje, éveken keresztül
azon munkálkodott, hogy csak tiszta forrásból
és csak igényes alkotások kerüljenek ki a jó hírû
mûhelybôl.
Formái mindig tökéletesek, alkotásainak kivitelezése nemkülönben, amit a zsûri, a Bíráló
Bizottság öt évtizeden keresztül mindig kiemelt

és dícsérettel honorált. KósaKlára Mezôtúr
diszpolgára.
A népi mûvészettel kapcsolatos tudása arra ösztönözte, hogy kiderítse, honnan a magyar nép
mûvészeti ereje, tudása, ihlete. Honnan a magyar
népi tárgyak látványossága. Néprajzi érdeklôdése
újabb kutatásra ösztönözte és visszavezette a
magyar reneszánszhoz. Kutatni kezdte a középkori, reneszánsz szimbólumok jelentését, ismeretét, használatát.
Egyenes utat mutatott ki a reneszánsz és a 17.
sz. népi díszítômûvészete közt. Ma már ô az egyik
legjelesebb ismerôje, terjesztôje a mûvészet, különös tekintettel a népi mûvészet szimbólumainak,
jelképeinek.
A reneszánsz szimbólumokról nagy sikerû
könyvet írt Szimbólumok és ajándékok címmel. A
könyv magyarul és angolul, Bor Zoltán gyönyörû
képeivel igazi hézagpótló mû.
Öt évtizedes alkotói munkássága töretlen.
Célja a mûvészet erejének, megnyugtatásának, ösztönzô erejének megismertetése, átadása. Tárgyai ma is jellegzetesek, felismerhetôk,
a kerámiát kedvelôk mint Kósa Kerámiát keresik, gyûjtik. Mûveit, alkotásait a legszélesebb körben kedvelik, Magyarország legfôbb méltóságai
is ajándékként adják a hazánkba látogató vezetô
külhoni vendégeknek is.
Kiállításai, elôadásai rengeteg embert vonzanak ma is. tart elôadást a reneszánsz világáról, a
magyar hagyomány és a reneszánsz kapcsolatáról, a keresztény életrôl és a keresztény szimbólumokról, a keresztény-zsidó jelképekrôl, a szentendrei mûvészeti életrôl, a vidéki nôk értékeirôl, a
varázslatról, mely minden napját betölti.
Kósa Klára öt évtizede a magyar kulturális örökség hozzáértô ôrizôje, éltetôje. Ismeri az
ország valamennyi tárgyalkotó népmûvészét.
Munkájukat segíti, támogatja, különös tekintettel,
figyelemmel a nagy tehetségekre. A Dunakanyar
egyik legjelentôsebb tárgyalkotó mûvésze,
Tahitótfalu jó hírnevét viszi minden fórumon.
Prof. Dr. Fehér Károly
Fehér Károly, az évtizedek óta Tahitótfaluban
élô professzor a Gödöllôi Agrártudományi
Egyetemen szerzett diplomájával elôbb gyakorló
gazda, majd mintegy fél évszázada agrárújságíró.

Több mint negyedszázada a honi lovasélet aktív
szereplôje.
A Szent István Egyetem címzetes egyetemi
tanára. A mezôgazdaság-tudomány kandidátusa.
A Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, elnöki fôtanácsadó.
Az Egyetemek és a Szövetség közötti Lovas
Konzorciumban a Szent István Egyetemet képviseli.
Az Év Sportújságírója ’2009. 2015-ben
Magyarország köztársasági elnöke – a kormány
elôterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Fehér Károlynak a lovassport hazai és nemzetközi elismertségének növelése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége, kiemelkedô oktató- és szervezô munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
/polgári tagozat/ kitüntetést adományozta.
Fehér Károly kapcsolata a lovassporttal – a
budapesti Vadászati Világkiállítás sajtófônökeként
– az 1971. évi elsöprô magyar sikert hozó
I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságon
kezdôdött. Eddig négy fogathajtó világbajnokság
(Szilvásvárad, Balatonfenyves és két alkalommal
Kecskemét), négy Lovas Világkupa (Budapest
Papp László Sportaréna), az I. Junior Fogathajtó
Világkupa, több rangos hazai fogathajtóverseny
(Izsák, Szilvásvárad, Vecsés), továbbá mintegy
tíz nemzetközi kiállítás sajtófônöke. „Örökös
sajtófônök”. A Nemzeti Lovasprogram tájékoztatás, nyilvánosság, PR-témájának kidolgozója.
A Szövetség Pettkó-Szandtner Tibor Oktatási és
Akkreditációs Bizottság társelnöke. A Wesselényi
Miklós Lovas Alapítvány volt elnöke.
Nég y or szágos sza k lap – a Mag ya r
Mezôgazdaság, a Mezôgazdasági Technika,
az Agrárium, a Lovas Magazin – iskola alapító
fôszerkesztôje, az utóbbi lap alapítója.
A Lovasfutár szerkesztô bizottságának volt
elnöke.
A M a g y a r Tu d o m á n yo s A k a d é m i a
Állattenyésztési és Állatorvosi, valamint Kísérleti
Biológiai Bizottságának három ciklusban tagja.
A Lovas-tanár /Hippologus/ és Szervezô egyetemi szak ötletgazdája és témafelelôs irányítója. A Szent István Egyetem baráti fogathajtó versenyének alapítója és több mint egy évtizede
szervezôje.
Közel kétezer szakcikk, több könyv és egyetemi jegyzet szerzôje.
A Gróf Széchenyi István Emlékérem, az Újhelyi
Imre Emlékérem (a legmagasabb állattenyésztési szakmai elismerés), a Pro Negotic Universitas
(Szent István Egyetem) kitüntetés birtokosa.
Fehér Károly a Tahitótfalui Lovassport Egylet
társadalmi elnöke. A Nemzeti Vágta tahitótfalui
futamának megszervezésében komoly szerepet
játszik. Az iskolai lovassportot támogatja.
Az országosan elismert professzor településünk jó hírnevét viszi minden fórumon.
Ezúton gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Szent István és az Új kenyér ünnepe

A Pálos rend története
Új elôadássorozat a Faluházban
A Pálos rend történetét megannyi rejtély
övezi, ezért úgy gondoltuk, egy szakavatott személy segítségével érdemes megpróbálni kibogozni a titkokat. Szeretnénk eloszlatni tévhiteket
és bemutatni hiteles forrásokat. Újházi Simonné
rendtörténészt, a Pálos rend világi tagját kértük
fel erre az útvezetésre. Erzsébetet fiatal korától

kezdve izgatta a Pálos Rend története, pályaválasztása is úgy történt, hogy a rend közelében
dolgozhasson, annak tárgyi és szakrális emlékeit kutathassa. Mindennapjait a Pilisi Parkerdô
területén töltötte, innen is ment nyugdíjba.
A tervezett elôadássorozat idei témakörei:
1. elôadás: október 1. csütörtök 18:00:
Boldog Özséb látomásától Szentkeresztekig

2. elôadás: november 5. csütörtök 18:00:
Fehér Barátok
3. elôadás: december 3. csütörtök 18:00:
Mátyás királytól a Kalapos Királyig
A téma érdeklôdôivel októbertôl minden
hónap elsô csütörtökén este 6 órakor találkozunk a Faluházban. A belépés ingyenes, az
elôadó tiszteletdíjához hozzájárulást elfogadunk.
Béres Gabriella
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Programok

2015. SZEPTEMBER

Itthon vagy!

Magyarország, szeretlek!
Magyar Országgyûlés Labdarúgó VálogatottjaTahitótfalu, Tóthfalu csapatának barátságos
mérkôzése

Ahogy mi szeretjük Tahitótfalut.
Szent Mihály-napi falusi forgatag

szeptember 26. szombat
Helyszín: Népház és a Faluház udvara
/Bajcsy Zs. u. 2., Szabadság út 1/a/
9:00 Térzene: Baptista Fúvószenekar
9:30 Dunakanyar SE Ovi Foci Fesztivál programja
10:30 A Magyar Országgyûlés Labdarúgó Válogatottja
és Tahitótfalu amatôr válogatottja (I. félidô),
Tóthfalu, bácskai testvértelepülésünk (II. félidô)
válogatottjának barátságos mérkôzése.
A meccs szünetében: Pollack PomPom
Tánccsoport bemutatója
Helyszín: futballpálya, Bajcsy Zs. út
Faluház programja
14:00 Bográcsételek készítése a civil szervezetek,
egyházak, intézmények által
„Folyásirányban” Nagy Duna kiállítás
14:00-15:30 Szüretelô gyerekjátszó, népi játszóház
14:00-tól Kenyérlángos sütés a falu kemencéjében
15:00 Szüreti felvonulás a tahitótfalui lovasok éss
fogatok részvételével. Útvonal: szigeti
településrész, új gátszakasz, Faluház

15:15 Gátköszöntô, az új gát megszentelése,
oklevelek átadása a szüreti felvonulás keretében.
Beszédet mond Hadházy Sándor, Dr. Sajtos Sándor,
szolgálatot tart Erdôs Attila plébániai kormányzó,
Árvavölgyi Béla nagytiszteletű úr, Steiner József
baptista lelkész úr.
Helyszín: a gát Kisoroszi út felôli becsatlakozása
.
16:00 Népmese Napja- Az ördög kilenc kérdése c.
népmese a Ládaﬁa Bábszínház elôadásában
17:00 A mese feldolgozása kézmûvesek, mûvészek
segítségével
17:00 Vendéglátás, mulatság élô népzenével, tánccal
18:00-20:30 Csoóri Juli és zenekara, Nagy Katarin,
Magyar Csenge, Magyar Réka és Magyar Gábor
zenés mûsora, Pollack Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola mûsora
Magyar Táncház
21:00 Szent Mihály-napi pásztortûz gyújtás, pásztortánc,
közös körtánc
A programváltozás jogát fenntartjuk.
A részvétel minden programon ingyenes.
Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata
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