
Az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc

50. évfordulójának napján Tahitótfaluban em-

lékmûavatással kezdôdött a megemlékezés.

Az emlékmû körül gyûlt össze az ünneplô

közönség. Budai Mihály polgármester köszön-

tôjét követôen Szabó Sándor (az 1956-os Vitézi

Lovagrend tagja, a Hazáért emlékkereszt tulaj-

donosa) az 1956-os eseményeket szemtanú-

ként elevenítette fel.       

Ürögdi András szavalta el Szabó Sándor ver-

sét, Szabó Judit szép éneke után a Sportcsar-

nokban folytatódott az ünneplés.

Az ünnepi díszbe öltöztetett Sportcsarnok-

ban G. Szalai István (Hôseink címû helyi kiad-

vány szerzôje, a Tahitótfaluért emlékérem ki-

tüntetettje,) beszédét követôen a Pollack

Mihály Általános és Zene Iskola 8.a osztályos

tanulóinak mûsora következett. 

Levelében így emlékezett az ünneprôl

Katonáné Nyírô Ágnes:

Csendes, napos, szép ôszi délután és a
községünk ünneplésre készülôdik. Felavat-
juk az 56-os emlékmûvet, amit az önkor-
mányzat állíttatott fel a Sportcsarnok elôtt.

Komoly, de félig mosolygós arccal jöttek
az emberek, hogy énekkel, visszaem-
lékezéssel az elesettekért gyújtott gyer-
tyákkal tisztelegjünk és emlékezzünk az 50
évvel ezelôtt történtekre, a Forradalomra.

Rövid, de tartalmas ünnepség a nap-
sütésben, és folytatódott a Sportcsarnokban. 

Folytatás a 2. oldalon

Október 10-én a Népházban az újonnan

megválasztott képviselôtestület és a polgár-

mester ünnepélyes keretek közt esküt tett.

Október 16-án tartotta elsô testületi ülését

a képviselôtestület, melyen minden képviselô

jelen volt. 

– A polgármesteri program ismertetését köve-

tôen a képviselôtestület megtárgyalta a pol-

gármester illetményét.

– Budai Mihály polgármester javaslatára a

képviselôtestület Dr. Sajtos Sándor képvise-

lôt választotta alpolgármesternek.

– A képviselôtestület az SZMSZ-t aktualizálta,

és ennek megfelelôen módosította. Átfogó

felülvizsgálata fél éven belül esedékes. Lé-

nyegi változás, hogy az eddigi öt bizottság

helyett hat lett.

Folytatás a 2. oldalon
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Elôállítás költsége: 93 Ft

www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati hírek

1956–2006.

október 23.

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Tüdôszûrés 2.

Szavalóverseny 3.

Karate sikerek 4.

Focihírek 5.

Novemberi programok 5.

A múlt nyomában... 6.

A hónap régi tárgya 7.

Sírkôfeliratok... 8.

Öröm és remény 8.

Kalendárium 12.

Községünk képviselôtestülete közmeg-

hallgatást tart 2006. november 30-án,

csütörtökön 1800 órakor a Népházban

(Bajcsy-Zs. út 2.)

Napirend:

1. Önkormányzati tájékoztató

2. Az önkormányzat 2007. évi költségve-

tési koncepciója

3. Egyebek

Várunk minden érdeklôdôt!

Önkormányzat

Értesítés tüdôszûrésrôl a 2. oldalon!

Közmeghallgatás
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Folytatás at 1. odalról
A feldíszített színpadon az iskolások

mûsora – próza és zene vegyesen – remek,
és egyben meghatóan szép volt. Dicséret és
köszönet a tanároknak a sok munkáért és
minden elismerésünk a fiataloknak, az
általuk nyújtott élményért.

Tahitótfalu példamutatóan ünnepelt az
50-ik évfordulón.    

Katonáné Nyírô Ágnes

Az ünnepi megemlékezést az Ismeretlen

Arcok együttes koncertje zárta.

Köszönettel tartozunk Tahitótfalu Önkor-

mányzatának,  Pollack Mihály Általános és

Zeneiskolának, a felkészítô tanároknak: Balla

Máriának, Matus Klárának, a 8.a osztálynak,

Szecsei Lászlónak a hangosításért,  a civil

szervezeteknek és azoknak a segítôkész

magánembereknek, akik hozzájárultak az

évforduló méltó ünnepléséhez.

Köszönettel tartozunk az emlékmû alkotó-

jának: Németh Józsefnek, a kivitelezés végzôi-

nek: Majercsik Krisztiánnak, Marton Balázsnak

és Bérczi Krisztinának, valamint a kômûves

munkát felajánlásként végzô Orosz András vál-

lalkozónak.

M. G.

Folytatás at 1. odalról

BIZOTTSÁGOK  ÉS KÉPVISELÔ TAGJAI

Pénzügyi-, Ügyrendi-, Ellenôrzô Bizottság

Elnöke: Gaál Sándorné

Tagjai: Törökné Kelemen Ildikó

Schottner Jánosné

Népjóléti Bizottság

Elnöke: Schottner Jánosné

Tagjai: Vaczó Zoltán

Szabó Judit

Oktatási-, Informatikai- és Tájékoztatási

Bizottság

Elnöke: Vaczó Zoltán

Tagjai: Wágner Péter

Ifj. Képíró Gábor

Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság

Elnöke: Dr. Magyar Gábor

Tagjai: Gaál Sándorné

Törökné Kelemen Ildikó

Ifj. Képíró Gábor

Karácsony Ádám

Építési-, Településfejlesztési Bizottság

Elnöke: ifj. Csörgô Mihály

Tagjai: Szabó Judit

Ifj. Nagyházú Miklós

Wágner Péter

Karácsony Ádám

Mezôgazdasági-, Környezetvédelmi- és 

Katasztrófaelhárítási Bizottság

Elnöke: ifj. Nagyházú Miklós

Tagjai: dr. Magyar Gábor

ifj. Csörgô Mihály

Verebes Sándor 

– A képviselôtestület döntött arról, hogy a

tulajdonában lévô Váci révi út felújítására

pályázatot nyújt be.

– Egy korábbi testületi döntés értelmében a

régi posta mögötti árok átépítésére kapott

árajánlatok közül a 867 ezer forintosat elfo-

gadta.

– Elfogadta az Általános Iskola helyi pedagó-

giai programjának kiegészítését.

– Egy, a testülethez benyújtott kártérítési

igényt megvizsgált, alaptalannak talált és

elutasított a testület.

1956–2006.

október 23.

Ebben az évben eddig született 19 fiú, 20

leány, összesen 39 gyermek.

Eddig 21 pár kötött házasságot.
Az elmúlt idôszak halottja:
Wachtel Elemérné, 86 éves, Visegrádi út 28.

Anyakönyvi hírek

Önkormányzati hírek

1988 óta november 27-e a véradók nap-

ja. Ehhez kapcsolódóan október 18-án a

Vöröskereszt ismét megrendezte véradó-

napját. 

Községünkben 45–en mentek el, és

adtak vért. Köszönjük önzetlen segít-

ségüket!

Véradás

csütörtök: 1800-tól (új mûsor)

vasárnap: 1800-tól (ism.)

hétfô: 1000-tól (ism.) és 1800-tól (ism.)

A Helyi regionális

televízió mûsorának

sugárzási idôponjai

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy

vegyenek részt idén is a tüdôszûrésen.

Az értesítéseket kikézbesítettük. Ismétlés-

ként a tüdôszûrés

helye: Népház, Bajcsy-Zs. út 2.

ideje: november 2-15

hétfô-szerda 12-18 óra

kedd-csütörtök-péntek 8-14 óra

Pest megyében a tüdôszûrést a megyei

ÁNTSZ vezetôje minden 30. életévét betöltött

személy részére kötelezôen elrendelte.

Polgármesteri Hivatal

Tüdôszûrés
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Áprily Lajos: Aranykapu 
(részlet) 
Én is játsztam, énekeltem ezelôtt sok évvel,
sok kis rézcsengettyû-hangú falu-gyermekével.
Kerti gyepen, temetôben, láncba-fogva játsztam
- temetôvel szemben laktunk, faluvégi házban -,
csilingelt a temetôkert, csilingelt a kertünk,
dolgos anyám csak hallgatta, ahogy énekeltünk,
ahogy a sok rézcsengettyû dalosan szavalta:
Nyitva van az - aranykapu - menjetek be - rajta.

Október elején ismét elkezdôdött az

óvodában (Tahi Óvoda mellett már Tótfa-

lun is) a néptánc. Talán az újdonság

varázsa, talán a lehetôség megragadása

miatt a két óvodában közel 50 gyermek –

minitôl a nagyokig – kezdett el járni a

foglalkozásokra. A cél nem koreográfiák

betanulása, fellépésre való felkészülés,

hanem a magyar kultúra ápolása, a

népzene és a néptánc megismerése, a

népdaléneklés megszerettetése. Az évsza-

kokhoz, ünnepekhez kapcsolódó énekek-

kel és játékokkal ismerkednek a gyerekek.

Sajnos a mai amerikanizálódott világunk-

ban a néptánc, a népzene kiszorult a hét-

köznapokból. Keveseknek adatik meg,

hogy otthon, szüleiktôl, nagyszüleiktôl

tanulhassák el. Nincs hagyomány, amit

ápolhatnánk… De, a hagyományt tanulni

is lehet! Csak a lehetôséget kell biztosítani

hozzá. Az óvodák már ezt megtették, most

az iskolán a sor, mert az iskolába kerülô

gyermekek továbbtanítása még nincs

megoldva. Ez a jövô feladata, és odafigye-

lés kérdése mind a szülôk, mind a pedagó-

gusok részérôl. Az elsô alkalommal tanult

ôszi énekkel búcsúznék:

Dombon törik a diót, a diót
Utána a mogyorót, rajta, vissza
Tessék kérem megbecsülni,
És a földre lecsücsülni,
Tári rittya hopp.

Szabó Judit

A magyar népdal és népköltészet hete

(november harmadik hete)

Magyarországon 5 éves hagyománya van

már a Ne vásárolj semmit! napnak. Tulaj-

donképpen egy kanadai reklámszakember

találta ki ezt a kampányt, felhívva a figyel-

met a fogyasztói társadalom veszélyeire.

Megelégelte, hogy olyan dolgok megvásár-

lására beszéljen rá más embereket, melyek-

re amúgy nincs is szükségük. Nem a sze-

génység mellett, hanem a mérlegelés nélkü-

li túlköltekezés ellen szól. Hogy miért ép-

pen november végén szólítanak meg min-

ket ez ügyben? Közeledik a karácsony, az

ajándékvásárlás ideje. Már elkezdôdött a

verseny a vásárlókért. Reklámok sugallják,

hogy mit vegyünk, sokszor döntenek is

helyettünk. Ha az ünnepi bevásárlás közbe

beiktatjuk ezt a vásárlási böjtöt, akkor talán

más szemmel válogatjuk majd szeretteink-

nek szánt ajándékokat, hiszen a kevesebb

sokszor több! Kapcsolódjon ehhez a nap-

hoz! Hagyja otthon aznap pénztárcáját!

Sz. J.

Nemzetközi ne vásárolj semmit! nap 

- november 24 (november utolsó péntekje)

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc

50. évfordulója tiszteletére a Szentendrei

Sziget települései számára "Zöldszigeti
Szavalóversenyt" rendeztünk két kategóriá-

ban, (felnôtt és ifjúsági kategóriában), Jüsztl

István pócsmegyeri önkormányzati képviselô

kezdeményezésére.

A verseny fôvédnöke:

Szabó Gyula a Nemzet szinésze

Zsûri tagjai: 

Tolnai Miklós színmûvész, a zsûri elnöke
Papadimitriu Athina színmûvész
Madai Emôke elôadómûvész

A nagyszámú résztvevô fantasztikus él-

ményben részesítette a nézôközönséget.

Felnôtt kategóriában  I. helyezett, a 81 éves

Mosonyi György (tahitótfalui lakos) saját

remekmûvével lepte meg közönségét.

II. helyezett Kántor Zsuzsanna
III. helyezett Szirony György
Különdíjban részesült: Karnevál Margit –

Tahitótfalu

Ifjúsági kategóriában: 

I. helyezett Száraz Bence – Kisoroszi

II. helyezett Lánczos Réka
III. helyezett Gulyás Dávid
Különdíjban részesült: Ürögi András –

Tahitótfalu

Szavalóverseny

Tisztelt Választók, szeretném megköszön-

ni, hogy ismét megtiszteltek bizalmukkal és

ilyen sok szavazattal támogattak abban, hogy

tagja lehetek az új képviselôtestületnek.

Ígérem, hogy döntéseim során ezután is

legfontosabb az Önök érdeke, és falunk,

szûkebb hazánk fejlôdése lesz.

Mindannyiunknak erôt, egészséget kívá-

nok a problémák megoldásához, és a tervek

megvalósításához. 

Tisztelettel: Gaál Sándorné képviselô

Köszönet!

Az október 14-én megrendezett ruha-

börzén a karitatív célra behozott ruhák,

cipôk egy része helyben talált gazdára,

míg a fennmaradó 9 zsákot október 16-án

a Vöröskereszt szentendrei irodája köszö-

nettel átvette.

Sz. J.

Ruhabörze

Az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub vezetôje

Katonáné Nyírô Ágnes kirándulást szerve-

zett Hollókôre, tagjai számára.

Csodálatosan szép idôben, gazdag prog-

ramban (várlátogatás, kiállítások megte-

kintése, szüreti mulatságon részvétel ) volt

része a nagyszámú résztvevônek.

Köszönjük!

Nyugdíjasklub

Köszönöm a rám szavazóknak a megtisz-

telô bizalmat. Az elkövetkezô négy évben

egyelôre a Képviselô Testületen kívül, a Kul-

turális Bizottság kültagjaként tudom az Ön-

kormányzat munkáját segíteni. Igyekszem

minél szorosabb kapcsolatot teremteni a fa-

lu, elsôsorban Tahi és a testület között, gond-

jaink, elképzeléseink megismertetése érde-

kében.

Tisztelettel: Béres Gabriella

Tisztelt Választópolgárok!
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A Szentendrei Egészségfejlesztô és Küzdô-

sport Egyesület karatésai az Ôszi versenysze-

zont Nemzetközi versennyel kezdték Íror-

szágban, október 6-9-ig.

A nyári szünetben két kemény edzôtábo-

ron és egy sikeres övvizsgán vettek részt a

versenyzôk. Szeptember elejétôl heti négy

edzéssel készültek a versenyekre. Várakozá-

son felül szerepeltek. Hét egyéni korcsoport-

ban indultak, két korcsoportban elsô- máso-

dik, háromban elsôk, egyben második-har-

madik, egyben harmadik helyezést értek el. A

csapatversenyen öt csapatot indítottam,

három elsô és két második helyezést értek el.

A gyerek és a felnôtt csapat is megnyerte a

vándorserleget, ezért jövôre ismét részt kell

vegyünk a versenyen.

Sajnos öt versenyzô nem tudott a csapattal

tartani, mert az egyesület sem és a szülôk sem

tudták fedezni a költségeiket.

A jól sikerült verseny remélem megalapoz-

ta a versenyzôk önbizalmát, mivel 35-40 or-

szág részvételével október 19-22-ig Gyerek,

Kadett és Junior Világbajnokságon veszünk

részt Kolozsváron.

Az egyesületben szentendrei, pomázi,

budakalászi, bp.-i, leányfalui és tahitótfalui

gyerekek és felnôttek edzenek. A versenyzôk-

nek négy, a tömegsportolóknak két edzésük

van egy héten. Minden új jelentkezôt szeretet-

tel várunk, a Szentendrei Barcsay Jenô

Általános Iskolában kedden, pénteken 1600-tól

1730-ig 

(A Kata formagyakorlatot, a Kumite küzdel-

met jelent.)

A Tahitótfaluban lakó versenyzôk ered-

ményei:

Számedli Regina, egyéni Kata-ban III.,

egyéni Kumite-ben I., Nemzeti csapat

Kumite- ben I. helyezést ért el.

Fodor Gergô, Egyéni Kumite-ben II.,

Csapat Kumite-ben II., Nemzeti csapat

Kumite-ben I. helyezést ért el.

Kondor Sándor, csapat Kumite I. helyezést

ért el.

Számedli Tamás az összes küzdelmét meg-

nyerve I. helyezést ért el az egyéni, és a csap-

at Kumite-ben.

Szabó Zoltán, egyéni Kumite-ben III., csap-

at Kumite-ben II., Nemzeti csapat Kumite-ben

I. helyezést ért el.

Mind a gyerekek, mind a szülôk és magam

nevében is köszönöm a támogatóinknak az

anyagi segítséget, ami nélkül nem érhettük

volna el ezeket a szép eredményeket:

– a Dunakanyar Takarék Szövetkezet

immár rendszeres támogatón,

– az írországi versenyre fô támogatónknak,

Zabolai Zsolt zöldség és gyümölcs keres-

kedônek. 

A további versenyeztetéshez, és egységes

formaruha vásárlásához anyagi segítségre

lenne szükségünk, ezért minden támogatást

örömmel fogadunk.

Számedli Gábor edzô. 

Tel.: 06 20 9384-888

Karate sikerek

Lovas Egyletünk 2006.

október 21-én köz-

gyûlést tartott. Három éve mûködô egyesü-

letünkben Nógrády Gábor titkárként

tevékenykedett, sajnos egészségi

állapotára tekintettel kérte felmentését.

Közgyûlés a beleegyezést elfogadta, új

tisztségviselôket választott. 

Elnök: Tóth János 

Alelnök: Bodor Ferenc

Titkár: Szabari Zoltán 

Közgyûlésünk az eddigi kiemelkedô

munkájáért Nógrády Gábort tiszteletbeli
alelnöknek választották. 

Sok sikert kívánunk az új vezetésnek!

Felhívjuk  a Tisztelt lakosság figyelmét,

hogy APASSIONATA extra címmel lovas

karácsonyi gála mûsor bemutatója lesz

december 16-án 20 órakor, december 17-

én 15 órakor a Papp László Budapest Sport

Arénában.

Különbözô történelmi színekben jele-

nítik meg országunk páratlanul gazdag

lovas kultúráját, amely az idôk során

szorosan összefonódott népünk mondani-

valójával, történelmével, irodalmával, és

zenéjével.  

A rendkívül látványos elôadást Román

Sándor koreografálja és a népszerû Experi-

Dance. Színészeti jegyek rendelhetôk

november 15-ig egyletünk telefonszámain: 

06-30/948-6427. 06-30/921-5992  

Nógrády Gábor

A Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet hírei

November 11-én 
Godspell címû musical a tahitótfalui

Sportcsarnokban!

Részletek a plakátokon!

November 13.
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola

házi versmondó versenyt rendez, alsó

tagozatosai számára!

November 17.
Bibliaelôadás a Népházban!

November 20.
Színházi háztól házig!
Elôadás címe: Sok hûhó semmiért. Busz

indulás: 1800 Tahi Hôsök tere

Jegyrendelés: Mengyi Gábornál, tel:

30/685-9914

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány novemberi program-
ja:

2006. november 25-én 10 órai kezdettel a

NÉPHÁZBAN Bábszinház. A Nefelejcs

Bábszinház bemutatja a "Tücsök és a
hangya" c. bábjátékot

2006. november 25-én 15 órai kezdettel a

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú

Alapítvány Hagyományôrzô kör
filmvetítése, melyben a katolikus

közösség tagjai elmesélik, eléneklik a régi

ápolási, temetési szokásokat, szertartá-

sokat.

Novemberi 

programok
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Az élmezônyben vagyunk

Legutóbb ott hagytam abba, hogy nehéz

folytatás elé nézünk, nos, valóban rettenete-

sen nehéz volt – az ellenfeleinknek! A csapat

csodálatos októbert produkált, 4 meccsbôl 10

pontot szerezve!

DUNABOGDÁNY – TAHITÓTFALU 0-1 (0-1)

Gól: Szedlacsek

Uraltuk a mérkôzést, csak azok a kimaradt

helyzetek…

TAHITÓTFALU – ERDÔKERTES 4-1 (2-0)

Gól: Czifferi (2), Váradi, Batári

Nagyon megvertük a tavalyi 4. helyezettet,

de súlyos ára volt: Szedlacsek Balázs bokasza-

lag-szakadást szenvedett.

VERÔCE – TAHITÓTFALU 1-1 (1-0)

Gól: Enyedi

Hat hiányzót kellett pótolnunk a meccsen,

az eredmény számomra gyôzelemmel ért fel.

Gólunk csodálatosan szép volt.

TAHITÓTFALU – PILISZENTIVÁN 3-2 (2-1)

Gól: Batári (2), Czifferi

A tavalyi bajnokkal (nem vállalta a feljutást)

óriási iramú meccset játszottunk. Korán

vezetést szereztünk, de ezután túlságosan

magunkra húztuk az ellenfelet, mely 11-es-bôl

ki is egyenlített, míg mi kihagytunk egy bün-

tetôt. Szünet után nagy erôket mozgósítot-

tunk, és Batári kétszer villant… 3:1 után így

még arra is volt lehetôség, hogy az utolsó

negyedórára újabb, immár negyedik 16 éves

megyei-újoncot is felavathassam, ezúttal a

kapuban Tóth Richárd személyében. Csak a

rend kedvéért: Szedlacsek Balázs, Borda

Csaba, és Molnár Máté szintén épphogy 16

évesek, közülük eddig az elsô kettô általában

védôjátékos volt…

Remek októberi szereplésünkkel a 4-5.

helyen állunk, 1 pontra a dobogótól.

Ifi csapatunk 5 gyôzelemmel, 1 döntetlen-

nel és 4 vereséggel az igen dicséretes 5.

helyen áll.

Tartalékcsapatunk pedig 6 gyôzelem és 2

vereség után továbbra is listavezetô a Körzeti

Bajnokságban.

Minden játékosunknak további hasonló

hozzáállást, sok sikert és sérülésmentes

mérkôzéseket kívánok!

Turóczi Csaba

vezetôedzô

Focihírek

Adventi események keretén belül iskola

történeti és gyermekjáték kiállítást tervezünk.

A kiállításon osztályképeket, az iskoláról (a

jelenlegi, valamint a régi református és kato-

likus iskoláról), az iskola életérôl készült

fényképeket mutatnánk be. Használati tárgyak

bemutatásával pl.: régi iskolatáskák, ballagási

tarisznyák, iskolai felszerelések (könyv, füzet

tolltartó, tintatartó stb.), bizonyítványok, isko-

laköpenyek, régi gyermekjátékokat vagy

ezeket ábrázoló fényképekkel szeretnénk

gazdagítani a tervezett kiállítást. Örülnénk, ha

fennmaradt régi iskolai dokumentumok is

bemutatásra kerülhetnének.

A kiállításra felajánlott tárgyakat az iskolá-

ban adhatják le, de személyesen is elmegyünk.

Bízunk abban, hogy segítségükkel emel-

hetjük az adventi ünnepek programját.

Köszönjük az eddig felajánlott képeket, tár-

gyakat tulajdonosaiknak.

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula, tel: 385-967 vagy385-831

Felhívás

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

Állandó Programok:

Kung-fu, Judo minden hétfôn 1530–1630-ig és

szerdán 1630–1730-ig sportcsarnokban (térítés-

mentsen) Rácz Gábor edzô vezetésével

Minden kedden 1730–1830 egészség-
megôrzô gyógytorna Kákonyiné Adorján

Vera vezetésével a Népházban!

Minden hétfôn 1800–1900-ig kosárlabda a

Sportcsarnokban
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November elején emlékezünk meg az

elhunyt családtagjainkról, szeretett barátaink-

ról, ismerôseinkrôl. Úgy gondoltuk, hogy a

halottak napjához kapcsolódva településünk

katolikus közösségének tagjai elevenítsék fel

az egykori temetési szokásokat, szertartá-

sokat. A közösség azzal is megtisztelt ben-

nünket, hogy a ma már nem énekelt temetési

énekeket is felelevenítették.

A közösséget képviselô 16 fôt elôször a

betegápolásról, orvosokról és a betegláto-

gatás egykori szokásairól kérdeztük. Népi

gyógyászokra, füvesasszonyokra nem emlé-

keznek, de Kepler Mihályné, Csülök Julis

néni és Blistyik cipész rándulásokat,

ficamokat helyre tudott tenni. A betegségek

gyógyítására általános volt a kamilla, hársfa,

pemetefû, csipkebogyó teájának használata,

amibe diót, almahéjat is raktak. Orvosként

mûködött Kunitzer, Dugár, Birling és

Mesterházi doktorok. Birling doktornak

kisebb mûtétre is alkalmas rendelôje volt

Tahiban, a Köves-házban. Köves lányt vett el,

felesége ápolónôkét segített férjének. Szokás

volt, hogy esküvôkor, keresztelôkor beteg-

nek, egyedülálló öregnek küldtek ételt abból

a házból, ahol az ünnepet tartották. A beteget

rendszeresen látogatták az ismerôsök, ked-

venc ételével, süteménnyel, gyümölccsel

igyekeztek kedveskedni. Súlyos beteg láto-

gatásakor a gyerekeket azzal az intelemmel

látták el, hogy „imádkozzatok, ne beszélges-

setek” a látogatás ideje alatt.

A halál beállta után a halott szemét le-

fogták, állát felkötötték. A plébánost érte-

sítették, aki az utolsó kenetet feladta a halott-

nak. Ezt, a halál beállta utáni másfél órában

kellett megtenni, mert „A lélek addig nem

hagyja el a testet.”. Két ministránssal, lám-

pással, csengôvel és az Oltári szentséggel

érkezett meg a pap. Útközben a reformátu-

sok is kalapot emeltek a halotthoz sietô pap-

nak. Az orvost is kihívták, aki kiállította a

halottá nyilvánítás iratait. A halottas szobában

az órát leállították, a tükröt fekete anyaggal

takarták le. Az asztalra 2 gyertyát, keresztet és

a szenteltvíz hintésére búzakalászt helyeztek.

A halál beálltának híre gyorsan elterjedt, de a

templom három harangjának „megcsendí-

tése” is hírül adta, hogy halott van a faluban.

Gyerek halálakor a legkisebb harangot

csendítették meg egyszer, asszony halálát a

nagyharang kétszeri csendítésével és egysz-

erre a két nagyharang megszólaltatásával

jelezték. Férfi esetében háromszor szólalt

meg a nagyharang magában és egyszerre

csendítették a két nagy harangot.

A halott mosdatását, öltöztetését általában

a rokonok, a szomszédok végezték, de

Zbugyela Istvánnét rendszeresen hívták

öltöztetni. A gyermeket és a lányokat fehér

mennyasszonyi ruhába, nôket a legked-

vesebb ruhájukba, az idôseket feketébe

öltöztették. Cipôt nem mindig adtak az

elhunytra, „ne hallják meg, ha hazajön a

halott” A halott kézfejét rózsafüzérrel fogták

körbe, elôfordult, hogy imakönyvet is he-

lyeztek a kezébe. A koporsóba berakhatták

még a kedvenc tárgyát, az elhunyt kíván-

ságát (férfiak bort, pálinkát is kértek).

Koporsót készített vagy árult Szalai,

Bozóki, Jánosi asztalos. Fehér színû koporsó

a gyerekeknek készült, a felnôtteket barna

vagy fekete koporsóba helyezték. A koporsó

díszítettsége a család anyagi lehetôségétôl

függött. A koporsóba való lepedôt és a

párnát a halott családja biztosította. A

szemfedelet vásárolták. A ravatalt a tisztaszo-

bában, más néven az elsô szobában állították

fel. A halottat a koporsó alsó felébe fektet-

ték, majd bakokra helyezve ravatolozták fel.

Esetenként a halott ágya is lehetett a ravatal.

Papot és uraságot a templomban ravataloz-

tak. Ismeretlen halottat a zsidó temetônél

épített hullaházba vitték. Itt mindig tartottak

egy üres koporsót. A háznál történt ravat-

alozás 1973-ben szûnt meg, ekkor épült fel

a temetôben a ravatalozó. 

A virrasztás a legelsô nap estéjén zajlott.

A rokonok, ismerôsök a ravatal köré ültek.

Elénekelték az „Én esendô árva lélek…”

kezdetû éneket, majd felolvasták az „E csön-

des hajléknál….” kezdetû imát. A virrasztás

énekléssel és imádkozással telt, Zbugyela

Istvánné elôimádkozó vezetésével. Az éne-

kek szövege figyelembe vette a halott korát,

családi állapotát, halálának okát, egyházi

csoporthoz tartozását. A Rózsafüzér tagnak

például az „Öltözzetek gyászruhába szent

olvasóbeliek…” kezdetû éneket énekelték.

A Rózsafüzér imának tizedeit is elmondták

virrasztás alkalmával.

A temetés napján a papot énekléssel és

imádkozással várták. A pap elindulását egy

harangkondítás jelezte. A pap a koporsót

beszentelte, majd lezárták. A koporsót az

úgynevezett Szt. Mihály lovára vagy a halot-

taskocsira helyezték. Csecsemôt kézben vit-

ték utolsó útjára. A halottaskocsi Jánosi

koporsókészítôé volt. A kocsival minden

felekezet halottját szállították, katolikus

halott szállításakor keresztet helyeztek a

kocsi tetejére. Kocsisok voltak: Surján Szabó

Mihály, Becsei János, Demény Sándor,

Berkes Szente István. Szempont volt, hogy a

kocsisnak szép két sötét színû lova legyen. A

halotti menet a következô képen állt fel. Elôl

ministráns keresztet tartva vezette a gyás-

zolókat. Mögötte szintén ministránsok hal-

adtak. Ôket követte a pap és a kántor. A fér-

fiak következtek a gyászlobogóval. A férfiak

után hozták a koporsót, ha gyermek vagy

lány halottat kísértek 12 fehérbe öltözött

lány haladt a koporsó mellett. Fiatal fiút a

legények a vállukra emelve, egymást váltva

vitték. A koporsót a családtagok kisérték, a

sort az asszonyok zárták Rózsafüzér zászló

alatt. Fiatal temetésén Mária zászlót is vittek.

A temetôig vezetô utat énekléssel, a

Rózsafüzér mondásával tették meg. Cigány

ember temetésénél cigányzenészek kisérték

a menetet, de alkalomszerûen, kérés esetén

a katolikus ember temetésén is játszottak.

„Lehullott a rezgô nyárfa aranyszínû lev-

ele…, Most van a nap lemenôben….” kezde-

tû nóták voltak kedveltek.

A mai temetôbe kb. 150 éve temetkezik a

katolikus közösség, elôtte a ma már részben

elhordott, a mai temetôvel szembeni dom-

bon temetkeztek. A sírhely kiválasztása a

temetôben a mai napig választható, régen

nem kellett fizetni érte. A cigány lakosság is

szabadon választhatott sírhelyet. Ma kéré-

sükre külön soruk van, beszélgetôtársaim

elmondták, hogy példamutató rendben van-

nak tartva a cigány emberek sírjai. Az ismeret-

len halottak sem lettek elkülönítve, egyedül

az öngyilkosok kerültek a temetô szélsô sorá-

ba, a katolikus hit szerint pap sem temethette

ôket. A sírások rokonok, ismerôsök, szom-

szédok voltak, munkájukért bort és pálinkát

kaptak. A temetési szertartás lényegében

hasonlóan zajlott, mint ma, a különbség az

volt, hogy a pap a szertartást latinul vezette le.

A behantolt sírra fakeresztet állítottak

névtáblával. A koszorúkat régen a családok

maguk készítettek fûzfaágak meghajlításá-

val. Díszítésre örökzöldeket és az évszaknak

megfelelô virágokat használtak fel. Szív és

kör formájúak voltak. Mûvirággal is díszítet-

ték a koszorúkat, készítôjük Vácziné

Dömösi Lídia volt.

A temetést halotti tor követte. A temetést

gyászmise zárta. A hatvanas évekig, aki meg

tudta fizetni, úgynevezett Koporsós misét is

kérhetett Gyászmise helyett. A templomba

feketével letakart koporsót állítottak, a mise

után az üres koporsót ugyanúgy beszentelte

a pap, mint az igazi koporsót. A gyászidôt

egy évig illett tartani. A sírokat a családok

gondozták. Amíg az iskola katolikus isko-

laként mûködött, a tanulók az itt eltemetett

papok sírjait és a temetô útjait gondozták.

Tótfalun szolgált papok közül a következôk

sírjai találhatóak a temetôben. Az 1800-as

években itt szolgáló Hercegh atyáé, vala-

mint Fábos, Trummer, Kindl János, Szentir-

mai Károly és Bednár Pál plébánosoké. A

Mindenszentek napján minden elhunytra

emlékezik a közösség, az ezt követô nap

tartják a Halottak napját.

Köszönjük a katolikus közösség tagjainak

a felkészülést és a beszélgetést, külön

köszönjük Kepler Erzsébetnek a szervezés-

ben nyújtott segítségét.

A beszélgetést megnézhetik, az énekeket

meghallgathatják 2006. november 25-én 15

órai kezdettel a Népházban. Szeretettel

várunk minden érdeklôdôt.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel
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A községet járva 3-4 helyen találkoztunk

hiányosan vagy jó állapotban megôrzött kôbôl

faragott sóôrlôvel. A legjobb állapotban fenn-

maradt sóôrlôt B. Csereklye József és felesége

mutatta meg nekünk.

Józsi bácsi elmondta, hogy ezt a kézimalmot

feltehetôen szépapja, B. Csereklye József (szü-

letett 1851-ben) Debrecenbôl hozta Tahitótfa-

luba. A családi emlékezet szerint ô és más tót-

falui lakosok vállaltak Tiszafüredrôl Debrecenbe

sószállítást. Az Erdélybôl Tiszafüredre érkezô sót

kellett a debreceni elosztóba szállítaniuk. 

A só ôrlésére azért volt szükség, mert a bá-

nyában kitermelt sótömböket a szállítás és

értékesítés szempontjait figyelembe véve koc-

ka alakúra darabolták a bányában.

A kézimalom két részbôl áll, megkülön-

böztetésként az alsót teknônek a felsôt hajtott

kônek nevezzük az írásban. A sóôrlô párkányos

foglalatú kézimalom, ennél a típusnál a hajtott

kô ôrlôsíkja mindig kisebb a teknô ôrlôsíkjánál.

A teknôt úgy faragták meg, hogy körpárkánya

legyen. A sóôrlô két kövének ôrlôsíkját lemérve

a hajtókô ôrlôsíkja 38 cm, míg a teknô ôrlôsík-

ja 39 cm. A kôpárkány magassága 2,5 cm.

A forgó kô 9,5 cm vastag fordított csonka

kúp formájú, az alsó ôrlôlaphoz képest 2 cm-rel

nagyobb a felsô lap köríve. A felsô körívbôl

emelkedik ki, a 14 cm-es vas hajtórúd. A hajtó-

rúddal szemben, a kô vastagságát kihasználva

alakították ki a kôkorong kiemelését segítô fogó

mélyedését. A kiemelésre azért volt szükség,

mert ôrléskor a hajtott kô megszorulhatott a

sótól. A kôkorong közepén található az ôrlendô

só beöntésére szolgáló 8,5 cm-es kör kereszt-

metszetû beszóró lyuk. A hajtott kô alsó lapján,

a beöntô lyuk két oldalán, megtalálható még a

laposvasból kialakított pánt maradványai. A

pánt közepébe fúrt lyukba illesztik a teknô

közepén található 1 cm-es tengelyt a két rész

egymásra helyezésénél.

A teknô 10 cm vastagságú kôbôl lett korong

alakúvá kifaragva. A kör átmérôje 43,5 cm. A

párkányzat 2,5 cm magas, vastagsága 4.5 cm. A

párkányrészen egymással szemben vízszinte-

sen kinyúló félköríves fogópárt alakítottak ki,

ezeknél fogva az eszköz könnyedén hor-

dozható. A kifolyónyílást a teknô oldalába vág-

ták úgy, hogy a felsô széle az ôrlôsíkok találko-

zásához essék.

A sóôrlôt használatkor asztalra, állványra,

tôkére helyezték.

Az egykori szépapa történetéhez tartozik,

hogy halála is a sóhoz kötôdik. Sószállítás

közben leesett a lova patkója. Debrecenben

patkoltatta meg a lovát. Patkoláskor a lova

megrúgta, a rúgás okozta sérülésben halt meg.

A lova eladásából temették el Debrecenben.

Szônyi Zsuzsanna

Wegroszta Gyula

A hónap régi tárgya

Sóôrlô

A régi írások közül B. Csereklye Józsefék

családi bibliájába írt családi feljegyzéseket

választottunk. A fiatalabb olvasóknak írjuk,

hogy régen a Biblia legelsô illetve leghátsó üres

lapjaira jegyezték fel elôdeink családjuk leg-

fontosabb eseményeit (születést, elhalálozást,

esetleg természeti katasztrófákat). A családi

krónikák folytatását a következô generációk

jegyezték tovább szerencsés esetben. A bejegy-

zések olvasása családi örömöket, tragédiákat,

emberi sorsokat tárnak fel. Olvassuk Maróthy

József írását:

Maróthy Josefé ez a Sz. biblia.

Vettem 1856 dik éve 1 fr. Pengö
Az öreg atyám Maróthi Mihály meghalt 1770-

1846. ba. András napkor: 76 éves volt Az öreg

Anyám aszon Debreceni Klára 1772-ugyan

akkor haltmeg 74 éves volt

Öreg Atyám meghalt Hetfön szerdán estve

Temettük az alathaltmeg öreg anyánk még a

Torba voltak nálunk az Atyafiak. Csütörtökön

délután eltemettük Isten legyen Poraiknak
nyugtatója

El váltam az Atyámtól 1859 be Novembe 1.sö
napján.

Feleségem Cseh Ersebeth meghalt 1861 be

december 29 dik napján. A kivel töltöttem a

Páros életbe 19 éveket. Isten Veled kedves jó
feleségem

Én Marothi Josef születtem 1821 évbe

November 21 dik

Feleségem Cseh Ersebeth született 1826 ba
Január 23 dik napján

Elsô kis leányunk Ersebeth született 1849 be
megis halt.

Ismét Örsébeth, született 1851 be kis Aszon

napkor. Elt. 3. és fél évet február 10 napján

meghalt 1854 be.

Klára született 1855 be Jósefnapkor.
Ersébeth született 1858 ba Augusztus

elsô napján
Zsuzsánna született 1860 ba Január 30

dik napján.
Örse kis lányunk kivel Édes annya Keserves

Halált szenvedett született december 20
dikán. 24 dikén meghalt

Örse és Zsusánna el haltak 1861 be. Zsusi

Juliusba Örse pedig András napkor Isten
veletek kedves kis lányaim

Az Édes Atyám Marothy Peter született 1797

be. 1889 be meghalt februárba 91 éves korába

Az édes anyám született 1802. meghalt 1888

Augusztusba élt 86 évet Páros életbe töltöttek
68 éveket

Második Házasságom Fabi Máriával történt

1862 dik évbe február 18 dik napján

Töltöttünk együt 36 éveket Megváltunk

egymástól 1898 ba meghalt Október 25 dik

napján Béke lengjen poraid felett Kedves jó

feleségem Élt 66 éveket

Édes apám meghalt 1906 Márczius 5 dikén 

(Az utolsó sor már Maróthy József gyermeke

írta be a családi krónikába.)

Az írás közreadásnál a kézirat eredeti

helyesírását követtük.

Köszönjük B. Csereklye Józsefnek és fele-

ségének a cikkekhez nyújtott segítséget.

Továbbra is várjuk az olvasók segít-
ségét, hogy a tulajdonukban levô régi írá-
sok egészét vagy részleteit községünk
lapjában leközölhessük. Az eredeti írá-
sokat a tulajdonosnak visszaszolgál-
tatjuk.

Szônyi Zsuzsanna

Wegroszta Gyula

A faluház javára felajánlott tárgyakért a

következôknek mondunk köszönetet:

Budai Andrásné örököseinek, Hártó Zsuzsá-

nak, Kontra Erzsébetnek, Kôvári Endrének és

feleségének, Németh Józsefnek, Somodi

Lászlónénak, V. Szabó Istvánnénak, Zöld

Juliannának.

Maróthy József

családtörténeti bejegyzései

Köszönet
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Bár elhalt szeretteink legszebb ünneplô

ruhát öltött teste a sírban nyugszik, ôk mégis

velünk vannak mindennapjainkban. Itt élnek

velünk tovább a szívben, a lélekben, gondo-

latainkban. S ezáltal érezzük folytonos sze-

retetüket, mely szeretet oly gyakran segít át

bennünket hétköznapjaink nehézségein. De

bennünk élnek tovább példamutató életükkel,

tanításaikkal is. Ezen tanítások egy része válik

üzenetként láthatóvá az olykor nehezen

olvasható, mohával s a múlt idô nyomaival

beborított, kôbe vésett betûk által. S hogy

ezek az üzenetek eljussanak mindnyájunkhoz,

tártam föl Tahitótfalu és Szigetmonostor refor-

mátus, katolikus és baptista temetôinek még

olvasható sírkôfeliratait, töredékeit s nyújtom

át az Olvasónak két nagy erdélyi magyar író

intelmeivel (késôbb Nyírô József bíztatásával):

Kós Károly: „A mi históriánk: a mi

temetôink. És nincsen ilyen gyönyörû temetô-

je senki más nemzetnek. Históriája sem…A mi

temetôink nem bús-bánatos halotti házak,

nem halálra emlékeztetôk, nem néznek az

élôkre gödrös halotti szemmel. A mi

temetôink nem hirdetnek elmúlást, de örök

életet, örökkévalót,…pompás fekvésû cinter-

meink, temetôink megannyi ôrhelyei az Élet-

nek. Ôrálló helyek, ahonnan dolgos múltú

ôsöktôl munkálkodó életre és helytállásra

nyer intelmet a maradék.”

Lakatos József (1897-1952) és neje
Tordai Lídia (1878-1960)
Mind ô fiai, kiket szült és felnevelt,
Elôtte mentek sírba.

E sírhalom fedi testem, Liptai Sándor volt

a nevem.

E világban kevés részt vettem, Huszonhét

évet töltöttem.

Budai András (1888-1914)
Honfi! Állj meg e sír elôtt, mert aki
ebben pihen, a Hazának volt harczosa,
szent s nemes küzdelemben! Elvérzett! A
szülôi szív hozta haza porait, a Hon földje
szebbé teszi ifjúkori álmait! Budai András
volt neve, élt csak 27 évet, Hô részvéttel
helyezte e sírba a kegyelet!

H. Surján István

Kit fedd e hant. H.Surján István meghidegült

hamvait.

A szorgalmas jó apának Földi része pihen

itt.(+1918)

És neje Czikora Klára Egy hû szeretô anya

volt

Kinek porsátorát nyugtatja e sírbolt.

Szorgalom, munkásság volt fô erénye

Kedves hozzátartozóinak Mint tündöklô

fénye. Élt 78 évet

E setét sír gyászos hantja Bozóki Andrást
takarja
Jeles polgár volt ô életében Elköltözött ô
hirtelen…
Itt porladó hamva felett A csalogány zeng
éneket.
Lelke fennt a Menyországban Él az örök
boldogságban! (1852-1918)

E sírkebel zárja Lukács Mihály testét

Hol békével várja A végsô nagy estét.

Harminczöt tél és nyár volt néki földi pálya

Mily hamar kialudt élete fáklyája

Budai Juliánával csak 13 éveket töltött

Három árvától és tôle elköltözött

E sírjelt özvegye emelte számára

Itt nyugodni óhajt véle utoljára (+1876)

Örökös fájdalom tölti el szíveinket
Sohase láthatjuk többé édes szüleinket
Szorgalom és munkásság mit értünk tettek
Soha el nem felejtik jó gyermekeitek
Imánk a Mindenhatóhoz száll értetek

Kecskés János és neje Pintér Erzsébet

E gyász sírban nyugszanak Kecskés János hûlt

tetemei

Keszler Józsefné (+1968)
Béke lengjen sírod felett Kedves nôm, Isten
veled
Ezen emlékkô István fiának is Virraszt
álmai felett
Aki Valjevoban a Hazáért elesett! Áldás
lengjen poraik felett

Itt nyugszik a sírban Három rózsaszál

Akit a szülôi kebel Igen sajnál Becsei Julianna

(+1909) Eszter (+1915) Erzsébet (+1918)

Kedves gyermekeink Isten veletek Míg eljön

a boldog kikelet

Vachotfalvi Vachott Károly (1849-1913)
De mind hijába! Pájád véget ére! Örökre
hûvös álom szálla rád.
Szent béke lengjen sirod gyász helyére
Nyugossza Isten hû szived porát. „Vachott
Sándor Kornélia emlékezete”

Itt nyugszik kedves fiam Csizmadi Lajos

Meghalt a hazáért a harctéren 1914.okt.20 35

éves korában(l..”Hôseink” 19.o.)

Ezen csendes sírba Nyugszik Csörgi Lidia
Szelíd volt ô mint galamb Mégis reá borult
a hant.
Virág volt ô fiatal még, Korán felhívta ôt az ég!
Szülô, testvér fájó szíve Reá gyakran
emlékezve
Azt kívánja álma felett Az angyalok ôrköd-
jenek!

Élt 19 évet (+1918)
Béke lengjen sírod felett Kedves lányunk
Isten veled Míg eljön a boldog kikelet.

Itt nyugszanak fejes Lidia kedves leányka

kedves tetemei Élt 6 évet +1880

O kedves Lidikánk ha rád emlékezünk Mi

szüleid rólad El nem feletkezünk

Itt nyugszanak szeretett kisgyermekek
Akiket az Úr igen nagyon szeretett
Azért vitte föl magához az égben Hogy a
Jézust ditsôitsék odafen
Kedves jó fiukat soha nem felejtjük nyu-
godjanak hát ôk tsendesen a földben
Ô B.Szabó János és Szabó Mária kedves kis
gyermeke Szabó István
Meghalt 3 éves korában 1833
B.Szabó János és Nagyházi Máriának
kedves gyermeke Szabó Sándor
Meghalt 8 éves korban 1866
Kedves Sándorkám ha rád emlékezem
Szívbôl soha rólad el nem feletkezem
Oh szeretett gyermek Isten legyen veled
Legyen tsendeségben minden te por részed

E sir Peregeli János por testét fedezte el

A ki 1836ik évben hunyt el

Földi élet pályája 19ig terjedett Halhatatlan

lelke az égben emelkedett

Emlék köve 1862ik évben téttetett hála jeleül

az Isten nevében

Peregeli Julianna a szeretett leánya ki kedves

gyermekével s hû kedvesével

Csend nyugalmát kivánja

Itt nyugszik Ör Varga István szeretve
tisztelt feleségével
A férj élt 76 é elhunyt 1846 A nô élt 66 é
elhunyt 1840
Kedvesei hálájokat a sir kô tanusítja

Sírkôfeliratok és -töredékek a tahitótfalui

református temetôben (2006. szeptemberében)
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Hamvaiknak jó éjtzaka.

UTAS

Álj meg e sir mellett és olvasd ezeket az

Emlékkôre irt gyászos beszédeket

Ki pihen ki nyugszik itt örök éjjében

Ki volt és milyen volt földi életében

F.Szabó Mihály élt 61 évet meghalt 1884 júl

1én

Páros életében hû nejével 11 évet

Egy hû férj és igazánszeretô atya volt

Kinek por sátorát nyugtatja e sirbolt

Szorgalom munkásság volt fô erénnye

Számos családjának mint tündöklô fénye

Hû volt mindenkihez Istenét szerette

Ki ôt javaiban bôven részeltette

Özvegye Csizmadi Zsusanna

Gyermekei Mihály, Benjámin Klára Zsusanna

Lidia és Erzsébet Élt 76 évet

Nyirô József (Kopjafák): Régi idôk kopjafái

alatt alussza álmát az én népem, mohos

temetôkben vadvirággal takart padmalyos

sírokban szép madárszó mellett…a sorsok

nem múlnak el…a temetô a soha ki nem alvó

élet álarca csak…egy az élet a föld fölött és a

föld alatt…fekete porból piros virág nyílik,

eltemetett gyászból új búbánat fakad…a

süppedt, néma halmok öreg balladáit lenn a

kis falvakban tovább is jajgatják. Az eke

szarván csak kezet váltottunk. A holddal, nap-

pal, csillagokkal, csudás virágokkal élesített

koporsókkal együtt nem temették el a mi

nehéz sorsunkat. A nagy székely ravatal

árnyékában élünk. Semmi sem igaz, csak a

temetô igaz valóság és nincsen halál, csak

átváltozás az élet végtelen körforgásában.”

G. Szalai István

Krisztus, remény és irgalom,
Te: Élet és Feltámadás!
Hozzád eseng szívünk, szavunk,
Ha szólít a kemény halál.

A kínhalál gyötrelmeit
Mind végigszenvedted te is,
S fejed lehajtva csendesen
Atyádnak adtad lelkedet.

Meghalni nem hagysz egyedül,
Magadhoz vonsz, jó Pásztorunk:
Együtt veled szenvedhetünk,
S Atyánk ölén veled halunk.

Kitárod áldott két karod,
S átvert szívedbe foglalod,
Kiket halálos ágyukon
betegség, fájdalom gyötör.

A mennyet feltártad nekünk
Lerontva poklok ajtaját:
Most fájdalmunkban felemelj,
Végsô óránkon üdvözíts!

Ez a himnusz hangzik fel a zsolozsma

imádságában halottak napján. Nem a halált

ünnepeljük, hanem az Isten gyôzelmét a

halál és annak végsô oka a bûn fölött.

Különösen is látszik ez az elôzô napi ünnep

tartalmából: az összes szenteket szólítjuk

meg, akiknek az életük már beteljesedett az

Isten szándéka szerint. 

Szent Ambrus egyházatya írja: „Krisztus

nem akart a haláltól menekülni, és minket

sem tudott volna semmi mással jobban

megmenteni, mint éppen halálával. Így

tehát ez Ô halála mindenki élete lett.”

Kívánom mindannyiunknak, hogy az

elhunyt szeretteinkrôl való igaz emlékezést

az üdvösségben való reményben töltsük.

Vénusz Gellért plébános 

2006. szeptember 21-én megünnepeltük  kö-

zösen a dunabogdányi és leányfalui kismamák-

kal,  édesanyákkal és gyermekekkel, valamint a

védônôkkel az Anyatej Világnapját Tahitót-

faluban.

Gyönyörû idônk volt, rengetegen eljöttek.

Vendégünk, Schneiderné Diószegi Eszter több

édesanyának adott tanácsot, beszélgetett velük.

Ismét népszerû volt a hordozókendô bemutató

fôként a várandósok körében és tücsökzene is

szórakoztatta az aprónépet.

A szoptatós és várandós tesztet minden éde-

sanya kitöltötte és értékes ajándékokat tudtunk

kisorsolni közöttük. Nagyon köszönjük az éde-

sanyák nevében a sok felajánlást a tahitótfalui,
dunabogdányi Polgármesteri Hivatalnak, a
leányfalui Polgármesteri Hivatal civile-
gyletének!

Leányfaluról a ZM Wellness Kft-nek, Iciri-
piciri bababoltnak, Magellán Könyvelôirodá-
nak!

Dunabogdányból a Heim Pékségnek, Herr
Cukrászdának! 

Tahitótfaluból a Laki cukrászdának, Pati-
kának, Tahisi Zöldségüzletbôl Zsoltinak, Szki-
li irodatechnikának, Virágvarázsnak, Lillus
ABC-nek, Barackvirág kozmetikának, Ked-
venceink állateledel boltnak, Toner Jet Bt-nek,
Vasis Kft-nek, Dió Pékségnek, Tahi Kert Ven-
déglônek, ArchívCopy Kft-nek!

Köszönjük a felajánlást a Kismama maga-
zinnak is!

Valamint köszönet mindenkinek, aki segí-
tett megszervezni és legbonyolítani ezt a szép
ünnepet!

Idei témánk a WHO Kódex volt, ennek fon-

tosságára próbáljuk felhívni a figyelmet, mind

az édesanyák, mind az egészségügyi dolgozók

felé, reméljük, hogy sikeresen. Lassan, de bizto-

san haladunk afelé, hogy egyre több édesanya

szoptat kizárólag 6 hónapos korig, amit azután

sem az elválasztás, hanem a hozzátáplálás követ

a szoptatás mellett.

A szoptatós baba-mama csoportban továbbra

is minden hónap második csütörtökén dél-
elôtt 10-tôl szeretettel várunk minden váran-

dóst, édesanyát, gyermeket! Helye: Anya és Gyer-

mekvédelmi Tanácsadó.

Kovácsné Tóth Evelyn

Szoptatós baba-

mama csoport hírei

Öröm és remény…

Számítógépszerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, 
Klapka u. 1.
26/593-005

hatter@t-online.hu
web.t-online.hu/hatter94

Számítógép-javítás, 
karbantartás, rendszer-

karbantartás, üzemeltetés, 
internet, hálózat kiépítés 
és beállítás, vírusírtás...

Eseti vagy szerzôdéses 
formában.

Helyszíni kiszállással is.

Eladó!
Tahiban, Hosszúmezô 24. sz. alatti 3 szin-
tes, panorámás gazdasági épületemet
eladom. 75,9 m2 alapterületû, 1607 m2-es
telek gyümölcsössel. Víz, villany, gáz van.
Irányár 19 millió Ft. Érdeklôdés telefonon:
06-20-947-9944, Ubrankovics Jánosné

Épületburkolás
Kül- és beltérben igényesen, megbízhatóan,
kreatívan. Szabados-Molnár Péter, telefon:
06-20-9111-834



S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 450,-Ft/q
Akác kugli 1 700,-Ft/q

Akácoszlop

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  tthhaaii  mmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  rreefflleexxoollóóggiiaa

--  ppeeddiikkûûrr

ÁÁpprriilliiss  11--ttôôll  kkoozzmmeettiikkaa  iiss  mmûûkkööddiikk!!

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  

vveennddééggeeiinnkkeett  ffooddrráásszzaattuunnkkbbaann::

--  KKoovvááccss  EEddiinnaa  ((7700))  559922--11110022

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg
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BAUER UTAZÁSI IRODA
EGZOTIKUS NYARALÁSOK, SIÚTAK

REPÜLÔJEGY FOGLALÁS

LAST MINUTE AJÁNLATOK!
Több mint 50 utazásszervezô iroda ajánlata 

egy helyen.

2025 Visegrád, Fô u. 46. 
(A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.)

Tel: 26/397-127, Eng. sz.: R-1772/98
www.bauerreisen.hu

Rendelô:
2022 Tahi, 
Szentendrei út 6.
H-P: 16–18h, Sz: 10–12h
Telefon: 06-26-385-152, 06-30-9-370-863
Éjjel nappali hétvégi ügyelet: 06-30-9-370-863

www.hegyvidekiklin.uw.hu 

• Kedvenc és haszonállatok teljeskörû állatorvosi ellátása
• Baleseti betegellátás, csonttörések mûtéti kezelése
• Terápiás és kozmetikai mûtétek
• Szülészeti segítségnyújtás, ivartalanitások
• Védôoltások – veszettség elleni oltás, számozott bilétával.
• Számitógépes betegnyilvántartás
• Állatútlevél (Pet Passport), micro-chip beültetés, leolvasás.
• Röntgen és UH-vizsgálat, labor-háttér, EKG-vizsgálat, szûrés
• Csipôizületi (könyök is) dysplasia- szûrés 

(FDB-, MNJK-szürôállomás).
• Ultrahangos  fogkôeltávolitás és mikrochip beültetés
• Gyógytápok, diétás kutya-és macskaeledelek

HIVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!
Dr.Szolnoki János • Dr.Erdôs Gizella
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Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY

SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533

Nyitva tartás: hétfô-péntek: 730–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is tartalmazzák:

Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 860 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 981 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 16 098 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 18 255 Ft
Folyóka horg. ráccsal, nagy teherbírású, elemekkel bôvíth. 1,30x1 fm 3 528 Ft
Folyóka mûanyag ráccsal, terhelhetô, elemekkel bôvíthetô 1,30x1 fm 3 310 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210 17 854 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) 220 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 9 778 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez: 4 700 Ft
Légbevezetô AERECO – falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádiófrekvenciás 12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova  118 703 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova 147 312 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO 152 725 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm 913 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 206 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 111 Ft
MT kábel 3x1,5 fehér 168 Ft
MÛIII villanyszerelési csô 11 2,5 fm/szál 47 Ft
Bojler fûtôszál 1200W 1 280 Ft

DORCA KFT.
Épülettervezés, kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 585-171,

06-20-960-4288

MIHALIK  DÉNES
KÔMÛVES  MESTER

Tahitótfalu, Bartók Béla utca 13. Telefon: 26/386-916; 20/9458-821

Teljes kivitelezés! Felújítás, tatarozás, villany, víz, fûtés és egyéb 
szakipari munkák. Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.
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November 1. Mindenszentek napja.
Az összes szentek ünnepe, azoké is, akiket

az egyház névszerint nem szokott ünnepel-

ni. A cselédfogás, bíróválasztás, tanácsújítás

napja. Az ôszit már vetve kell találnia.

Estéjének halottiszteleti szokásai a római

„feraila”-k és a germán Wodán-ünnepek el-

keresztényesítései. Délután megtisztítják a

sírokat, este gyertyát égetnek rajta. Hagyo-

mány szerint éjjel a lelkek kiszabadulnak a

sírból és haza mennek. Ezért otthon is égô

gyetyával várják ôket. A halottak nyugalma

végett általános dologtiltó nap. Harangozás-

kor nem jó az utcán járni, mert a halottak

ilyenkor látogatnak haza.

November 2. Halottak napja.
A tiszító tûzben szernvedôk lelki ünnepe,

értük szól az ima.

November 11. Márton. Szent Márton
püspök ünnepe.
Savariában, a mai Szombathelyen született

és Tours püspöke lett. A téli évnegyed

kezdô napja, már az Árpádkorban bérlet- és

bérfizetô határnap. Ilyenkor sok helyen

ludat vágnak, mert ha nem tennék, egész

évben éheznének. Régebben a pap minden

libából kapott egy darabot; persze a legke-

vesebb húsú püspökfalatját küldték el neki.

A liba mellcsontjának színérôl a téli sárra és

hóra jósolnak. Megkóstolják az új bort,

melynek Márton a bírája.

November 19. Erzsébet.
II. Endre magyar király lányának, Szent

Erzsébetnek ünnepe. A szegények, elha-

gyottak, a kórházak védôszentje.

November 25. Katalin. Alexandriai Szent
Katalin.
Alexandriai Szent Katalin, a lányok védô-

szentjének ünnepe. A karácsonyig kizöldü-

lô katalinág segítségével férjjósló leánynap.

Ekkor akasztják szegre a duggatni való apró

hagymát vászontarisznyában, amit majd

Pálfordulókor megfordítanak. Idôjósló nap:

„ha Katalin kopog, karácsony locsog”.

November 30. András.
Szent András apostol, vértanú ünnepe. Az

utolsó mulatságnap, éjfélén kezdôdik a népi

ádvent; az egyházi újév kezdete, néhol éjféli

harangszó jelzi. Ettôl kezdve lakodalmat,

zenés és táncos összejöveteleket nem tar-

tanak. Gonoszjáró nap, elzárják tehát a

házat és ólakat; az utcán járó hátra nem néz,

száját ki nem nyitja.

B. M.

Kalendárium – November

Mindszent hava – Skorpió hava

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-

gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-

szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:

Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados

Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500

példányban • Kéziratok leadásának határideje minden

hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap

10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, rendel:
H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás:
hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-7125 • GYER-
MEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampol-
gárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg.
parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig.,
lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382
(gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-
ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI
ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 17–07
óráig, tel.: (26)387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és
13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyit-
va: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-
040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-
807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26)
500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT 

Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15. (Kék Duna Szövetkezet udvarán, váci rév felé) és
Üröm, Ürömi út 30/C. Hívjon: telefon, fax: 26-386-721, 26-350-997, 06-30-9515-484

Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

AKCIÓINK:

- Teka gránit mosogatók, csapteleppel 41.000 Ft-tól 56.900 Ft-ig

- Teka szettek: lista -22%  (európai gyártású)

- Akciós Teka mosogatógép teljesen beépíthetô: 99.900 Ft

- Zanussi beépíthetô elektr. sütô+gáz fôzôlap 89.900 Ft-tól 

- Bosch beépíthetô elektr. sütô+gáz fôzôlap 104.900 Ft-tól 

- Csúcskategóriás Küppersbuch konyhai gépek 

- RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 10 % kedvezmény 

- Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 

- Gáz és vegyes tüzelésû álló kazánok 

- Radel, Radeco radiátorok 

Áruhitel: Magyar Cetelem. Fizetés bankkártyával is.


