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Akikre büszkék vagyunk –
2011. évi kitüntetettjeink
Augusztus 20-án, Szent István király és
az Új Kenyér ünnepén hagyományainkhoz
híven idén is díszpolgári címet és Tahitótfaluért érdemérmet adott át jeles polgárainknak az önkormányzat.
Tahitótfalu község Díszpolgára kitüntetô címben részesült Chambrené Rainer
Gabriella, aki több, mint egy évtizede a
közösség mozgatórugója. Fôszerepet játszott a Szabadidô Park létrehozásában, a
falu parkjainak virágosításában, a nemzeti
ünnepek lebonyolításában, a Hagyományôrzô Kör értékmentô munkájában. A
TETA tagjaként rendszeres munkát végez
minden rendezvényen, legyen az civil
vagy önkormányzati. Jó kapcsolatot alakított ki a többi civil szervezettel, kölcsönösen segítik egymás munkáját. Neki köszönhetô több, immár hagyománnyá vált
rendezvényünk. Ilyen a Farsangi felvonulás, a Gyermek Nyári Tábor, az Adventi
Hét rendezvénysorozat, a Diákalkotók Országos Tûzzománc Pályázata, melyeknek
részben az ötletgazdája és fôszervezôje
Rainer Gabriella. Az Eperfesztivál szín-
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foltját jelentô eperlekvár fôzést évek óta
összefogja, szervezi. A játszóterek felszerelését, azok karbantartását is figyelemmel
kíséri, megszervezi. A gyermekek számára
rengeteg értékes programot szervez, pl.
rendszeres bábszínház, nemzeti jelképek
Folytatás a 4. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu
honlapon is tájékozódhat.)

lom Éjszakája. Helyszín: Katolikus
Templom. Részletek a plakátokon.

Szeptember 25. 10:00 Országos íjászverseny a TAKI szervezésében.
Találkozó a pócsmegyeri behajtó elôtti
büfénél. Érd.: Papp Károly,
0620/929 1465.
Október 1. 16:30-23:00: Nyitott Temp-

Faluház programja szeptemberben
Szeptember 30. péntek 18:30: Családi
Moldvai Táncház a Peskóta együttessel.
Belépôként hozhatsz házi finomságokat,
a bögrédet is hozd magaddal!
Folytatás a 2. oldalon

A képviselô-testület a nyár folyamán
két alkalommal tartott rendkívüli ülést.
A július 27-én tartott ülésen Csörgô
Mihály alpolgármester nem vett részt.
Az augusztus 10-én tartott ülésen
Schottner Jánosné és Gaál Sándorné
nem volt jelen. A képviselô-testület
döntéseit mindkét ülésen egyhangúlag
hozta.
(A képviselô-testület augusztus 25-én
tartott ülésérôl a következô lapszámban kerül sor beszámolóra.)
A Képviselô-testület 149-150/2011
(07.27.) határozatokkal döntött a Dunakanyari Csatornázási Társulás Felügyelô Bizottságának tagjáról (Gaál
Sándorné), és a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság tagjáról (Dr. Pálvölgyi
Tamás), melynek kapcsán a testület az
érintettek számára szavazati jogot biztosított.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A Képviselô-testület 151/2011 (07.27.)
határozattal hagyta jóvá a Dunakanyari
Csatornázási Társulás Társulási Megállapodását, valamint a módosított Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát.
A Képviselô-testület 152/2011 (07.27.)
határozattal döntött az Általános Iskola
igazgatójának új álláshelyek létesítésére
vonatkozó kérelmérôl (testnevelô, szabadidô szervezô, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens). A pályázatok megjelentetésérôl részben az igazgató, részben
pedig a hivatal gondoskodott, az új
álláshelyek költségvetési fedezetérôl a
végsô döntést a tényleges költségek
ismeretében hozza meg a testület.
A Képviselô-testület 153/2011 (07.27.)
határozattal döntött az Általános Iskola
bejáratának valamint az udvari feljárójá-

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok rövid
tájékoztatást adni.
Augusztus hónapban Tahitótfalu településen két betöréses lopás és egy besurranásos lopás történt. A betöréses lopások
kapcsán ismét el kell mondanom, hogy a
telken belül kerti bútort illetve nagyobb
értékû mûszaki eszközt ne hagyjanak kint,
mivel ez esetben is egy mobil jakuzzit
tulajdonítottak el ismeretlen tettesek,
melyhez csak a kerítés drótfonatát kellett
kivágni. A besurranó tolvajokról is többször említést tettem már. A nyitva hagyott

nak burkolásáról, elfogadva a CserkerTop Kft. ajánlatát (420.000 Ft+Áfa). A
szerzôdést megkötöttük, a kivitelezés
megtörtént.
A Képviselô-testület 154/2011 (07.27.)
határozattal döntött az eKözigazgatási
rendszer további üzemelésérôl, mellyel
kapcsolatban a határozatot kiadtuk, és
így 2012. december 31-ig az elektronikus
ügymenet biztosított.
A Képviselô-testület 155/2011 (08.10.)
határozattal döntött az iskola épületének
(Kossuth u. 26.) központi fûtési rendszere felújításáról, a kért ajánlatok
alapján Rácz András került megbízásra.
A Képviselô-testület 156/2011 (08.10.)
határozattal döntött a Községháza udvarán építendô raktár és szín kivitelezôjérôl, a korábban bekért ajánlatok és
állásfoglalás alapján. A kivitelezô a
Karera-Fa Kft. A megrendelést kiadtuk.

kerítéskapun behatoló elkövetôk pár
másodperc alatt belépnek otthonunkba és
a bejárathoz közel lepakolt értékeinket
könnyûszerrel eltulajdonítják.
Augusztus hónapban megkezdte szolgálatát a Tahitótfalu Rendôrôrs állományában az ôrsnyomozó kolléga. A visszajelzések és a saját tapasztalataim alapján
elmondhatom, hogy már most érezhetô
javulás mutatható ki a bûncselekmények
felderítésével kapcsolatban. Ezen rövid
idô alatt két bûncselekményben is jelentôs eredményeket tudunk felmutatni.
A Kapitányságvezetô úr utasítása alapján 6 fô próbaidôs rendôr ôrmester kezdte
meg szolgálatát augusztus hónapban a
Tahitótfalu Rendôrôrsön. A próbaidôs kollégák tapasztaltabb járôrvezetôk segítsége
mellett teljesítenek szolgálatot. A folya-

Tahitótfalu szeptemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (október 5., 19.) 18:30:
Dobszerda-kézidob tanulás. Vezeti: Béres
Attila, +3630/944 4002. A foglalkozás
ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30 (elsô alkalom
október 6.) Gyermek képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel Rita, +3620/547 5450
Csütörtök 18:00: Íj veled 6–>7! Íjászoktatás nem csak gyerekeknek. Vezeti: Papp
Károly, TAKI. Részvétel bejelentkezés
alapján szerda estig a 0620/929 1465 számon.
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Péntek kéthetente egyeztetés alapján
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti:
Szabó Kata, +3670/653 7765
Népház programjai szeptemberben
Szeptember 24. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A sün, akit meg lehet simogatni. Támogatói jegy 500 Ft. Részletek a
plakátokon.
Szeptember 24. 11:00: A népmese napjaGörömbô Kompánia: Mesébe szôtt tánc,
táncba szôtt mese. Belépés ingyenes.
Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök (elsô alkalom szept. 12.)
17:30-18:30 Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti: Kákonyiné Adorján Vera,
+3620/560-4065

A Képviselô-testület 157/2011 (08.10.)
határozattal döntött a Népház – Sportcsarnok árkád rácsozásának kivitelezésérôl, a beérkezett ajánlatok alapján a 7.
Bt-t végzi a munkálatokat, melynek költsége 726.000 Ft.
A Képviselô-testület 158/2011 (08.10.)
határozattal törölte a 1768 hrsz-ú ingatlant terhelô elôvételi jogot, és az Önkormányzatot e tárgyban megilletô elidegenítési és terhelési tilalmat. A határozatot kiadtuk.
A Képviselô-testület 159/2011 (08.10.)
határozattal döntött az úgynevezett Ugrói
patak medrének helyreállításáról a 815/8
hrsz-ú ingatlan környezetében. A várható
költség 60.000 Ft+Áfa. Az érintett ingatlantulajdonosokat kiértesítettük, a
kivitelezés várhatóan szeptember 1-ét
követôen megtörténik.
Tóth János
jegyzô

matos járôrszolgálat biztosításától a bûncselekmények számának csökkenését és hatékonyabb felderítô tevékenységet várok.
Augusztusban személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset nem történt Tahitótfalu területén.
Szeretném felhívni a jármûvezetôk figyelmét, hogy megkezdôdik az iskolákban
a tanítás. Az elôzô évek gyakorlatához
híven idén is többször a reggeli illetve a
délutáni órákban fokozottan ellenôrizni
fogjuk az iskolák környékét, illetve az
iskolákhoz vezetô fôbb közlekedési útvonalakat, különösen ott, ahol az iskolások a
közutat is igénybe veszik az iskola
megközelítéséhez.
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok
Szerda (elsô alkalom szeptember 14.)
17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 4-9 éves korig.
18:00-19:00 hastánc és show tánc 9-14
éves korig
19:00-20:00 hastánc felnôtteknek
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Szeptember 30. 18:00: Olvasókör-téma a
honlapon megtekinthetô.
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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Fókuszban Magyarország – Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendôt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövôben. Hazánk
eddigi történetében összesen tizenöt ilyen
jeles év akad, az elsô az 1869-es esztendô
volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelôzôen 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az
ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben
tehát az akkor kialakult kép volt az
irányadó. Vajon hogy alakult a népesség
száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi,
szociális, kulturális ellátottsága? Hol,
milyen fejlesztések szükségesek? A
törvény értelmében a 2011. október 1-jén
0 órakor fennálló helyzetet tükrözô számok a következô esztendôkre – pontosabban a következô évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis
cenzust tízévenként tartanak hazánkban,
annak végrehajtása a Központi Statisztikai
Hivatal törvénybôl fakadó kötelessége.
Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk ôszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor arra
– az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót
nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól,
hogy személyes adataikat ismeretlenek
elôtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy
adataik illetéktelenek tudomására jutnak,
megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a 2011.
évi népszámlálás elôkészítésekor olyan
megoldások kidolgozásán fáradozott,
amely messzemenôkig eleget tesz a törvény által elôírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára
a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás
alkalmával immár lehetôsége nyílik arra,
hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdôíveket. Ha
valaki a kérdôív önálló kitöltése mellett
dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idô és környezetkímélô megoldás kétségtelenül az
internetes válaszadás. Szeptember utolsó
napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy
belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sôt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdôívet, annak október 16ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin
keresztül – a belépési kódot kulcsként
használva – eljuthat a kérdôívekhez. A
kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A
KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluhá-

zakban, internetes kitöltô helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal.
Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes
biztosítása mellett, nyílik lehetôség a népszámlálási kérdôívek számítógépes kitöltésére.
A kérdôívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz
igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdôíveket háztartásonként mindenki azonos
módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.
Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdôíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról
szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a késôbbiekben ne legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevôket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdôívek
összegyûjtése, feldolgozása szabályozott
rendben történik. A cenzus célja ugyanis
nem az, hogy az egyes személyekrôl gyûjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a
népesség összetételérôl, legfontosabb
jellemzôirôl adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépô kódok
segítségével teljesíthetik, amely garantálja,
hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdôívek
a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek
megfelelôen – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a
kérdôíveken szereplô adatok feldolgozása
egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követôen a címeket
és a népszámlálási adatállományt a KSH
egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követôen a papír kérdôíveket
megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók
számára történô adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok elôállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelôen zajlik. Az
adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem
40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió
címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A
számlálóbiztosok sorszámmal ellátott
okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a

garancia arra, hogy az illetô a lakásba
kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgô népszámlálás alkalmából együttmûködési megállapodást
kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az
Országos Rendôr-fôkapitányság A megállapodás célja a lakosság elôzetes és közérthetô tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bûncselekmények, szabálysértések megelôzése. A
megállapodás szerint „A vagyonvédelem
és az áldozattá válás megelôzése érdekében a 2011. október 1-je és október 31-e –
pótösszeírással november 8-a – között
sorra kerülô, minden háztartás személyes
felkeresésével végrehajtott cenzus idôszakában az ORFK a megyei (fôvárosi)
rendôr-fôkapitányságok bevonásával bûnmegelôzési kampányt indít.”
Központi Statisztikai Hivatal

Anyakönyvi hírek

2011-ben született 24 fiú, 10 leány, összesen 34 gyermek
Megszülettem!
2011. augusztus 14-én, nevem: Sipos Liza Szofi
2011. augusztus 16-án, nevem:
Bíró Zalán Nimród
2011. augusztus 18-án, nevem: Török Márton
2011. augusztus 18-án, nevem: Stumpf Vince
2011. augusztus 25-én, nevem:
Radvánszki Mihály
2011. augusztus 31-én, nevem: Novák András
Házasságot kötött 25 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Pásztor Gábor, Mezô I. u. 12., 74 éves
Nyugodjék békében!
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Akikre büszkék vagyunk – 2011. évi
kitüntetettjeink
Folytatás az 1. oldalról
készítése, kézmûves foglalkozások. Létrehozta és nyolc éven át szervezte a nyári
napközis tábort önzetlenül, fáradságot
nem sajnálva. Munkájával jelentôs mértékben hozzájárult a falu kulturális életének
fejlôdéséhez, közösségi erejének erôsödéséhez, értékeinek megmentéséhez.
Tahitótfaluért érdemérem kitüntetést
kapott Gaál Sándor, aki a falu közösségének érdekében több, mint egy évtizede
végez rendszeres társadalmi munkát. Rendezvényeken hangosít, a parkok kialakításában segít, a fenntartó munkákat, mint
öntözés, ültetés, sövénynyírás, kapálás,
folyamatosan végzi. Jelentôs szerepet vállalt a Szabadidô Park létrehozásában, a jégpálya kialakításában és mûködtetésében.
A Hagyományôrzô Kör riportfilmjeinek
vetítését, könyvbemutatók és egyéb vetítések technikai munkáit végzi. A gyermek

Gaál Sándor
nyári táborban is mindig lehet rá számítani, ahol íjászni tanítja a gyerekeket. A
TAKI keretein belül rendszeresen vállal
feladatot különbözô rendezvényeken,
versenyeken. Az „Advent Tahitótfalun”
ünnepi héten a hangosításon kívül a kiállítások világítását, a színpad állítást, a színpadkép kialakítását, a díszletek elkészítését végzi, illetve vesz részt benne. A Faluház tereprendezésében, a falu kemencéjének megépítésében tevékenyen részt vett.
Ha technikai probléma adódik a programok lebonyolítása során, mindig lehet rá
számítani. Igazi közösségi ember.
Tahitótfaluért érdemérem kitüntetést
kapott Csizmadi Csaba, aki a falu közösségének érdekében egy évtizede rendszeres társadalmi munkát végez. Eszközeivel
biztosítja a nagyobb tárgyak mozgatását,
szállítását. A Szabadidô Park kialakításában
alapvetô szerepet játszott. A földmunkák-
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ban, a fémszerkezetek elkészítésében, az
aszfaltpálya megépítésében, faültetésben,
kaszálásban végig részt vett. Az Adventi
Hét kellékeinek elkészítését, szállítását, a
fenyôfák mozgatását rendszeresen, önzetlenül elvállalja. A kiállításokhoz szükséges
paravánok megtervezését és kivitelezését

Csizmadi Csaba
ô végezte. A TAKI edzéseihez és a versenyekhez biztosítja a területet. Segítségére
mindig lehet számítani.
Köszönjük mindhármuk munkáját és
gratulálunk a kitüntetésekhez.
Béres Gabriella
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Dr. Ecsedy Aladár 1930-1962-ig (Tahitótfaluban)
volt lelkipásztor feljegyzései

Elôdeimrôl:
Váry Sándor 1871-1901-ig volt a gyülekezet lelkipásztora. Az 1900-as tûzvész alkalmával a lángban álló lelkészlakásról
hozták ki a betegágyában fekvô pásztort.
A tûzvészkor újra megfázva nemsokára
meghalt. Fülöp Béla rektort küldték Pestre
harangot szerezni a temetésre, hogy harangszóval temessék el a pásztort. Etelka
nevû leánya lett Mocsy Mihálynak, a
tûzvész után itt szolgált segédlelkésznek
felesége, aki késôbb a Pesti Református
Egyházmegye esperese volt húsz éven át,
és egyben üllôi lelkész.
Kontra Imre 1901-1919 – A Kontra
család 6 pásztort adott a gyülekezetnek
(egyháznak). Ezek sorában Kontra Imre
Zámolyról került Tahitótfaluba és 19 évig
pásztorolta a nyáját. Imre fia lett a község
fôjegyzôje, Aladár fia pedig óbudai lelkész.
Utolsó éveit a gyülekezettel való békétlen
viszony töltötte be, végre fegyelmi eljárások során állásáról lemondott, illetve
nyugdíjaztatott.
Tildy Zoltán 1920-1930 – Kontra Imre
után két évig tartó viszálykodás folyt a
gyülekezetben fôként a lelkészválasztás
miatt. Pápai Istvánt hívta meg a gyülekezet, de az akkori esperes, Nagy Ferenc
nem erôsítette meg választását, mert
törvénytelenséget követett el azáltal, hogy
itt és akkor született gyermekének meglátására éjjel álruhában hazajött, s bizonyára nem szívesen akarva ôt ideengedni,
belekötött ebbe a törvényellenes cselekedetébe. Végül is a választását megsemmisítették és pályázatot hirdettek a
lelkipásztori állásra. Némelyek úgy mondják, hogy az elfáradt és elkeseredett
gyülekezet azt mondta, hogy a sok pályázó
közül azt fogják megválasztani, aki a pályázók között az utolsó. Így választották
meg Tildy Zoltánt. Melegszívû, a népet
szeretô, nyelvén beszélni tudó fiatalember
volt, aki hamarosan megnyerte a gyülekezet szívét. Megindult a lelki munka.
Késôbb nem érve be a gyülekezeti

munkával Czeglédi Sándor és Bereczky
Alberttel együtt megalapította a Sylvester
nyomdát, amely a község területén épült
fel és a missziói, az egyházi életet szolgáló
lapokkal, iratokkal és könyvekkel gazdagította a magyar Református Egyházat, mint
amilyenek a legelterjedtebb evangéliumi
néplap: A Keresztyén Család volt… a
Bibiliai Lexikon és sok más kiadvány.
Ám még többre igyekezve átlépett a
politikai életre. Szervezôje lett a Kisgazda
pártnak…A Sylvester nyomdát Budapestre
vitték és lemondása elôtt csaknem 2 esztendôvel, 1928-ban Budapestre költözködött családjával a Sylvester nyomda
épületébe…
A világháború után az orosz csapatok
bevonulása után egyre jobban a politikai
életre adta magát. Pár évig közben
szeghalmi lelkész lett, majd pedig államelnökké lett.
Lelkészsége idején Bereczky Albert, a
késôbbi püspökünk, mint a Hit és Szolgálat mozgalom fôtitkára ugyancsak Tahitótfaluban lakott, itt sokszor prédikált, s
innét került Budapestre, majd a Tutaj
utcai, késôbb Pozsonyi úti gyülekezetbe, s
lett az egyházkerület püspöke.
Dr. Ecsedy Aladár 1930-1962 – 1929
ôszén egy vasárnap reggel, október 27-én
hívott Tildy Zoltán, akivel együtt laktunk a
Sylvester nyomda épületében Budapesten,
hogy jöjjek ki vele Tahitótfaluba, és prédikáljak. Az volt a szíve gondolata, hogy jó
lenne, ha utódja lehetnék. Engedve a
hívásnak kijöttem, és ezen a vasárnapon
délelôtt az I. Mózes 37,19-20-ról hirdettem
az Igét: Imhol jô az álomlátó (mint Isten
különös ajándékát, megjegyzem, hogy búcsúprédikációmat is, mint nyugdíjba ment
lelkész, ugyanerrôl az Igérôl tartottam
1962. március 25-én). Az utóbbi évek
zûrzavarában a gyülekezet lelkileg és anyagilag lehanyatlott. Tildy Zoltán 1930
augusztusában mondott le lelkészi
állásáról, s így tíz hónapig, mint helyettes
lelkész, majd 1930. augusztus 30-tól
kezdve rendes lelkészként végeztem a
nyáj pásztorolásának munkáját. Egyhangúlag hívott meg a gyülekezet. 1930. augusztus 30-án iktattak be.
1902. február 6-án születtem az erdélyi
Szilágyság Krasznahorvát falujában. Még
gyermekkoromban Szalkszentmártonba

kerültem a szüleimmel. Elemi iskolám
elvégzése után nagykôrösi, majd kunszentmiklósi diák lettem. 1919. évben
Vargha Tamás kunszentmiklósi lelkész igehirdetése és alázatos szeretete nyomán
jutottam közel Jézus Krisztushoz és adtam
neki szívem. A theológiát Budapesten
végeztem. Negyedéves koromban Biberauer Rickhard, a Bethesda Kórház igazgatója hívott meg a Bethesdába, ahol a
kórházzal kapcsolatos beteg, diakonissza
és belmissziói munkáiban égve nevelt,
készített az Úr magának eszközül 19241929-ig.
Gyülekezetemben 32 és fél évet töltöttem. Volt részem sok szépben, éreztem a
kegyelem rózsái illatát, de volt részem
bôven töviseiben is. Minden munkámban
Jézus iránti szeretetem adott erôt.
Az elsô 10 esztendôt a gyülekezet anyagi és lelki talpra állítása jellemezte.
Templomunkat több ízben javítottuk
kívül, belül. 1931-ben bevezettük a villanyt, 1939-43-ig a templomteret várfallal
vettük körül. 1955-ben a templomot
fûthetôvé tettük 2db villany ventillátoros
kályhával. 1950-ben egy 2 manuálos, villanyfújtatásos orgonát építettünk. 1944ben a hôsök szobrát építettük, 1957-ben
bekerítettük a temetôt, 1943-44-ben jött
létre az imádság és áldozat útján a Sion
hegye nevet nyert missziós telep, ma
lelkészi üdülô. 1932-ben új iskolát építettünk és a régi iskolát gyülekezeti teremmé
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alakítottuk át, 1958-ban a (templom) fôbejárat elé elôcsarnokot építettünk. A sok
más kisebb dolgot minek említsem. Mindezeket az Úr iránti szeretetbôl a gyülekezet áldozatkészségébôl vihettük végbe.
Szolgálatom második évtizedét a missziós munkák jellemezték. Az országos gyermekmissziói munka titkára lettem, az
evangelizáció ügyében beutaztam az egész
országot. 1946-1952-ig az egyházmegye
esperese lettem. Szolgáltam az egyházmegye lelki ébresztgetését. A gyermekmissziói munka szolgálatára Svájcból gépkocsit
kaptunk. Gyökössy Endrével, Madarász
Lajossal és több munkatársunkkal jártuk e
szolgálatban az országot.
Apostol János, késôbbi braziliai lelkész
bíztatott könyvírásra. Így írtam meg elsô
könyvemet, a Jó pásztort, amit Apostol
János adott ki. A kegyelem által 67 könyvem jelent meg nyomtatásban. Sok maradt
kéziratban.
Énekek és versek írására is rásegített a
kegyelem Isten országa építése céljából.
Szolgálatom 3-ik szakaszát az elcsendesedés, megalázkodás, próbatételek,
egyéni életem harcai jellemzik. Fiam 14
éve messzi tôlünk, s mint zongoramûvész
járja a világot, feleségem 1959. nov. 10-én

a boldog hazába költözött anélkül, hogy
fiát megláthatta volna és unokáit is csak
fényképrôl ismerte.
A 32 éves szolgálat után látva, hogy már
nem tudom az Úr ügyét úgy szolgálni,
mint szeretném, nyugdíjazásom kértem.
Szamosközi István püspök megértô szívvel mellettem állott. Áldja meg az Isten.
Utódom Isten kegyelmes akaratából
Fónagy Zoltán budakeszi lelkipásztor lett.
Korábban is jó barátok voltunk az Úrban.
Kívánom, hogy amit nem jól csináltam,
végezze jobban és eredményesebben,
amit jól csináltam, azt folytassa még jobban, hogy a mi Urunk ügye haladjon elôre
a gyülekezetben, amelyet szívem utolsó
dobbanásáig szeretek. Meghívás útján
nyert lelkipásztori tisztébe 1962. április 1én iktatta be Madarász Lajos esperes.
Szolgálatát a gyülekezet meleg szeretetével körülvéve kezdhette el. Legyen áldás
életén, családján és szolgálatán.
A fentieket feljegyeztem 1962. április 9én.
Dr. Ecsedy Aladár
(Dr. Ecsedy Aladár lelkipásztor
községünk posztumusz díszpolgára,
Budai Mihály)

Tanulás kezdetén
Mindig oly nehéz a kezdet!
– mondja a tapasztalat –
Ám mégis mindent meggyôzhet
Bennünk egy szent akarat.
Van, ki már az indulásnál
Elesve, csatát veszít,
De aki akarva akar,
Fényt arra a nap derít.
Induljunk hát ma elôre!
És nézzünk azokra fel,
Akik a szívükkel járnak
S itt élnek hozzánk közel.
Azokra, akik kezünket
Megfogva, vezetnek már,
Mert csupán ilyeket illet
Méltón e név, hogy: tanár.
És ki ez iskola népét
Kormányozza, vezeti,
Kívánjuk, e szép munkára
legyen ereje neki.
Köszöntjük minden tanárunk,
Szülôt és vendégeket,
Kérve, hogy nyújtsanak nékünk
Vezérlô kezeket.
Rohanva rohan az élet,
Egy nap megy a más után,
Gyôzni az életben az tud,
Ki jár a béke nyomán.

Évfordulók – Széchenyi István
220 éve, 1791. szeptember 21-én
Bécsben született a „legnagyobb magyar”.
18 éves korától a császári hadsereg tisztje, ám 1825 ôszén már a közéleti fellépés
szándékával érkezett a pozsonyi országgyûlésre. Arisztokratától szokatlan módon
magyarul szólalt fel a fôrendek tanácskozásán. 1825. november 3-án egyévi
jövedelmét ajánlotta fel magyar tudós társaság alapítására, elnyerve a közvélemény
elismerését újabb reformintézmények
létrehozásához. 1827-ben kezdeményezésére megnyílt Pesten a kaszinó. Lovakrul
(1828) címû könyvében a lótenyésztés
fontossága mellett érvelt. A hazai gazdaság
és társadalom átalakításának szükségességét Hitel (1830) címû könyvében fejtette
ki. Szakított a nemesi sérelmi politikával,
bírálta a nemesség konzervatív gondolkodásmódját, korszerûtlen valóságszemléletét. A bajok fô okaként a hitel hiányát
jelölte meg: a birtokos emiatt nem képes
birtokát korszerûsíteni, hitelt pedig nem
kap, mivel megakadályozza a feudális
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jogrend, az ôsiség. Az ôsiség eltörlését, a
föld adásvételének engedélyezését, azaz a
feudális tulajdonnak polgári tulajdonná
változtatását javasolta. A jobbágymunka
felváltását bérmunkával, a törvény elôtti
egyenlôséget, a nemesi adómentesség eltörlését is követelte. Hangsúlyozta az
értelmiségi szakemberek, a „kimûvelt
emberfôk” fontosságát. a Stadiumot.
Tizenkét törvényjavaslatban összegezte a
halaszthatatlan reformokat: az ôsiség eltörlését, a szabad földbirtoklást, a törvény
elôtti egyenlôséget, az ipar és a kereskedelem szabadságát, a nem nemesek
képviseletét, a háziadó mindenkire kiterjedô fizetését, a céhek eltörlését, azaz a
jobbágyfelszabadítás és a közteherviselés
programját. Az 1848-as forradalom kitörésekor azonban elismerte, hogy Kossuth
politikája célravezetôbbnek bizonyult, s
elvállalta a közmunka- és közlekedésügyi
tárcát a Batthyány-kormányban. Nagy
munkát fejtett ki a forradalom sikeréért,
ám 1848. szeptember 5-én arra a hírre,

Az épít új házat itten,
Szebbet a régi helyett,
Akinek szívében gyôzött
Örökre a szeretet.
E hitben léptük ma átal
Az iskolánk küszöbét,
Induljunk hát el örömmel,
Megfogva egymás kezét.
Menjünk, menjünk lankadatlan…
A jövendô vár reánk…
Zengje a hálának dalát
Szüntelen szívünk és szánk.
(Dr. Ecsedy Aladár, 1960. VIII. 6.)
hogy a Habsburg-hatalom visszavonta az
áprilisi törvényeket, a döblingi ideggyógyintézetbe vonult. Hosszú éveket töltött itt,
súlyos önváddal gyötörte magát, hogy a
fényes jövô elôtt álló Magyarországot
izgatásával ô vitte romlásba. 1856 végétôl,
Ausztria nemzetközi elszigetelôdésének
híreire döblingi szobája a nemzeti ellenállás központja lett. 1860-ban öngyilkos lett.
A sorozat szerkesztôje: Szabó Judit
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Receptek olvasóinktól
Szüreti szôlôs batyu
Hozzávalók:
A töltelékhez:
1 tasak vanília puding
40 g porcukor
300 ml szôlôlé
1 citrom reszelt héja
50 g mandula
150 g fehér szôlô
A tésztához:
375 g búzaliszt
1 tasak szárított élesztô
100 g porcukor
1 tasak vaníliás cukor
1 citrom reszelt héja
1 tojásfehérje
150 ml joghurt
25 g lágy vaj vagy margarin
Kenéshez:
1 tojássárgája
2 evôkanál tej
Díszítéshez:
100 g porcukor
2 evôkanál szôlôlé
A tepsit kibéleljük sütôpapírral, majd
félretesszük. A sütôt elômelegítjük. A
szôlôszemeket megmossuk, lecsöpögtetjük, és négy részre vágjuk. A mandulát
apró darabokra vágjuk.
A pudingot a tasakon lévô használati
utasítás szerint, de tej helyett 300 ml szôlôlével elkészítjük, majd gyakori átkeverés

mellet hagyjuk kihûlni. A mandulát és a
citrom reszelt héját a kihûlt pudinghoz
keverjük.
A kelt tésztához a lisztet az élesztôvel
elkeverjük, és egy keverôedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót is, és
sima tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg
helyen kelni hagyjuk, míg láthatóan
megnô. A megkelt tésztát egy enyhén
lisztezett munkalapon átgyúrjuk, majd kb.
50 x 20 cm nagyságú téglalappá nyújtjuk,
végül 10 x 10 cm-es négyzeteket vágunk
belôle.
A pudingkrémet a négyzetek egyik felén
elosztjuk, a szôlôszemeket rárétegezzük.
A tojássárgáját a tejjel habosra keverjük, és
a tésztalapok széleit bekenjük vele. A tésztalapok üresen hagyott felét a szôlôrétegre
hajtjuk, széleit összenyomkodjuk. A batyukat az elôkészített tepsibe helyezzük, tetejüket a maradék tejes tojássárgájával
megkenjük, majd a tepsit a sütô középsô
részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.
Légkeveréses sütôben kb. 180 °C-on
sütjük elômelegített sütôben. Sütési idô
kb. 25 perc.
A megsült batyukat egy sütôrácson
hagyjuk kihûlni. A porcukrot egy kis keverôtálba tesszük, hozzáadjuk a 2 evôkanál szôlôlevet, és sima, sûrû mázzá keverjük. A mázat díszítôzsákba töltjük, majd
a kihûlt batyukra különbözô mintákat rajzolhatunk.
A sorozat szerkesztôje:
Sirkó-Németh Mariann

A hónap madara
A füsti fecske (Hirundo rustica)
A füsti fecske feje és háta kékesfekete,
hasa világos, vöröses árnyalattal, mellénye
és homloka élénk rozsdaszínû. A torokfoltot fekete torokszalag választja el a
testaljtól. Farka villás, és ahogy idôsödik a
madár, úgy válik egyre hosszabbá és vékonyabbá, alsó részén pedig néhány fehér
toll is megjelenik. A fiatal egyedek színei
halványabbak, farkuk szélesebb. Ez a
madár rendkívül kicsi és könnyû: testhossza csak hosszú farktollai miatt éri el a
17–19 centimétert. Vékony, hosszú,
hegyes szárnyainak fesztávolsága 32–34
centiméter. A füsti fecske testtömege
16–20 gramm között mozog. A kecses,
gyors füsti fecske hasznos madár: repülô
rovarokkal, levéltetvekkel, kisebb lepkékkel táplálkozik. Ha már kevés a
táplálék, pókokra és hernyókra is
ráfanyalodik. Amikor esô közeleg, a
rovarok is földközelben maradnak, ezért
jelzik az alacsonyan szálló fecskék az
idôjárás-változást.
A füsti fecskét széles elterjedési terület

jellemzi, fészkelô állományai Eurázsia,
Észak-Afrika és Észak-Amerika nagy részén
megtalálhatóak. Vonuló és telelô
állományai Afrikában a Szaharától délre
esô területeken, Ázsiában Pakisztántól
egészen Új-Guineáig terjedô területeken,
Ausztrália északi részein, valamint Középés Dél-Amerikában találhatóak.
Fôként a nyílt területeken, legelôk,
kaszálók, mezôgazdasági táblák, folyók,
tavak, nádasok felett, illetve ezen élôhelyek közelében lévô településeken fordulnak elô. Fészkük felül nyitott, sárgombócokból összetapasztott, kehely alakú építmény. Nagyobb, 20 párat meghaladó
nagyságú telepei fôként nagyobb állattartó
telepeken, szarvasmarha és ló istállókban

„Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss,
fehér új kenyér.”
A mi asztalunkon is ott mosolygott az új
kenyér augusztus 20-án, amikor Várady
Béla bácsi, a pékmester kivette a falu kemencéjébôl. A sok felnôtt és gyerek mind
csendes áhítattal fogadta az illatos csodát.
Ebben a csodában minél többen és minél
gyakrabban részt kell vegyünk, hiszen a
falu kemencéje ezért készült. Aki szeretne
részt venni a rendszeres közös kenyérsütésben, a program@tahitotfalu.hu címen jelentkezhet.
Mosolyog a nyári dél,
Az asztalon friss, fehér új kenyér.
– Honnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetôgép búzát vetett,
felhô hullatta az esôt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gôzmalom megôrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte.
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.
Szilágyi Domokos: Új kenyér
Béres Gabriella
találhatóak. Magyarországon a füsti fecske
fészkelési idôszaka az április-augusztus
közötti idôszak. A korán, május közepéig
párba álló egyedek nagy része sikeresen
tud két fészekaljat is nevelni, ritkán három
fészekalj is lehetséges. A tojások inkubációs ideje 14-16 nap. A fiatal madarak 1921 napos korukban repülnek ki elôször a
fészekbôl.
Hazai állományát 220-320 ezer pár
körülire becsüljük. Országos állománya az
elmúlt tíz évben mérsékelt csökken.
Augusztusban-szeptemberben a fecskék
kisebb-nagyobb csoportokba verôdnek a
háztetôk gerincén és a villanydrótokon,
készülve az elôttük álló hosszú utazásra. A
vedlés a többi költözô madártól eltérôen a
telelôhelyen történik meg, nem indulás
elôtt. A vándorlás során a csapatokban
vonuló madarak óriási távolságokat képesek megtenni, és nagyobb nádasokban
éjszakáznak. A füsti fecske éneke csicsergô-fecsegô, hívóhangja „tszvit-tszvittszvit”, vészjelzéskor pedig síró „tszinktszink” hangot hallat.
A sorozat szerkesztôje: Sirkó-Németh
Mariann

7

Közösség, történelem

Tahitótfalu

2011. SZEPTEMBER

Községi Tájékoztató

Malmok Tahi-Tótfaluban…
A lap korábbi számában olvashattunk a
magyar kenyérrôl. Talán természetes,
hogy az ember az aratással, a kenyérsütéssel kapcsolatos felelôsségteljes munkálkodáson túl megismerje az azokkal összefüggô tevékenységeket, mint pl. a helyi
malmokét és a velük kapcsolatos történeti
tényeket is. Hiszen azok, és a bennük dolgozók ugyan csak kíméletlen, szorgos
munkával keresték a maguk kenyerét,
szolgálva a közjót.
Bizonyára hihetô, hogy a technika középkori fejlettségi szintje, és a természeti
adottságok okán is, a falu határában az
emberek elôször vízimalmot építhettek. L.
Gál Éva nagy ívû helytörténeti munkájában azt írja, hogy a faluban malmokat
elôször 1698-1701-ben említettek, amelyek valószínûleg vízimalmok voltak. Továbbá megemlíttetik általa Mányoki Ádámnak, (II. Rákóczi Ferencnek, a nagyságos
fejedelemnek portréfestôje) tótfalui lakosnak a vízimalma 1728-ban és az, hogy a
falunak volt két dunai malma 1767-ben. A
Magyarország Geographiai Szótára 1851ben azt írja, hogy „Tótfalu. Magyar
község… Van több Duna malma, révje.”
Szükség is volt a malmokra, hiszen az
1700-as évek elsô negyede körül volt
olyan esztendô, amikor kb. 1200 mázsa
gabonát arattak a falu határában. Elképzelhetô, hogy Monostoron és Megyeren
volt vízimalom de errôl az élô emlékezet
sohasem beszélt. – A fenti, – 1851-es – írás
viszont azt említi, hogy mindkét község
„homokos határa jó rozsot terem és mindkét falu sok kenyeret szállít hajón Pestre.”
Márpedig a kenyérhez való gabonából
lisztet kellett ôrölni, s valószínû, hogy ez a
tótfalui és a váci malmokban történt. (A
fent nevezett Szótár szerint „a váci ágon
kevés hajó jár, mivel tele malmokkal.”)
(Pócsmegyeren csak az 1930-as években
épült meg a Deák-féle malom)
A Mária Terézia uralkodása alatt kiadott,
a községre szabott Urbáriumnak Harmadik
Punctom XVIII. §-a az alábbiakat írja:
„Ámbár a Jobbágy akár az Uraságnak szolgálattyába, akár maga gazdaság-béli Dolgainak folytatásában, akár pedig Malomban maga Gabonájának örlésére-való
nézve Vám úton menvén semmi féle vámmal földes Urának nem tartozék…”, továbbá, a Hetedik Punctom V.§.-a szerint: „A
Jobbágy semmi móddal ne kinszerittessék
az Uraság malmaira, hanem szabad légyen
néki Életet más malmokban is öröltetni.”
Régi írások azt is tudatják velünk, a fentieken túl, hogy Vácott, Kis-Vácnál a múlt
század 20-30-as éveiben mûködött még a
Hevrér család (református ágon volt
falubéli kötôdésük) malma és korábban a
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püspöki malom is. Tótfaluban az öregek a
lassan megjelenô gôzmalmokkal szemben
egy ideig mégis a vízimalmokat részesítették elônyben, noha azokra a gabonát csónakon szállították be.
Még ma is látható apálykor a híd feletti,
a falu felôli, a bal parton néhány cölöp,
ami a vízimalom része. Ezért is hívják az
itteni dûlôt Malomrévnek. Ez a malom
ôsztôl tavaszig dolgozott.
A környék legismertebb malma a falubeli Demeter malom volt, (Váci út 2.) melynek volt már egy kezdetlegesebb technikával felszerelt elôdje, melyet Kordási
István épített. Demeter János Erdélybôl, a
Barcaságból települt ide feleségével s a
malmot tulajdonképpen a református egyház birtokában lévô földterületre építette.
Ebben a 130 kilós emberben megtestesült
a magyar-szász-örmény ember szorgalma,
kitartása, tehetsége. Az 1920-as évek korának legmodernebb malmát építette meg:
150 lôerôs gôzgéppel hajtott malmában
egyszerre tudott búzát és rozsot is ôrleni.
Bérmunkát is végzett: gabonája a szentendrei vasúttól naponta két fordulóval –
hajnali öt és este hét között – lovas kocsin
érkezett, majd a fuvarosai – Fanczal
Sándor, Fanczal Mihály és Rezsnyik József
– visszafelé már lisztet szállítottak. Ekkortájt egy zsák búza 75 kg-ot, míg egy zsák
liszt 80 kg-ot nyomott s egy fuvarral kb. 15
mázsányi terhet vittek. Egy mázsa búzából
16-18 kg finomliszt, 30-35 kg kenyérliszt,
8-10 kg B-8-as liszt és 35 kg korpa került
ki. A malom 15 m magas kéménye augusztus 20-tól a következô aratásig füstölt,
majd ez után karbantartási munkák zajlottak. Egy mûszakban 100 mázsa gabonát
ôröltek meg. Malma körül raktárépületek,
istállók, ólak voltak. A malom bejáratánál
egy szekértetô magasságban betonrámpa
volt, ahonnan a zsákokat az ún. molnár
kocsin vitték be a malomba. (Öregapámmal kisgyermek koromban sokszor megtettem lovas kocsin az utat Monostortól
ide, eddig a rámpáig és haza.) Demeter
János tehetôs mivolta mellett, vagy
ellenére, viszonylag zárkózott ember volt.
Talán a miatt is, hogy egyik testvére,
Ferenc, eltûnt az elsô világháború valamelyik frontján, míg a másik, Albert, hôsi
halottként esett el; gyermeke, utódja sem
volt. (Ezért hozatta át Erdélybôl a család
rokonságába tartozó Nagy Mihályt, – aki
az erdélyi Búzaházáról származott – azzal a
szándékkal, hogy ô lesz az örököse. Az
élet azonban ezt másképp rendezte.
Mindennek a legvégén pedig úgy, hogy
Nagy Mihály sírkövén (a református temetônkben) az örök Hargita nemes virága,
a kôbefaragott hegyi gyopár sohasem her-

vadjon el.)
A malom gépészei voltak: Dudás András, U. Csereklye Sándor, id. Rácz Lajos és
Kramlich János. Molnárok: Nagy Mihály
(1918-1992) Bese László (1925-2010.)
akinek az édesapja is molnár volt. Volt egy
állandó munkása, egy, a háborúban megsebesült falábú férfi, aki ismeretlen helyrôl
származott.
Fômolnárai: egy Frámer nevezetû férfi,
és Rácz József (1914-1997). Ô az ormánsági Vajszlóról származott, az ô édesapja is
molnár volt, és Tauber Sándor. A malom
állandó munkásai voltak: Öreg Pintér
Benjámin és Baráti Benjámin. A malom
írnoka Vámos István volt, aki fûszerkereskedése tönkremenetele után ezt a kockázatmentes állást töltötte be.
A magányos Demeter Jánost üzleti útjai
során saját hintaja vitte Szentendrére, ahol
a kocsisa ha kellett, másnapig is várt rá.
Üzletfeleivel a Vilmos császár útján lévô
(Bajcsy- Zsilinszky út) Vadász étteremben
kötötte üzleteit.
Dr. Ecsedy Aladár, helyi református esperes írta: „1944 utolsó napjaiban a szovjet hadsereg elôl, Vác felôl menekülôk
ellátása érdekében a malom kéménye
állandóan füstölt és ôrölte a lisztet, hogy a
nép mindenre felkészült lehessen…” Majd
az ún. „mesehajó” kapcsán: „…’44 vége
felé egy német motoroshajó a jég szorításában, üzemanyaga elfogyván megrekedt
a hajóállomás alatt a Nagy-Dunán. Errôl a
hajóról sok liszt került a malomba, ami
szünet nélkül dolgozott…sokan féltek,
hogy állandóan füstölô kéménye szovjet
katonai célpont lesz…”
De Demeter János, rokonain történô
segítô szándékán túl, segítette azok gyermekeit is. Ezen túl, a háború utolsó napjaiban befogadta és bújtatta egy Jung nevû
zsidó család 9 éves Mária nevû lányát, aki
talán még most is él.
Az 50-es évek legelején Demeter Jánost
behívták a községházára, ahol közölték
vele, hogy államosítják a malmát. Hazafelé,
a (ma) Dózsa György utca sarkán e miatt
összeesett és bevitték a Debreczeni
Istvánék házába, ahol (a kommunista eszme nagyobb dicsôségére) meg is halt. A
református temetôbeli sírra a rokonok minden bizonnyal visznek virágot. A malom
gépeit az új, forradalmi eszmék jegyében
elkobozták, elszállították, az épület fából
készült részeit összetörték, eltüzelték! (Így
építkezett a kommunizmus!) A falak jó 10
évig üresen álltak, majd 1963-64-ben a Kék
Duna Mgtsz. irodája költözött a gépházi
részbe. A többi részen liszt-gabona
cseretelep mûködött, amelynek vezetôje
egy ideig Rácz József volt. A modern világ
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sportcsarnokot épített ide, melynek öltözôje a volt malom egy része.
A malmok világáról még: – holdjáráskor
nem volt szabad búzát vinni malomba,
mert kukacos lesz, – hétfôn sem, mert a
molnár még nem teljesen józan, – péntek
eleve rossz nap volt, – kedd-szerdacsütörtök: ha borult volt az ég, akkor sem,
mert a liszt fekete lesz – mondták. Minden
gyermek nagy élménye volt a malomba
menetel a sziget községeibôl, mert az öregek lovas kocsiján utazva világot láttak,
megnézhették a malmot, míg a malom
elôtt álló öregek várakozván, sorra cserélték a csatos boros üvegeket, vagy a
közeli rokonokat látogatták ebbôl a célból
is. Volt olyan gabona is, ami elakadt a
kocsmánál és folyékonnyá vált. A malomba csak a férfinép járt, mert ha asszony
ment, a molnárlegények ölelésétôl némelyiknek lisztes lett a ruhája és az nem vált
dicsôségére. Más volt ez a pilisszentlászlai
asszonyokkal, akik 9-10 km-t gyalogoltak
át a hegyeken a hátukon 40 kilós gabonás
zsákkal, majd aznap haza a liszttel. A molnár nem csak akkor mérte a zsákot, amikor az bekerült a malomba, hanem amikor
a gabona lisztté vált, akkor is. Meg is kérdezte a legényét, kivette-e már a vámot,
látta-e a gazda? Ha nem látta, akkor annak
szeme elôtt még egyszer kivette a 9-11%nyi vámot. Így született a mondás a 19. sz.
közepe után: „az ember ne higgyen a
kisgyerek segginek, a huszár lelkinek és a
molnár kezinek”.
G. Szalai István, Tahi, 2011. május

Sikeres versenyek a fogatosoknál
A szezon eleji gyengébb kezdés után
egyesületünk versenyzôi ott folytatták a sikereket, ahol tavaly év végén abbahagyták.
Július elején a már szokásos, népszerû
országos B-kategóriás verseny került megrendezésre Zombán. A közel harminc fôs
mezônyben és a nyári kánikulában nehéz
verseny volt. A versenyen Gubacsi Gergô
indult ifj. Gubacsi József segédhajtóval
alkotva csapatot. A szoros versenyben az
elôkelô harmadik helyen végzett. Hozzá kell
tenni, hogy az élre egy volt világbajnok
került.
Ezen remek teljesítményéhez hozzájárult,
hogy díjhajtásban második, maratonhajtásban pedig harmadik helyet szerzett meg.
Július közepén Szilvásváradon volt Akategóriás országos fogatverseny és lipicai
lovas show. A végig esôs idôjárás és a nehéz
talajviszonyok feladták a leckét a hajtóknak.
Gubacsi József remek szerepléssel az összetett versenyben a negyedik helyet szerezte
meg. A díjhajtásban ötödik, maratonban hatodik és az akadályhajtás versenyében
ugyancsak hatodik lett. Versenyzését Fábián
Csaba segédhajtó segítette. A nehéz talajviszonyok és a rossz idôjárás miatt a maratont
egy kicsit könnyebbé tették a hajtók számára. A rossz viszonyok miatt a világbajnokságra készülô három válogatott hajtó nem is
indult a maratonon, mivel nem akarták
lovaikat sérülésveszélynek kitenni. Összefoglalva, nehéz körülmények között, fiatal
lóval ez remek teljesítmény volt.

Zeneiskolai hírek
Iskolánk 1999 óta általános- és zeneiskolaként mûködik. Tanulóink délutánonként
zenei tudásukat gyarapíthatják a saját, családjuk és a koncertlátogatók örömére. Az
elôzetes jelentkezések alapján szeptembertôl mintegy 130 zeneiskolás tanítványunk lesz, és szeretettel várunk további jelentkezôket is.
Ettôl a tanévtôl a furulyán, fuvolán, gitáron, hegedûn, trombitán és zongorán
kívül újra választható a csodálatos hangú
fafúvós hangszer, a klarinét is. Természetesen a hangszertanulás megalapozásaként idén is indulnak szolfézs elôkészítô
csoportok az elsô, második osztályosok
számára. Újdonság, hogy hangszeres növendékeink a szolfézs mellett egyházzenét, improvizációt, kamaraéneket, kamarazenét, kórist és zenetörténetet is tanulhatnak.
A zeneiskolai tagozatot a kezdetektôl
2010-ig Bánk Zsuzsanna, a szentendrei
Vujicsics Tihamér Zeneiskola egykori igazgatója vezette és a hegedûseinket tanította. Itteni növendékei közül hárman válasz-

tották a zenét hivatásul:
– Marosi Ágnes, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem brácsa mesterszakos hallgatója, és iskolánk jelenlegi
hegedûtanára.
– Hartai Kornélia a budapesti Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola végzôs hegedû-szakos növendéke.
– Juhász Lili a Nyíregyházi Fôiskola elsô
éves ének-zene szakos hallgatója.
A hegedûsökön kívül Petô Bence a váci
Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola gitár szakos növendéke, iskolánkban Zákányi Bálint növendéke volt. Ebben
a tanévben is felvételizni fog egy gitáros
növendékünk, Halász Csilla.
Zeneiskolánk jelenlegi tanárai:
Csáki Judit – fuvola, furulya, kamarazene
Gellért Gabriella – gitár
Gratzl Erika – zongora
Kisné Balázs Enikô – egyházzene, kórus,
zenetörténet
Krafcsik Ibolya – szolfézs, kamaraének
Kürtösi Zsolt – zongora
Marosi Ágnes – hegedû

Utoljára augusztus közepén Balatonlellén
volt országos B-kategóriás verseny. A több,
mint húsz fôs mezônyben indult Niesz
Gábor Kacsó László segédhajtóval, valamint
Gubacsi Gergô Fábián Csaba segédhajtóval.
Szép idôben, gyönyörû környezetben
zajlott a verseny a Balaton feletti dombok
között.
Elsô napon a díjhajtásban Gubacsi Gergô
remekelt és nyerte a számot, míg Niesz
Gábor nyolcadik lett. Másnap következett a
nehéz maraton, melyet Gábor remek hajtással nyert és a második helyre Gergô ért oda.
Utolsó napon nagyon nehéz pályán hajtottak a versenyzôk. Ebben a számban Gábor
ötödik, Gergô pedig tizedik lett. Ezek alapján az összetett versenyt Niesz Gábor
nyerte, Gubacsi Gergô a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.
További sikeres szerepléseket kívánunk a
versenyzôknek!
TLSE
Mákó Miklós – trombita, furulya, improvizáció
Orosz Attila – klarinét, furulya, kamarazene
Növendékeink a zeneiskolai vizsgakoncerteken kívül a községi és iskolai ünnepségeken, templomainkban, idôsotthonokban, a hagyományos tanári és növendékkoncerteken, országos zeneiskolai versenyeken, találkozókon is részt vesznek.
Reményeink szerint ezentúl rendszeresen
tájékoztatjuk Önöket zeneiskolánk fellépéseirôl.
Íme az októberi koncertek:
október 1. szombat 16:30: Római katolikus templom: Koncert a Zenei Világnap
alkalmából
október 7. péntek 14:00, 15:00, 16:00:
koncertek idôsotthonokban: a leányfalui
Duna otthonban és Panoráma otthonban
majd a tahisi Bernadett Idôsek Otthonában.
Koncertjeinken szeretettel várunk mindenkit, akinek a zenehallgatás örömet
okoz, és kíváncsi növendékeink zenei
tudására, gyarapodására.
A zeneiskola tanárai
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Jóga-élmény mindenkinek!
A test és lélek harmóniájának megteremtése
Tahi csendes részén egy speciálisan
kialakított, hangulatos, felszerelt jógastúdióban járok. Ahogy belépek, megérint a
teljes nyugalom. Az ajtóban feltûnik egy
úriember, meg is kérdezem tôle, ô miért
jött ide. Mint kiderül, H. Tamás, 60 éves
számítástechnikai szakember évek óta
jógázik:
„Stresszes életvitelem mellett úgy
éreztem, szükségem van egy helyre, ahol a
napi feszültséget le tudom vezetni. Az
ellazulás lehetôségét kerestem, ahol meg
is nyílhatok egyben. Rengeteg helyet
kipróbáltam. A jógánál a legfontosabb
kérdés, hogy tudunk-e bízni az oktatóban
és saját testünkön és lelkünkben megtapasztalni a jótékony hatását. Itt mindezt,
egy szeretetteljes légkörben megkaptam.”
Hogy mi is a jóga, és miért hasznos,
errôl kérdeztem az óra elôtt Tahi szakképzett, Indiában tanult jógaoktatóját,
Dévai Zsuzsát.
– A Jóga elsôsorban a test és a lélek összhangját teremti meg. A jóga nem attól
jóga, hogy egzotikusnak tûnô mozgásokkal és kicsavart pozíciókkal kápráz-

tatjuk el magunkat és a környezetet,
hanem attól a belsô hozzáállástól, amit a
tudatosság, a figyelem és az érzetekre
hangolt érzékelés jellemez.
– Hogy került kapcsolatba a jógával?
– Hosszú évekig a rohanó üzleti világban dolgoztam. Én is kerestem azt a fajta
mozgásformát, amivel a hétköznapokban
karban tudom tartani a testemet, feltöltôdést, megnyugvást találok. Sokféle edzésprogramot kipróbálva végül a jógában
találtam mindezt meg. Pozitív élményeim
eredményeként döntöttem úgy, hogy
tudásomat mélyítem. Az elhatározást több
éves tanulás követte, majd jógaoktatói
képzettséget szereztem mind Magyarországon, mind Indiában.
– Hogyan zajlik egy jógaóra?
– Az óra elmélyedéssel kezdôdik, ami
segíti a kikapcsolódást. Itt teljesen átadjuk
magunkat a jelen pillanatnak, koncentráltan belsô igényeinkre figyelünk. Ezután
jön a bemelegítés, mely nem ugyanolyan,
mint a sportok elôtti bemelegítés. A
pulzusszám alig emelkedik, nincs jelentôs
verejtékezés sem, a légzés nyugodt marad,
mégis átmozgatjuk az izmokat és az ízületeket tetôtôl talpig. Majd légzôgyakorla-

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja – szeptember 8.
(International Literacy Day)
1965. szeptember 8-án az UNESCO által
Teheránba összehívott világkongresszus
úgy döntött, hogy e napot AZ ÍRNIOLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a
figyelmet az írástudatlanság problémájára.
A világon még mindig egy milliárd írástudatlan felnôtt él.
Kedves elsô osztályosok!
Eljött a szeptember, és itt az ideje, hogy
felvértezzétek magatokat, és felvegyétek a
harcot az írás- és olvasástudatlanság ellen.
Na nem kell nehéz ütközetre számítanotok, hisz ott van a tanító nénitek, aki bölcs
hadvezérként csatasorba állítja az ABC
összes betûjét, természetesen a ti oldalatokon. Lesz rá egy egész tanévetek, hogy
megismerkedjetek a teljes „hadsereggel”.
A gyalogosan érkezô magánhangzók és a
lovakon közlekedô mássalhangzók mind
remek katonák. Segítségükkel egy csodálatos világ fog feltárulni elôttetek, és igazi
uralkodók, hercegek és hercegnôk lehettek a tudás birodalmában!
(Üdvözlettel: Szabó Judit)
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Szabó Lôrinc: Olvasás/Tücsökzene 148.
Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam körém, s egyre közelebb,
könyveken át a Világ Tényeit:
éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig,
kis lámpa mellett, s függönyözve a
konyhánk ajtaját. Boldogság, sohanem-álmodott, töltött be: Nemcsak én
vagyok (ha vagyok) bolond! Mint a fény
mihelyt szabad, oly határtalanúl
tágúlt a lelkem, nôtt, már messze túl
kíváncsiságban s reményeiben
iskolán s minden hasznon: Végtelen
nyílt elém, hisz most eszközt, szárnyakat
kaptam, repülni, s törni zárakat:
az Irodalmat: születô, arany
lángok zsúfoltak, gyerekmód ugyan,
de úgy, ahogy az elsô távcsövek
tömték új csillagokkal az eget

tokat végzünk. Az órák mindig alkalmazkodnak a résztvevôk pillanatnyi igényeihez és fizikai állapotához. A gyakorlás során kialakítjuk a testtudatosságot, megerôsítjük a vázizmokat, amikre a helyes testtartáshoz van szükségünk. Az óra 15 perces relaxációval zárul, a test megpihen,
távozik a feszültség és az idegrendszer is
megnyugszik. Ez a hatás hamarosan a mindennapi életben végzett tevékenységekben is megmutatkozik.
– Milyen problémákra nyújt segítséget?
– Hatásos segítség többek között hátfájásra, gerinc és súlyproblémákra, keringési
zavarokra, mozgásszervi panaszokra valamint stressz kezelésére. Saját megtapasztalásom szerint a fájdalom csökkenthetô
és a testtartás javítható megfelelô jóga
programmal. A súlycsökkentés ugyan nem
célja a jógának, de mégis kivívta a
hatékony és tartós súlykontroll hírnevet. A
jóga nem a zsírra, hanem az emberre koncentrál. Létrehozza az egészséget és a harmóniát az élet minden területén, korra és
nemre való tekintet nélkül mindenki
számára megteremti a lehetôséget egy
egészséges, kiegyensúlyozott életmód
létrehozására. Rendszeres gyakorlással
kialakítható az, amit mindannyian keresünk: a test és a lélek összhangja.
Tomsits Bernadette

Ping-pongozzunk együtt!
Keressük senior és középkorú, pingpongozni szeretô, leendô játszótársainkat.
Kéthetente, hétfôn, a kora esti órákban,
fedett helyen megfelelô világítással, jó
körülmények között üthetnénk.Várjuk az
érdeklôdô hívásokat: Koródi László,
30/981-7549, Szôllôs Péter: 30/241-5356

Felhívás
A 2011-es Adventi események keretén belül
Tahitótfalu egykori és mai sportéletét bemutató kiállítást tervezünk. A kiállításon a témához kapcsolódó fényképeket, okleveleket,
érmeket, serlegeket, sportfelszereléseket, edzôket, sportolókat, csapatokat, stb. szeretnénk bemutatni. Szívesen kiállítanánk a Tahitótfalui sportolókról és sporteseményekrôl írt
újságcikkeket is. Reméljük, hogy az egykor és
ma községünkben mûködô sporthoz, sportolókhoz köthetô dokumentumok, tárgyak
megjeleníthetôk lesznek. A kiállításra felajánlott tárgyakért személyesen elmegyünk és azokat a kiállítás zárása után visszavisszük. Bízunk
abban, hogy segítségükkel emelhetjük az
adventi ünnepek programját.
Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula, tel: 385-967 vagy 385-831
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT
(Tahitótfaluban a Kékduna TSZ.
területén, a benzinkút mellett)
Autó mûszaki vizsgáztatás HELYBEN
• Autójavítás
• Gumijavítás
• Autóvillamosság
• Gumiszerelés
• Karosszérialakatos • Gumiabroncs értékesítés
• Autófényezés
(személy, teher és
• Alvázvédelem
mezôgazdasági
• Autódiagnosztika
gépjármûvekre)
Nyitvatartás: Hétfô – péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00
Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552

Apróhirdetések

JÓGA TAHIBAN
Szeretettel várom felszerelt jógastúdióban, meghitt
környezetben.
Hatásos segítség:
- Hátfájásra - Gerincproblémákra
- Keringési zavarokra - Mozgásszervi panaszokra
- Stressz kezelésére - Súlyproblémákra
Mindenkinek ajánlom korra, nemre való tekintet nélkül,
kezdôknek is. Az elsô alkalom ingyenes.
Bejelentkezés: Dévai Zsuzsa, tel: 30/384-91-25

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

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô
Kedd

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár

Szerda
Csütörtök
Péntek

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Most már wi-fi elérést is biztosítunk!
Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Szántóföldet bérelnék rövid
és hosszú távra egyaránt.
Telefon: 06-20-320-4767
Diplomás francia nyelvtanár oktatást, korrepetálást,
vizsgára felkészítést vállal.
+36 30 246 74 78,
gabi@podlovics.hu

GERINCJÓGA
Tahitótfaluban és
Szentendrén
Szeptembertôl
kedvezményes bérletekkel!
Bejelentkezés, információ:
+36 30 246 7478
gabi@podlovics.hu
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A Kisgida gyermekkuckó
(játszóház, gyermekmegôrzô)
szeptembertôl induló programjai:
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30- 16:00 óra között
– Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között
csütörtök 10:00-11:00 óra között
– Tiszóczi Enikô, pszichológus
Páratlan héten, hétfôn 13-18 óra között
– Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes
idôpontegyeztetés szükséges!
06 20/278-3734, 06 20/292-2659,
06 26/312-605, 06 26/400-172

– Díjmentes gyermekruhacsere lehetôség minden hónap utolsó
csütörtökén 900-tól 1030-ig (elsô alkalom szept. 29.)
– Gyermek diszkó szeptember 23-tól minden második pénteken
1600-tól 1730-ig (részvételi díj 1500 Ft/fô)
Sok szeretettel vár a Kisgida (a Visegrádi út mellett) minden 1 és
10 év közötti gyermeket! (további infó.: 06 30 857 6360)

Szoptatási tanácsadás
a Kisgida gyermekkuckóban!
Minden hónap utolsó keddjén, Baba-mama klub keretein belül
szoptatási tanácsadást tart Tóth Evelin, a Szoptatásért Magyar
Egyesület titkára a Kisgidában.
Formája:
Kötetlen beszélgetés a csecsemôtáplálásról a
kezdetektôl az elválasztásig
Elsô alkalom: Szeptember 27. 10 00-tól – 12 00-ig
Témája:
Mi a különbség a hozzátáplálás és az elválasztás
között?
A részvétel díjtalan!

Baba-mama klub Tahitótfaluban
Minden szerdán 10 órától (fél 12-ig) sok szeretettel várja a tahitótfalusi baba-mama klub a kis gyermekeket (4 éves korig) és
anyukáikat a sportpálya melletti sportszár öltözô aerobik termében. Zenés babatorna, zenebölcsi, gyurmázás, diavetítés, bábszínház,
és minden, ami a babákat és anyukáikat érdekli. Támogatási díj: 500 Ft/alkalom/család. Elsô ôszi összejövetelünk: szeptember 14.

További információ Benyóné Ott Ildikótól, tel: 06-70/330-8588, ill. ott.ildiko@hubel.eu ill. honlapunk: http://babaklubtfalu.atw.hu/
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Vadhúsbolt
Leányfalun az új CBA áruház mellett.
Választékunkkal és árainkkal el szeretnénk érni, hogy állandó
vásárlónk legyen Ön is. Ajánlatunk:
– 4 féle ízesítésû szarvasszalámi és kolbász
– Friss vákuumcsomagolt szarvas és vaddisznóhúsok
– Tisztított egész fácán és vadkacsatestek csomagolva
– Csontos vadhús csomagok fagyasztva
– Pácolt nemes vadhúsrészek rendelésre
– Vadfûszerek
– Palackozott Alpok-Aqua forrásvíz
Nyitva: Kedd és Szombat: 8-14, Szerda, Csütörtök,
Péntek: 8-18, Vasárnap és Hétfô: Zárva
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VASTELEP
Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

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

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

15

Közhasznú oldal

Tahitótfalu

2011. SZEPTEMBER

Községi Tájékoztató

Népi kalendárium
Szeptember – Szent Mihály hava
„Hordót készít Szent Mihály hava termett szôlôknek, Földbe veti ô búzáját
jövendô termését.”
Szeptember 1. Egyed napja
Ezen a napon lépnek szolgálatba a juhászok, kondások és a szôlôpásztorok.
Szôlôhegyen zárónap, ettôl kezdve
tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a
szôlôben járni. Megkezdôdik a szôlô
ôrzése.
Ha azt akarta valaki, hogy a disznaja jó
kövérre hízzon, akkor Egyed napján fogta
hízóra. Elébe öntött egy kaska kukoricát,
és azt mondta neki: Egyed! Ha a disznó jó
étvággyal látott hozzá, biztosan jól meghízott karácsonyra.
Szeptember 8. Kisasszony napja
Ôszkezdô nap, amely a magyar kereszténységben Mária születésnapjává változott.
Ilyenkor a hívô asszonyok kimentek az
udvarra a napfelkeltét várni. Aki érdemes
volt rá, ekkor megláthatta a nap sugarai
között Máriát.
A vetnivaló gabonát kitették a harmatra, hogy az „Úristen szentelje meg”.
„Fecskehajtó Kisasszony”-nak is nevezik. Ezen a napon indulnak útnak a fecskék és a vándormadarak.
Sok helyen a dióverés napja, és ekkor
álltak szolgálatba a cselédek is.
Negyvenes nap ez is, a következô
hónap idôjárására mutató:
Ha hûvös az idô, nem indulnak útra a
fecskék, mert hosszú, meleg ôsz következik.
Ha bugyborékosan esik az esô, csapadékos idôszak következik.
Szeptember 15. Hétfájdalmú Szûzanya napja
Ekkor emlékeznek Mária anyai fájdalmaira. A költészet egyik legrégebbi emléke, az Ómagyar Mária-siralom is tanúsítja
régiségét a kultusznak. A népi imádságokban is megjelenik Mária fájdalma:
„Piros hajnal hasad,
égi madár reppene,
tekintsétek a Máriát,
mint sirassa Szent Fiát!
Ó én Uram, Teremtôm,
aki ingem teremtettél,
szent lelkedvel szerettél,
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szent véredvel megváltottál,
fogadj héjzád kerek égnek alája,
lobogó csillagnak felije,
s a tük szent nevetek dicséretével,
Ámen!”
Szeptember 21. Máté napja
Ha ezen a napon tiszta az idô, jó lesz a
bortermés.
Van, ahol vetésre Máté hete nem kedvezô, „pelyvahét”-nek nevezik. Máshol
viszont Máté hetében vetették a búzát,
amely nagy értelmet kívánó férfimunka
volt.
A tiszta ruhába öltözött gazda szótlanul
kiment a gabonaföldre, ahol a megszentelt vetômagot elkezdte szórni. Ezt a tevékenységet káromkodással tilos volt megszentségteleníteni.
Bár csillagászatilag ezen a napon van az
ôszi napéjegyenlôség, jelentôsebb ünnep
nem kapcsolódik hozzá.
Ezután kezdôdnek az ôszi pásztorünnepek, a gazdasági év végét jelentô
szüreti mulatságok
Szeptember 29. Mihály napja
Kétféle tekintetben is ünnep: egyházi
és gazdasági – természeti okon.
Mihály arkangyal, egyházi tanítás szerint mennyei sereget vezérel, aki majd az
utolsó ítélet harsonáját megfújja. Ô az
emberi cselekedetek mérlegelôje, a halottak másvilági útjának kísérôtársa.
Ôszi évnegyedelô nap. Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják
be a legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizetô, pásztorfogadó napnak is tartották
Mihály napját.
„Kikeletkor, Szent György napkor
Minden ember lehet pásztor,
De már ôsszel, számadáskor
Az az ember, ki beszámol.”
Farkasünnep a hegyi pásztoroknál, a
télre mutató nap az idôjárás-megfigyelés
szerint. A pásztorok úgy tartják: ha Mihály nap éjszakáján összefekszik, egymást
melegítve a birkanyáj, kemény lesz a tél,
ha egymástól távolabbra feküsznek,
enyhe telet várhatunk.
E napon megszakad a fû gyökere,
megszûnik a mézelés, a halak a víz
fenekére húzódnak.
A Mihály napi égdörgés szép ôszt, de
kemény telet jelent.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 2217125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.:
26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd,
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.,
tel.: 387-046 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: hsze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig,
péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2.,
tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg.
parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig.,
lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382
(gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI
ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô
8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560,
+36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

