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Karácsony igaz története (részlet)
Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is.
Ez minden, amirôl az üzenet szól. Vedd le a színezett szemüveget, azt a hamis szemüveget, melyet az
úgynevezett mûveltség rakott a szemed elé. A félelmek, kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások
színezte szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd
tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette. Amilyen

az valójában.
Hányd le öntudatodról az ember-képzelte tudás
ábrándját, a betegségek találmányát, a szenvedés és
gyûlölködés csinálmányát. Isten soha nem teremtett
ilyeneket. Ezek csak az ember maga alkotta világában fordulnak elô, ami nem az igazi világ.
Folytatás a 6. oldalon

Egy régi képeslap

7.

Házasulási engedély, 1849
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Iskolai hírek

9.

Népi kalendárium

10.

Önkormányzati hírek
Kedves Olvasóink! Önkormányzati
híreket legközelebb újságunk januári
számában olvashatnak.
Szerkesztôség

Tahitótfalu decemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 3-11. „10. Advent Tahitótfalun”
rendezvénysorozat a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány,
Tahitótfalu Község
Önkormányzata és a civil

szervezetek szervezésében. Részletes program a plakátokon és a szórólapokon.
December 14. „Éljen a Dunakanyar!”Schirilla György futása. Részletek a honlapon
és a plakátokon.
December 27. Dagober Kupa. Helyszín:
Sportcsarnok. Részletek a plakátokon
Folytatás a 4. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Januártól indul a csatorna pályázat
Jó hír, hogy a kistérségi csatorna pályázat
elnyerte a támogatást, és várhatóan a jövô
év ôszén illetve 2013 tavaszán a kivitelezési
munkálatok is megkezdôdnek.
A végleges listát az érintett ingatlanokról,
ahol a szennyvízelvezetô rendszer kiépül,
december elején a honlapon tesszük közzé.
A lista mellett térkép is található majd, ahol
mindenki számára megtekinthetô lesz a véglegesített nyomvonal.

Sajnos több olyan szakaszt is törölni kellett az elôkészítés folyamán, ahol a lakossági
érdektelenség olyan mértékû volt, hogy a
beruházásban nem volt szerepeltethetô az
adott utcarész. A jelenlegi taglista is tartalmaz
még olyan ingatlanokat, melyek tulajdonosai
a többszöri felszólítás ellenére sem jelentkeztek szerzôdéskötésre. Ezért itt megragadom
az alkalmat, hogy ismét tisztázzuk: akinek
az ingatlana elôtt a gerincvezeték elhalad,
és az ingatlanon lakhatásra alkalmas épület
található, mindenképpen kötelezetté válik. A
240.000 Ft bekötési költség meg nem fizetése esetén az összeg az ingatlanára terhelôdik,
és az adók módjára kerül behajtásra. Az OTP
lakás-takarékpénztári szerzôdések idôszaka
már lejárt, 2012 január 1-tôl – amikor a már
szerzôdöttek is elkezdik a havi törlesztést –
csak egyösszegû, illetve 61 havi részletfizetés
választható, így már a 30 %-os állami támogatás nélkül.
A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
akciónapja
2011. november 18-án pénteken délelôtt
10 órától a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
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Baleset-megelôzési Bizottsága az országos
média érdeklôdésének felkeltése érdekében vezetéstechnikai bemutatóval egybekötött közlekedésbiztonsági akcióellenôrzést
szervezett, melynek helyszínéül Tahitótfalu
települést választották. Az akciónap célja
az ôszi-téli évszakváltással járó baleseti statisztikai mutatók romlásának elkerülése,
melynek érdekében a település 11-es számú
fôútvonallal párhuzamosan elhelyezkedô
Visegrádi útjának teljes hosszában - az

Orgona utcától a Sionhegyi utcáig ún. „vezetéstechnikai csúszós pálya” helyszínre telepítésével hívták fel a közlekedôk figyelmét
a megváltozott útviszonyokra, valamint a téli
gumi használatának fontosságára. Az akció
idejére a Visegrádi utcát részlegesen lezárták,
de a kora délután záruló rendezvény közleke-

dési fennakadást nem okozott.
A Községháza új építménnyel bôvült
A falu közterületeinek karbantartása egyre
nehezedô feladatokat ró az önkormányzatra. Ennek segítése érdekében, ahogy
arról a legutóbbi lapszámban beszámoltam,
szükségessé vált több munkagép és gépkocsi beszerzése is. Ahhoz, hogy a gépparkot
megfelelô módon tudjuk tárolni, és megóvjuk az idôjárás káros hatásaitól, a Községháza
udvarában egy zárt tároló, és egy nyitott szín
megépítésére került sor. Az építéssel egybekötve a hivatal udvarát is rendeztük és parkosítottuk.
A Népház árkád rácsozata
A nyár folyamán szülôi kezdeményezésre
és jelentôs anyagi hozzájárulással a Népház
udvarán új játszótér épült. A fejlesztés elérte
az 1 millió forintot, melyhez az önkormányzat
az összeg felét biztosította. Rendkívül jólesô
érzés látni, hogy a lakosság az anyagiakon
túl munkával is támogatja a település fejlesztését. Éppen ezért nagy gondot szeretnénk
fordítani e szép iskolaudvar megôrzésére.
Elkeserítô kimondani, de néhányan közülünk
nem tudnak ezzel a szemlélettel azonosulni,
és mások munkájának és anyagi hozzájárulásának eredményét semmire sem becsülik.
A kiépült új játszóteret estérôl estére megrongálták, a parkot teleszemetelték. Ezért
a Képviselô-testület úgy döntött, hogy az
árkádsort ráccsal és zárható kapuval választja
el az utcától. Sajnálatos, hogy közös értékeinket, ilyen módon kell megvédenünk, még
akkor is, ha a településképet mindez nem
rontja. Minden esetre nagyobb öröm lett
volna az erre elköltött pénzt inkább a park
további építésére, fejlesztésére szánni.
Nem volt sikeres a fagyûjtési akciónk,
legalábbis annak a 22 családnak a körében, akik nem éltek fagyûjtési akciónkkal. Az
elôzô évhez hasonlóan értesítettük azokat a
családokat, akik szociális rászorultság okán
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Hadházy Sándor országgyûlési képviselô és
a közremûködô szervezet operatív vezetôje,
Huszár Richárd úr is.
Ezúton kívánok Tahitótfalu lakóinak
áldott, békés karácsonyt és örömökkel teli,
nyugodt újévet.
Sajtos Sándor polgármester

Anyakönyvi hírek

több alkalommal fordulnak önkormányza
tunkhoz segítségért. 38 családot értesítet
tünk ki, ebbôl nyolcan jelentek meg a meghirdetett idôpontban. További nyolc személy
rossz egészségi állapota miatt nem vett részt
a fagyûjtésben. Sajnálatos, hogy a téli idôszak
kezdetén az öngondoskodás igénye egyáltalán nem merül fel az érintetteknél, viszont
az önkormányzati segítség minden formájára
igényt tartanak.
Talán ezt is célszerû a szociális kérelmek
elbírálásakor figyelembe venni. Ezzel együtt
az értesített rászorulókon kívül a meghirde-

tett háromnapos fagyûjtési lehetôséggel igen
nagy számban éltek helybéliek.
Átadó ünnepség
2011. november 11-én ünnepélyes keretek között átadtuk a pályázati forrásból megépült felszíni csapadékvíz elvezetô rendszert.
Ma már mindenki számára látható, hogy nem
csak felszín feletti és felszín alatti vízelvezetô
rendszer kiépítésére került sor, hanem az
Elekfy utca vonatkozásában teljes útfelújításra is lehetôség nyílt. Az átadó ünnepségen megjelent és köszöntôt mondott

2011-ben született 30 fiú, 15 leány, összesen 45 gyermek
Megszülettem!
2011. október 25-én, nevem: Kovács Anna
2011. október 25-én, nevem: Kovács Eszter
2011. november 08-án, nevem: Sárközy László
2011. november 09-én, nevem: Mocskonyi Bulcsú
2011. november 10-én, nevem:
		
Fancsali Klaudia Kira
2011. november 26-án, nevem: Szûcs Benedek
Házasságot kötött 31 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Szabó Sándor, Dózsa Gy. út 1., 32 éves
Szabó Sándorné, Kisköz 3., 76 éves
Ezékiel Lajos, Petôfi S. u. 5., 50 éves
Csorba Géza, Dankó u. 3., 59 éves
Kiss János Mihályné, Ady E. út 21/A., 66 éves
Nyugodjanak békében!

Gyémántlakodalom
Ezúton is szeretettel köszönti családja
Csiki Lôrinczet és feleségét, Jenei Esztert,
akik 2011. november 17-én ünnepelték 60.
házassági évfordulójukat.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították nagy fájdalmunkban, és
elkísérték velünk Drága Szeretett Fiunkat,
Sanyikát utolsó útjára.
Szabó Sándor és családja
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Schirilla György 3 napos futása a Dunakanyarért,
Esztergom és Budakalász között
2011. december 13. és. 15. között kerül
megrendezésre Schirilla György társadalmi
célú futása a térség lakóinak bevonásával,
Esztergom, Pilismarót, Dömös, Visegrád,
Dunabogdány, Tahitótfalu, Le ány falu,
Szentendre, Pomáz, Budakalász útvonalon.
Futásom alkalmával iskolák, intézmények, helyi közösségek csatlakoznak hozzám, hogy határtáblától határtábláig fussanak velem, és emlékszalagot kössenek a
kopjafára.
Útközben barátságos látogatást teszek
a különféle közintézményekben, polgármesteri hivatalokban. Az esti órákban
elôadást tartok Visegrádon, Tahitótfalun,
Budakalászon. Futásom legfôbb célja,
hogy összefogjam az itt lakókat, fölhívjam a
figyelmet az egészséges életmódra, a sportra, a Dunakanyarra!
Schirilla György

Tahitótfalu
decemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház programja decemberben
December 15. csütörtök 18:00: Falutéka. Schirilla György: Változz meg
szeretetbôl! címû könyvének bemutatója.
December 27. 18:00: Szent János napi
borszentelés. A szertartást Vénusz Gellért
plébános úr végzi.
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
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek
képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450
Péntek kéthetente egyeztetés alapján
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti:
Szabó Kata, +3670/653 7765
Népház programjai decemberben
December 10. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: Diótörô.
December 15. 17:00: A Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola Adventi hangversenye.
December 31. Szilveszteri bál. Érd.:
Heinzné Ágnes 0630/7430115.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30
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Futás a Reformáció emlékére
2011. október 31-én hétfôn szép napsütéses ôszi idôben a református hittanosok egy
vállalkozó csoportja emlékfutáson vett részt.
1517-ben e napon szegezte ki Luther Márton a
wittenbergi vártemplom kapujára elveit megfogalmazó pontjait. Ennek emlékére a futás
távja 1517 méter volt. Kovách Tamás pócsmegyeri Tiszteletes Úr ötlete és kezdeményezése
folytán a pócsmegyeriekkel közösen vettünk
részt a megemlékezésen.
A Duna melletti gáton indult a futás
Tahitótfalu és Pócsmegyer irányából, félúton a keresztgátnál volt a találkozó. Közös
megemlékezés után a gyerekek és a felnôtt
résztvevôk is egy rövid tesztet töltöttek ki,
majd piknik következett. Ezután közösen
átsétáltunk Pócsmegyerre, ahol a református
templomban megnéztük a Luther címû filmet, mely bemutatja Luther Márton életét és
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show
táncoktatás (pompom és disco) 4-8 éves
korig, 17.30-18-30-ig 9 éves kortól
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:

a korabeli történéseket.
Tahitótfalut Loszman Anna, Kovács Dávid,
Kovács Gábor, Szikra Péter és Oláh József
hittanosok képviselték. Kísérôk voltak Papp
Judit, ifj. Fábián István, Fábián Csaba.
Reméljük, jövôre folytatódik az idei kezdeményezés és még többen eljönnek.
Fábián Csaba
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
December: szünet
Január: Fekete István: Ballagó idô
Február: Tormay Cécile: A régi ház
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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Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom önöket, hogy november hónapban Tahitótfalu településen
2 esetben követtek el betöréses lopást.
Mindkét esetben kisebb értékeket tulajdonítottak el hasonló elkövetési módszerrel. A bûncselekményeket 00.00 óra és
01.00 óra között követék el. Az elkövetôk
feltehetôen helyismerettel és információval
rendelkeztek, hiszen néhány perc leforgása
alatt célirányosan mozogtak a helyszíneken, majd rövid idô alatt távoztak onnan.
A bûncselekmények elkövetôi rendszerint
2-3 fôbôl állnak, általában a közelben figyeli valaki a helyszínt, hogy társait fedezze.
Az elkövetôkrôl elmondható, hogy minden
esetben úgy vannak öltözve, hogy ôket
kevésbé lehessen felismerni. Gyakran sap-

K ö zb i zt o n s ág , közössé g

kában, kapucnis pulóverben vagy kabátban
követik el cselekményeiket. Munkatársaink
járôrözésük során megpróbálják kiszûrni
és intézkedés alá vonni a gyanús személyeket, azonban ebben a lakosság is nagy
segítséget tud nyújtani. A lakosság biztonság érzetének növeléséhez szükségszerûnek
tartom a rendôrhatóság és a lakosság
együttmûködését, a kölcsönös tájékoztatást.
Kérem önöket, hogy forduljanak bizalommal
munkatársainkhoz és segítsék munkánkat
azzal, hogy nyitott szemmel járnak és tájékoztatnak minket. Amennyiben gyanús személyeket vagy jármûveket látnak, lehetôség
szerint próbáljanak meg minél több információt részünkre átadni. Jármûvek esetén
természetesen a rendszámok rendelkeznek
számunkra a legtöbb információval. Együtt
többet tehetünk azért, hogy a településünk
biztonságosabb legyen.

Hóeltakarítás, téli síkosságmentesítés
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Az alábbiakban felhívjuk szíves figyelmüket néhány, a téli idôszakkal járó fontos
teendôre, tudnivalóra.
Az ingatlan tulajdonosának (kezelôjének,
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában 1
m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes
terület) valamint a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról.
A helyi közutakon a hó eltakarítása és az

út síkossága elleni védekezés a települési
önkormányzat feladata.
Az ónos esôtôl, jégtôl vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon
szükség esetén naponta többször is síkosság mentesítést kell végezni.
Kérjük a lakosságot, hogy
- a fenti rendelkezésnek tegyen eleget
- a nehezebben megközelíthetô helyeken lakók (Tahi hegyoldal) autóikon
téligumit, hóláncot használjanak
- kerüljék a közterületen parkolást autóikkal, hogy a hótoló autók akadálytalanul
tudjanak közlekedni.

Könyvtár
nyitvatartási
rend

Idôsek napja

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

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

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

Az Önkormányzat a hagyományoknak meg
felelôen idén is megrendezi az Idôsek Napját,
melyre minden évben a 70. életévét betöltött
tahitótfalui polgárokat várjuk szeretettel.
Helyszín: Sportcsarnok
Idôpont: 2011.12.06. (kedd) 13 óra
Jó erôt, egészséget kívánva!
Tahitótfalu Község Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a fenyôfa felajánlásokat Cziko
ra Zoltánnénak, Sipos Áronnak, Rajos Zoltán
nénak és Rajos Lászlónénak.

Köszönetnyilvánítás,
helyreigazítás
Köszönjük Molnár Évának, Fróna Ágotá
nak, Szôllôs Péternek a könyvtár számára
adományozott könyveket. Ezúton kérjük
Miskolcziné Matz Mónika szíves elnézését,
amiért neve az elôzô számban pontatlanul
jelent meg.

A településen november hónapban személyi sérüléses baleset nem történt, de
fel kell hívjam a figyelmüket arra, hogy
a fagyok következtében az útviszonyok
jelentôsen és hirtelen megváltozhatnak.
A hidak, felüljárók és egyéb széltôl nem
védett útszakaszok elôtt mérsékeljék a
sebességet, mert váratlanul megváltozhat
a jármûveink gumijának tapadása.
Kérem a kedves olvasókat, hogy fokozott figyelmet szenteljenek értékeikre az
ünnepek elôtti bevásárlások során, hiszen
ilyenkor a zsúfoltságot kihasználva kön�nyebben a tolvajok áldozataivá válhatunk.
Lehetôség szerint készpénzt kevésbé vagy
csak a szükségeset vegyék magukhoz,
illetve a bankkártyákhoz tartozó PIN kódokat ne tárolják maguknál.
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok
A meredek utak és fagyásveszélyes
helyek melletti közterületeken homokot
helyeztünk el. Ezeket mindenki használhatja a közterület síkosság mentesítésére. Amennyiben további igény merül fel,
kérem jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.
Polgármesteri Hivatal

Csak kérni kell…

Bevezetôül annyit: fiatalasszonyként közvetlen a háború után költöztünk ki férjemmel és két apró gyerekkel Tahiba, nagymama
nyaralójába. Nem önszántunkból jöttünk,
kényszerbôl. Kényelmes budapesti lakásunk
után a tahisi házban nem volt villany, víz a kútban, a mélyút bokáig sáros. Küzdelmes évek,
évtizedek jöttek mindnyájunknak.
Tahi lassan fejlôdött, egyre több állandó
lakója lett. Ma már üzletek kínálják áruikat s
mi nap mint nap lemegyünk vásárolni és cipeljük kosarainkat. Sajnos az idô elmúlt felettünk,
egyre nehezebb a csomagot vinni és a domb
ugye meredekebb. Nyáron többször megpihentem a diófa alatt és gondoltam, de jó lenne
ide egy pad. A gondolat papírra került, a kérés
meghallgatásra talált és lett pad. Örömünkben
padavatást tartottunk pogácsával, teával. Ezt
ismételjük minden hónap elsô vasárnapján
délután 5 órakor a környék lakóival, úgy 10-12ten. Örülünk egymásnak és a PADNAK!
Köszönjük! Látogatókat is szívesen fogadunk.
D’Ouvenou Lórándné és a „hegylakók”
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Karácsony igaz története (részlet)
Folytatás az 1. oldalról
Ez csak a színezett szemüveg világa.
Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka
ezeknél mélyebben rejtezik. A lét alapvetô
törvényében. A szeretet törvényében.
Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk nem
egyéb, mint a ható erô különféle formája,
azonképpen a lélek világában az egyetlen
létezô elem a szeretet.
A világot szeretet hozta létre, szeretettel
és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az
egyetlen indíték, az egyedüli erô, ami képes
elôbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a
szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül
járnánk a köd homályában, melyben elvész
az ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és
ami a semmibe visz.
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyer
tyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy
emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre,

ami ragyogó fényként munkál a bennünket
körülvevô sötétben, ahol ez a mi világunk
telve van az ember kitalálta rémek ijesztô
árnyaival, melyek a gyûlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak.
Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az
évben, hogy nincs más kiút ebbôl a végzetes örvénybôl, mint a szeretet.
Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem
csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni
a karácsonyi örömhír valódi jelentését, és
annak tanítását a magatok kis bûvkörében
mind elkezditek mûködtetni, úgy ez a kicsi
homokszem ragyogni fog, mint gyertya a
sötétben, és segít majd másokat, hogy ôk is
megleljék a maguk útját.
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák,
kék egek és esôs éjszakák, a mosolyembertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt és
boldogságot fogan – mindez így együtt a
világ.

Mikor az útját járjátok, emlékezzetek
rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, mint
Isten, meg amit belôle visszatükröztök.
Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét
árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe,
hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a
sötétség abban nem egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban
rejlô sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság
árnyától, és minden egyébtôl, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és
jobb lesz a világ, amelyben éltek.
Ez, szeretett gyermekeim és unokáim,
az én nektek írt karácsonyi történetem.
Emlékezzetek rá, ha majd az éjszaka sötétje
rátok szakad. Mikor majd úgy látjátok, hogy
a világ elmerül a ködben, és én többé már
nem leszek itt, hogy kinyújtsam felétek a
kezem. Veletek leszek mindig ennek a karácsonynak az emlékezetében.
Wass Albert

,,Szent János áldása szálljon mireánk”
János-napi borszentelés

December 27-e Szent János apostol és
evangelista ünnepe.
János napján bort szentelnek borvidékeinken. Szent János és a bor kapcsolata a liturgikus szövegek alapján az apostol Efezusban
véghezvitt csodájára vezethetô vissza.
Ezen a napon régen nemcsak a borászok,
hanem minden család vitt bort a templomba,
amelyet a pap liturgikus keretek között megszentelt. A szentelt bort kisebb adagokban a
boroshordókba öntötték, hogy ezáltal megakadályozzák a bor romlását és reménykedtek
a következô évi jó termésben is.

A megszentelt bort gyógyításra is használták. A családok tagjai kortyoltak egyet belôle,
majd orvosságnak tették el. A beteg jószág
hátát szentelt borral locsolták be kereszt alakban, néhol a kútba is locsoltak belôle, hogy
vize ne okozzon betegséget.
A középkorban szentelt borral kínálták meg
búcsúzáskor azokat, akik háborúba vagy mes�sze földre indultak, hogy Szent János oltalmazza ôket.
Szent János áldása, a borral való köszöntés,
áldomás verses és énekes formát is ölthetett,
elhangzott mennyegzôkön, halotti torokon, új

ház felszentelésekor, keresztelôkön.
Szent János áldása
Szálljon ezen házra,
A benne lakókat
Fordítsa vígságra.
Hogy a kisded Jézus
Tôlünk szállást kérjen,
Istennek áldása
Mindig rajtunk légyen.
Szent János áldása
Szálljon a fejünkre,
Búnkat, bánatunkat
Fordítsa örömre.
Bor, búza és gyümölcs
Hogy bôven teremjen,
Istennek áldása
Mindig rajtunk légyen.
(szegedi János-áldás)
Szeretettel várjuk falunk borosgazdáit, családjaikat és minden borkedvelôt felekezeti
hovatartozás nélkül borszentelésre és beszélgetésre a Faluházba 2011. december 27-én
este 6 órakor.
A jánosbor mellé hozhatnak egy kis süteményt vagy harapnivalót is. A falu kemencéjét felfûtjük, hogy abban együtt kenyérlángost
süssünk, majd az asszonyok bétehessék az otthon begyúrt pogácsát, buktát és a többit.
A borokat Vénusz Gellért plébános szenteli meg.
Kubanek István
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Egy régi képeslap

Valószínûleg ezen a napon adták postára,
vagy késôbb, sajnos a bélyegzô lenyomata
hiányzik. Megvan viszont az érkeztetô bélyegzés július 20-i dátummal Svájcból, Chaux de
Fonds nevû településrôl. (Talán ma sem gyorsabb a posta!)
A lap írója német anyanyelvû volt a jól látható, de nehezen olvasható szöveg után ítélve.
A szöveg helyesbítésekkel, mai helyesírással a
következô: Kártyát megkaptam, melyet igen
szépen köszönöm, hogy oly távol megemlékezett rólam. Azt hiszem, hogy már az újságot
tudja, ami Tótfaluban történt most a héten;
nagy tûz volt, 223 ház leégett és a 2 templom is
leégett. Képzelheti hogy’ néz ki most Tótfalu.
Tiszteletem Önnek is és Studva(?) úrnak is.
Tisztelettel Repáczki Teréz Tahi.

A falunkról készült elsô képeslapot, helyesebben az eddig ismert elsô képeslapot
1899-ben adták postára. Az „Üdvözlet Tahipusztáról!” felirat is mutatja, hogy 1900 elôtt
készült, amikor még községünk neve Tótfalu
volt, Tahi pedig a „pusztája”.
A képeslap készítôje Divald Károly, korának jó nevû budapesti fényképésze. Két változata ismert, az egyik kisebb, a másik nagyobb

képekkel.
A felsô kép a mai gazdabolt környékét
ábrázolja, az elôtérben szántóföld, a középsô
Tótfalut a Dunával és réttel, az alsó pedig a
gazdabolt helyén állt vendéglôt, amit akkor
Krausz-féle vendéglônek, késôbb Tahi csárdának neveztek.
A bemutatásra kerülô példányt 1900. július
14-én írták, ami a bal felsô sarkán olvasható.

A levél írója Elter Andrásné lett késôbb.
Lánya Borbála (becenevén Veti) Nagyházú
Lászlóhoz ment feleségül, majd fiatal özvegyként Szente József (képviselô) vette el. A
képeslap címzettje Cseh Benjámin. Róla
eddig a nevén kívül többet nem sikerült megtudnom.
A tûzrôl írt „újság” szomorú, a mai napig
emlékezetes eseménye volt falunknak. Szinte
minden ház leégett, de ezzel már falutörténeti
írásokban többször is foglalkoztunk.
Budai Mihály

Régi ünnepek a konyhában (Szakál László nyomán)
A karácsony Jézus Krisztus születésének, a
szeretetnek és a családnak az ünnepe. A karácsony estét és az utána következô két napot a
díszes karácsonyfa, a betlehemezés teszi színessé. Azonban az ünnep fénypontja mindenütt a
karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt
bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni
csak ünnepeken szokták. Karácsonykor piros
csíkos terítôt tettek az asztalra. A piros az öröm
színe. A karácsonyi abrosznak varázsereje volt:
bôséget, egészséget hozott. Az asztal alá szalmát
helyeztek el, a betlehemi jászolra emlékezve és
emlékeztetve. Tettek ide gabonával teli kosarat is,
és néhányat a legfontosabb mezôgazdasági szerszámok közül, amelyektôl a termés függött.
Karácsonykor a fô étel a pulyka és a diós-mákos
beigli. Meghatározott étrendje volt a vacsorának.
Elôtte minden esetben imádságot mondtak. A
vacsora végéig a gazdaasszonynak azért nem
volt szabad felállnia az asztaltól, hogy kotlósai
jól üljenek, a gazdának pedig azért, hogy el ne
szálljanak a méhei. Aki az asztalra könyökölt, az
kelést kapott. Egyes vidékeken terítettek a család
halottainak is, és gondoskodtak a lelkekrôl, az
angyalokról is: diót dobtak a számukra a szoba
sarkaiba. Szinte valamennyi karácsonyi ételnek
volt mágikus jelentôsége. Például a bab, a borsó, a
mák a bôséget biztosította, a fokhagyma védte az
egészséget, rontás elhárítására diót használtak,a

méz az egész életet édessé tette. Egyes vidékeken
karácsonykor kútba dobtak egy almát, és vízkeresztkor kihúzták, és a család közösen elfogyasztotta, hogy az új esztendôben egészségesek legyenek. A karácsonyi alma még sok mindenre jó volt.
Aki evett az almából, ha a következô esztendôben
eltévedt valamerre, az almára gondolva hazatalált.
A gazda elvágott egy almát. Ha magot is vágott,
a következô esztendôben rossz idô, ha a magok
épen maradtak, jó idô volt várható. Azt is hitték,
hogy aki férges almát választ, a jövô évben meghal. Általában az alma az egység, az egészség, a
szépség, a szerelem szimbóluma volt.
A karácsonyi lakomából az állatok is kaptak. Az
asztal alatti szalmát a lábasjószággal etették meg:
állítólag ez szerencsét hozott nekik. Az asztalon
maradt morzsát vízkeresztig összegyûjtötték, és
kivitték a szôlôbe szétszórni, hogy az új évben
jó termés legyen. A karácsonyi ünnepeket a szegényes, böjtös ételek és a gazdag, többfogásos
étrendek jellemzik.
Nemrég jöttem rá, hogy a húsvéthoz hasonlóan, a karácsonyt is böjt elôzi meg. Ugyanúgy,
ahogy a lelkünket is felkészítjük a kétnapos
ünnepre azzal, hogy elôtte (Nagypéntek,
Szenteste) elcsendesedünk, kicsit befelé fordulunk, ugyanúgy a testünket is felkészítjük az
ünnepi étkekre. Az ünnepet megelôzô napon,
jelen esetben karácsonykor böjti, azaz hús nél-

küli ételeket fogyasztunk hagyományosan. Ilyen
a halászlé, mákos guba, diós-mákos beigli. A
karácsony viszont nem telhet el hús, pontosabban pulyka nélkül. Akár aprólékából leves, akár
kirántva, vagy egybesütve, mind ízletes lakoma.
Szabó Judit
Mákos guba
Hozzávalók: 65 dkg liszt, 4 dl tej, 2 dkg élesztô,
1 dkg só.
Az élesztôt, 2 dl langyos tejet és megfelelô
mennyiségû lisztet összekeverve, kovászt készítünk, és meleg helyen kelesztjük. A deszkára
vagy tálba kimérünk 60 dkg lisztet, és beletes�szük a megkelt kovászt. A tésztát megfelelô
mennyiségû langyos tejjel, sóval jól eldolgozzuk.
Ha elválik a táltól, akkor jó. A tésztát – amely se
túl kemény, se túl lágy ne legyen – lisztezett tálba
tesszük, és ruhával letakarva, langyos helyen kb.
egy óra hosszat kelni hagyjuk. A tésztát hosszúra
kinyújtjuk, kígyó formába összesodorva tepsibe
rakjuk, és szép világos színûre sütjük. A kisült
tésztát apró kockákra daraboljuk, tálba tesszük
és forró vízzel vagy vaníliás tejjel leöntjük. A vízben, ill. tejben csak addig hagyjuk, amíg puhulni
nem kezd a tészta. Lábasba szedjük, mézet, illetve
ôrölt mákot teszünk rá, ízlés szerint, és az egészet
összerázzuk. Jó étvágyat!
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Házasulási engedély, 1849
A hivatalos házasságkötés fontos kelléke
volt az egyházi házasulási (házasodási) engedély. Különösen így volt ez 1895 elôtt, amíg
nem létezett állami anyakönyv, hanem csak
egyházi.
A bemutatásra kerülô dokumentum latinul
íródott, mivel a katolikus egyház a hivatalos
nyelv magyarrá tétele után is még sokáig ezt
használta. Az irat fekete tintával, szép írással
készült, egyetlen körmondat. Az aláírás alatt
sérült piros viaszpecsét, feliratából jól olvasható Tóthfalu neve és a pecsétnyomó készítésének dátuma: 1830.
Az engedély magyar fordítása a megértést segítô néhány írásjel beiktatásával a
következô:
Üdvözlet az Úrban az Olvasónak!
Varga József katolikus szôlôsgazda, aki
egyházközségemhez tartozik, eljegyezte a
bogdányi egyházközségbeli tisztességes katolikus leányt, Horváth Máriát házasságkötés
végett; minden házassági kánoni akadály gyanújától mentes, háromszor került kihirdetésre a menyasszony gyülekezete elôtt, így ôket
egybekelésre bocsátom, és mindezek alapján
az én parókiámhoz tartozó elôbbi vôlegény az
Oltáriszentséget és a Bûnbocsánat szentségét
a házasságkötés elôtt megkaphatja.
Aláírtam Tóthfalun 1849. szeptember 12.
napján.
Simkó István
tóthfalvi parókus (plébános)
József a szôlôsgazda és Mária a tisztességes
leány az engedély birtokában hûséget esküdött egymásnak, és boldogan éltek, míg meg
nem haltak…
Budai Mihály

Házi sajtkészítô tanfolyam indul januárban
Ahol az érdeklôdôk megismerhetik, meg
tanulhatják a háztáji körülmények kö
zött
történô tejfeldolgozást, sajtkészítést!
A képzés helyszíne: Faluház, Tahitót
falu Szabadság út 1/a.
A képzés idôtartama: 30 óra
Elmélet aránya: 40% (12 óra) Gyakor
lat aránya: 60% (18 óra)
Idôpont: 2012. január 13–15.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati isme
reteket nyújt, érdeklôdést kelt fel. A tan-
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folyam elvégzése képesítést nem ad, de
óraszáma beszámít további OKJ-s szakmai
képzésbe.
A képzés díja 27 000 Ft.
Maximális csoportlétszám 20 fô, a jelent
kezéseket érkezési sorrendben fogadjuk
el. A tanfolyamot minimum 15 fô jelentke
zése esetén indítjuk!
A tanfolyam tematikája és a jelentkezési lap
a www.tahitotfalu.hu honlapon megtekinthetô.
A tanfolyamra Béres Gabriella mûvelôdés
szervezônél lehet jelentkezni: 0630/337 5527
vagy program@tahitotfalu.hu.
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Guiness World Record for
“Most People Sport Stacking at Multiple Locations
in One Day.”
Sikerült Guinness World Recordot dönteni a Speedstacks Világnapján a Speed Stacks
mozgalomnak, amelyhez a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola is csatlakozott. 2011.
november 17-én a tornacsarnokban a legkisebbek, majd a többi osztály, pedagógusaink
segítségével 30 percenkénti beosztással voltak
részesei a rekordkísérletnek. A Speedstacks
egy készségfejlesztô játékból kialakult sport,
melynek magyar neve Sport Poha-Rak. A játék
célja, hogy speciális mûanyag poharakból
kell különbözô gúlákat (piramisokat) meghatározott rendszerben felépíteni és lebontani,
minél gyorsabban. A nemzetközi szervezethez
idén januárban csatlakozott Magyarország,
így elôször vehettünk részt nemzetközi
eseményükön, a Stack Up! Day-en, amely
a Nemzetközi Sport Poha-Rak Szövetség
(WSSA- World Sports Stacking Association)
évenként megrendezett eseménye. A hitelesített Guinness Record szerint ebben az
évben 28 országból 409 600 résztvevô rakta a
poharakat, Európát 8 ország, Magyarországot
12 oktatási intézmény és 3 sportcsapat képviselte. A sportszövetség kiküldött hivatalos
képviselôje szerint „Nagyon ügyesek voltak a gyerekek és jó volt a szervezés! Igazi
pedagógusok! :)” A szervezôk, Kisné Balázs

Diákparlament
2011. november 19-én iskolánk történetében elôször tartottunk Diákparlamentet a
Diákönkormányzat (DÖK) szervezésében.
Minden felsôs osztályt 10-10 tanuló képviselt.
A gyûlésre a Népházban került sor.
A napirendi pontok elfogadása után a
jelenlevôk elsôként megismerkedtek a DÖK
idei mûködésével, eredményeivel. Második
pontként a december 9-i Mikulás bulival
kapcsolatban döntöttek a diákok többek

Adventi koncert
A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
szeretettel várja Adventi hangversenyére
az érdeklôdôket 2011. december 15-én,
csütörtökön 17 órai kezdettel a Népházba.
A hangversenyt a Tahitótfalui Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatja, támogatói jegyeket a helyszínen lehet
vásárolni. Adományokat szívesen fogad a
Dunakanyar Takarékszövetkezet Tahitótfalui
Kirendeltségén vezetett 64700021-10004225
számú bankszámlára, amelyet a 2011/2012-es
tanévben az iskola nyelv-, zene- és sportoktatásának fejlesztésére fordít.

Tûzzománc

Enikô igazgató, Túróczi Csaba és Szûcs Kata
testnevelô tanárok a program végén a hazai
sportszövetség oklevelét vehettek át. További
információt a http://www.thewssa.com/
stackup/2011_stackup/ honlapon találhatnak.
között a belépô díjáról, és egyéb a szervezéssel kapcsolatos kérdésekrôl. A harmadik
napirendben arról a tanítási napról esett szó,
melynek programját a DÖK határozhatja meg.
A jelenlevôk döntése alapján – mely a legszorosabb eredménnyel zárult – ez a nap 2012.
február 21-én lesz. A nap programjára rengeteg javaslat érkezett a fordított naptól az osztályok közötti vetélkedôn át a mozi látogatásig.
A nap programjáról a DÖK dönt. Végezetül
az Egyebek napirendi pontban mindenki megfogalmazhatta elképzeléseit az iskolai élettel
kapcsolatban. Néhány ötlet és javaslat a sok

A Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola
Tûzzománc szakköre
újabb sikert ért el!
A lengyelországi
Torun városában rendezett 16. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Mûvészeti Versenyen oklevelet kaptak Veimal
Rebeka, Kollárik Petra, Kocskovszki Viktória
tanulók és felkészítô tanáruk, Szántó Sándor.
A versenyen 51 ország 22 940 mûve került
értékelésre. 1251 alkotást tartottak alkalmasnak a Lengyelországi nagyközönség figyelmére, amelyet 2011. november 10. és 2011.
december 9. között tárlaton mutatnak be a
Toruni Galériában, köztük tanulóink mûveit.
Gratulálunk!

közül: váljanak higiénikusabbá a mellékhelyiségek, legyen fedett kerékpártároló, az osztálytermekben legyen csap, egy nyelv legyen
a kötelezô, lehessen választani az angol és a
német között.
Minden megjelent diáknak köszönöm a
fegyelmezett jelenlétet, az együttgondolkodást, az ötleteket és a javaslatokat.
Vaczó Zoltán
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Hagyomány

Népi kalendárium
December – Karácsony hava
„December hava igen szeret kövér disznókat, az
jövendô nyárra besózza szalonnájokat.”
December 6. Szent Miklós napja
Legendák szólnak Miklós püspök csodáiról, jótékonyságáról. A Miklós-napi ajándékozásnak vannak
paraszti hagyományai.
Ismert volt a Miklós-járás, mely eredetileg középkori diákhagyomány volt. Európa szerte elterjedt,
hogy Miklós püspök az ünnep elôestéjén kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk
és viselkedésük szerint jutalmazza vagy virgáccsal
fenyegeti ôket, illetve sokszor kíséretében lévô
ördöggel fenyítteti.
A Miklós-napi tréfás gyóntatás is középkori diákhagyományból ered.
Falvainkban a Mikulás-napi ajándékozás szokása
általában a 20. század elsô évtizedeiben városi hatásra terjedt el.
Szent Miklós püspököt a pékek, gabonake
reskedôk, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok,
eladólányok, polgárvárosok, polgárok patrónusaként
tisztelték. Személy és családnevek ôrzik emlékét.
A miklós-napi idôjárás mutatja meg, mi várható
karácsonykor.
December 13. Luca napja
A keresztény hitéért halt vértanút, Szent Lucát
a keresztény egyház nem tartja történeti személynek. A bûnbánó utcanôk, a varrónôk, a vakságban
szenvedôk és a szembetegek patrónusa.
A naptárreform elôtt – a Gergely-naptár életbe
lépése, azaz 1582 elôtt – Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal.
Maga a Luca név a latin lux: fény szóval áll kapcsolatban.
A legszigorúbb dologtiltó nap a nôknek, mivel a
gonoszjáró napon mindenhol boszorkányok leselkednek.
Ekkor kezdik készíteni a Luca-széket, amire a karácsonyi éjféli misén felállva megláthatók a boszorkányok.
Fiatal legények házról-házra járva „kotyolnak”,
megvarázsolják a tyúkokat, hogy tojók legyenek, és
sok termékenységre, bôségre utaló kívánságot mondanak. Ezen a napon eltették a seprûket is, hogy ne
tudjanak ezen nyargalni a boszorkányok.
Nem szabadott ilyenkor semmit, így pénzt sem
kiadni a házból, sem kérni, nehogy a boszorkány
kezébe kerüljön, s bajt hozzon a házra.
Különféle jóslások is kapcsolódtak e naphoz.
Lucapogácsa: - akinek a pogácsáján a toll
megperzselôdött sütés közben, annak ez közeli
halált jelzett.
- a pogácsába férfi neveket tartalmazó cédulákat
sütöttek, Kinek milyen név van a pogácsájában,
olyan nevû lesz a férje.
Lucacédulák: 12 cédulára férfi neveket írtak.
Minden nap egyet a tûzbe dobtak. Amelyik karácsonyra, utoljára maradt, az mutatta a jövendôbeli nevét.
Lucabúza: Luca-napján a gazdasszony tányér-
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ba, meleg helyre tette a magvakat és rendszeresen
locsolgatta. Egyes helyeken gyertyát, vagy mécsest is
tettek a növekvô búza közelébe. Ha a szemek karácsonyra szárba szökkentek, ezt jó jelnek tekintették
a következô év búzatermését illetôen.
Advent
Advent (adventus Domini) az Úr eljövetele, a
várakozás, a reménykedés ideje, a karácsonyra való
készülôdés idôszaka.
Karácsony elôtti 4. vasárnapon kezdôdik és december 24-ig tart. Régen böjtöltek ilyenkor, ezért
néhol kisböjtnek, adventböjtnek is nevezték.
Advent Krisztus-váró hangulatát alapvetôen meghatározták a hajnali misék, (rorate, angyali mise, aranyos mise). Erdélyben azt tartották, hogy a hajnali
mise alatt minden ajtót, ablakot, különösen ólat be
kell zárni, mert ilyenkor a boszorkányok állati alakban a harangozás elôl a házakba, ólakba húzódnak
és ott kárt tesznek..
Advent idején tilos volt a zene, a tánc, a zajos
mulatság.
December 24-25. Karácsony
Karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az
ünnepe. Hagyományainak eredete régmúlt idôkre
nyúlik vissza.
Az ehhez kapcsolódó legismertebb népszokás
a betlehemezés, mendikálás, mely dramatikus forMíves
mában adja
elô a portékát
szent családhelybéli
szálláskeresésétôl a
Napkeleti Királyokmesterektôl
látogatásáig a cselekményeket.
Izes falatokat környékbéli
December 24-én
nem végeztek mezei mungazdáktól!
kát. A férfiak felseperték az udvart, bekészítették a
tûzrevalót, az2011.
asszonyok
sütöttek,11-én
fôztek. Ekkor készídecember
tették a karácsonyi
asztalra
kerülô
„jézuskenyeret”,
vasárnap
9-15
óráig
helyszín:
Tahi,már
HídazÜzletház
„jézuskalácsot”.
A délután
ünnep kezdete volt.
parkolója
Karácsony éjszakájához
kapcsolódó szokások,
hiedelmek:
• A víznek gyógyító és varázserôt tulajdonítottak. Különleges italként fogyasztották, életvízként.
Hatását azzal fokozták, hogy pénzt, almát tettek bele,
hogy szerencsések, egészségesek legyenek. Ebbôl
ivott, ebben mosdott a család.
• Az éjféli misére nyírfaseprû fáklyákkal vonultak,
ostort pattogtattak, lövöldöztek. Néhány vidéken

Karácsonyi vásár
Tahitótfaluban

h

h

a mise alatt, a templomkertben zajt csaptak, hogy
távol tartsák a hívekre leselkedô, ártó szellemeket.
• Házasságvarázslás is fûzôdik karácsony éjjeléhez. Az eladó lányoknak az éjféli misére készülôdve
egyes helyeken olyan gyertya mellett kellett öltözködni, amelyik már világított egyszer lakodalomban
a menyasszonynak. Más vidékeken a misére hívó
harangszó alatt megrázták a gyümölcsfát, hogy annyi
kérôjük legyen, amennyi gyümölcsöt terem a fa.
• A hiedelem azt tartotta, hogy az éjféli mise alatt
megszólaltak az állatok, kibeszélték gazdájukat. Ezért
itatójukba piros almát, zöld petrezselymet tettek,
hogy azok egészségesek legyenek.
A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvenes-ötvenes éveiben városon jelentkezett elôször.
December 25-én van a téli napforduló. E napon áll
meg a nappalok rövidülése, s újra hosszabbodnak.
Jelentette ez a világosság gyôzelmét a sötétség felett,
az élet gyôzelmét a halál felett is.
Karácsony és újév között járnak házról-házra a
regösök. Fiatal fiúk csapata zajkeltô eszközökkel
„kísérve”, ôsi elemeket tartalmazó rítusénekeket
énekeltek. Szent István szolgáinak mondták magukat, a csodaszarvasról énekeltek, kopott ruhákban,
bocskorban jártak.
December 26. István – december 27. János
napja
Míves
portékát
helybéli bír a magyar
E két
névnap
különös jelentôséggel
nép számára. mesterektôl
A karácsonyi ünnepekkel való kapcsoIzes falatokat környékbéli
lódásukon túl Istvánra,
az elsô vértanúra és Jánosra,
gazdáktól!
a szeretet apostolára is emlékeztetett. Ismerôsök,
rokonok 2011.
csoportosan
mentek
köszönteni.
december
11-én
János napján
szokás9-15
volt aóráig
bor megáldása. A középvasárnap
helyszín:
Tahi, Híd Üzletház
korban
bent a templomban
ittak a hívek a szentek
parkolója
„Advent
tiszteletére. Késôbb
eztTahitótfalun”
a bor megáldása váltotta fel.
rendezvényünk
hagyományos
Minden család
vitt bort a templomba,
s ezeket a pap
és kiemelkedô eseménye a bejgli sütô
megáldotta.
A
szentelt
bornak
mágikus
erôt tulajdoverseny, mézeskalács és sütemény,
nítottak, valamint
beteg embert
és állatot
gyógyítottak vele,
házi sütésû,
fogyasztható
karácsonyfadíszek
versenye.
öntöttek belôle
a boroshordóba,
hogy ne romoljon
A pályamunkákat
meg a bor.
Fölhintették
vele
a
házat,
a borospincét,
2010. december 12-én 14 óráig várjuk
hogy a agonosz
lélektemplom
szándékától
megoltalmazzák.
katolikus
hittantermében
vagy fantázia
névvel
ellátva.
Szenteltjeligével
borral kínálták
meg az útra
kelôket
is.
Díjkiosztó: 2010. december 12-én 15:30-kor
János
evangelista tiszteletére szokássá vált a borral

Karácsonyi vásár
Tahitótfaluban

h

h

a katolikus hittanteremben.

Karácsonyi vásár
Tahitótfaluban

Karácsonyi vásár
Tahitótfaluban

Míves portékát helybéli
mesterektôl
Izes falatokat környékbéli
gazdáktól!

Míves portékát helybéli
mesterektôl
Izes falatokat környékbéli
gazdáktól!

2011. december 11-én
vasárnap 9-15 óráig
helyszín: Tahi, Híd Üzletház
parkolója

2011. december 11-én
vasárnap 9-15 óráig
helyszín: Tahi, Híd Üzletház
„Advent
Tahitótfalun”
parkolója

h

h

re
és kiem
verse
valam
ka

2010. d
a kato
jeligéve
Díjkiosz
a

h

h

rendezvényünk hagyományos
és kiemelkedô eseménye a bejgli sütô
verseny, mézeskalács és sütemény,
valamint házi sütésû, fogyasztható
karácsonyfadíszek versenye.
A pályamunkákat
2010. december 12-én 14 óráig várjuk
a katolikus templom hittantermében
jeligével vagy fantázia névvel ellátva.
Díjkiosztó: 2010. december 12-én 15:30-kor
a katolikus hittanteremben.

re
és kiem
verse
valam
ka

2010. d
a kato
jeligéve
Díjkiosz
a
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Hirde té s

való köszöntés, eláldás, áldomás. Az együtt vigadók az utolsó pohár bort Szent
János áldásának nevezték.
December 28. Aprószentek napja
Heródes betlehemi tömeges gyermekgyilkolása során kivégzett kisdedek
ünnepe. Elevenen élt a bibliai történet az aprószentek-napi szokásban, melyet
vesszôzésnek, korbácsolásnak, suprikálásnak is hívtak.
December 31. Szilveszter napja
Az év legvidámabb éjszakája az elsô évezred végén élt Szilveszter pápa ünnepe.
Ezen az éjszakán eltemetik az óesztendôt és különbözô varázslásokkal, praktikákkal igyekeznek megtudni, hogy mit hoz az Újév. Legismertebb az ólomöntés, amikor a frissen öntött ólom formájából jósolnak. A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe a zajkeltésnek van, melyet neveznek kongózásnak, csengetésnek, pergôzésnek, nyájfordításnak is. Az volt a cél, hogy az állatok felébredjenek,
és a másik oldalukra forduljanak. Úgy vélték, hogy ezzel biztosíthatják az állatok
egészségét és szaporaságát. A szilveszter ma is a legkedveltebb, legvidámabb és
legzajosabb ünnepek közé tartozik.
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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.

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

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2 000,-Ft/q
Akác kugli 2 300,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Kelemen Kft.
Víz-gáz-fûtés-villany
szerelvény üzlet

ÓRIÁSI
KARÁCSONYI
LÁMPAVÁSÁR

Hirde té s

Az Alacsony-Tátra síterepei közelebb vannak, mint gondolná!
Egynapos sí utakhoz vegye igénybe buszainkat!
Donovaly, Jasná, Tale, Chopok dél
Személyre szabott ajánlatokhoz
várjuk jelentkezését!
Héda Tours, Visegrád
Tel: 70/930 5768
hedatours@t-online.hu, www.hedatours.hu

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
30-9-515-484

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

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

Márkás férfiruházat, cipô

KARÁCSONYI VÁSÁR!!!

-30%, -40%, -50% KEDVEZMÉNY!
Vásároljon helyben,olcsón!
Ajándékutalvány kapható!!!
Decemberi nyitva tartás:
Hétköznap: 10:00–18:00
Szombat: 9:00–15:00, Vasárnap: 9:00–13:00
December 19–23.: 10:00–19:00
December 24., szombat: 9:00 – 12:00
Cím: Leányfalu CBA üzletház, Heim pékséggel
szemben
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PÉNZT AKAR SPÓROLNI?
CSALÁDJÁT BIZTONSÁGBAN TUDNI?
NE VÁRJON HETEKIG A SZERELŐRE!
MÁR MOST KÉSZÍTSE FEL GÁZKÉSZÜLÉKÉT ÉS FŰTÉSRENDSZERÉT A TÉLRE!
IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
TAVALYI ÁRON KISZÁLLÁSI DÍJ FELSZÁMÍTÁSA NÉLKÜL!
TELJES KÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉS ÉS
KARBANTARTÁS: GÁZKÉSZÜLÉK, NAPKOLLEKTOR,
HŐSZIVATTYÚ FORGALMAZÁS

RADIANT
A HEBA THERM KFT.
MÁR 15 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.
VÁRJUK MINDEN RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELÜNK MEGRENDELÉSÉT

Bakonyi Gábor 06-30-9326195, bakonyigabor@t-online.hu
Hencz Ferenc 06-30-9844672, henczferenc@t-online.hu
2021 Tahitótfalu Toldi Miklós utca 2-4.
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Közhasznú adatok

Karácsony
Szent karácsony – szegény karácsony!
Hová illant ölelô meleged?
Vásárolunk többet, mit eleget,
De merre keressünk, krisztusi szeretet?
Várunk minden évben, majd karácsony!
Mi jól lesz, szép lesz és öröm,
Hétköznapra talán minden mindegy,
Miért lesz köröttünk egyre hidegebb?
Csak egy ünnepnyi a felbuzdulás?
Megváltónk naponta élte azt át,
Hogy mentsen vakot, süketet, némát,
S adjon ennivalót minden éhezônek.

Karácsonyi
sütemény
Hozzávalók: 1 kg jó meleg szeretet, 1 kg
bátorság, 3 dl szorgalom, 1 dl jóság, 1 tojásnyi
kedvesség.
A szeretetet szitáld át a türelem szitáján,

Ha Krisztus nyomába lépnél,
Bizony nemcsak ilyenkor égnél
Buzgón, magadtól is sokat megtagadva,
Apró-nagy örömöt a kicsiknek elosztogatva.
Sivár a világ, nem szokás szeretni?
Akkor mivégre ilyenkor csillogni?
Az az igazi ünnep, ha Krisztus
ott lakik benned,
S mindennap indít: ezt a jót tedd meg!
Ne csak a család, nézz tovább,
Lásd meg a nyomorgók táborát,
A magányost, beteget, árvát, özvegyet,
Akkor lesz karácsony, ha ôket is szereted!
Arany Júlia, 2011
nehogy pletykamag kerüljön bele! Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél. Szórd meg
asszonyi kacagással és tegyél rá pár csepp
megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig
több legyen, mint ahányan az asztalt körülülitek, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul…
Ismeretlen szerzô

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.:
312-331, 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
221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.:
26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd,
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122,
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, 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:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig,
péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím,
mozg. parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374
(sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.),
503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô:
8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig •
ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyama
tosan, 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.: 387-040, nyitva: hétfô
8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt,
péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
– tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári
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: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.,
tel.: 385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–
10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges
csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.:
06/26 386-560, +36/30 951-7727
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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