
Ramon Cué Roman, spanyol jezsuita pap 1957-
ben kiadott „Sangre de Hungaria” (Magyarország 
vére) címû verseskötetében található az alábbi 
megrázó költemény.

Magadra hagytunk Tégedet
Kicsi húgunk, te drága!
Magadra hagytunk Tégedet.
Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva,

S Európa szívérôl letéptek rôt kezek.
Keresztútján a mûvelt világnak
Magadra hagytunk Tégedet. 

Hogy körülálltuk földre tiprott tested,
A hulló jaj és forró vér felett,
Melynek árjával bepermetezted

Folytatás az 5. oldalon
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 2.

Rendôrségi hírek 3.

Falusi házaink 4.

Az egészség megtanulható 5.

Kapcsolatok tükrében 6.

Október a reformáció 

hónapja 7.

Sírfeliratok és -töredékek 8.

Focihírek  9. 

Kertésznaptár 16.

Kedves olvasóink! Az Önkormányzat 
ülésein történtekrôl következô, novem-
beri lapszámunkban olvashatnak.

Önkormányzati hírek

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

Október 6. szombat 17:45: Emlékezés az Aradi Vértanúkra. Helyszín: 
Tahitótfalu, Hôsök tere. Utána a témával kapcsolatos film vetítése a 
Faluházban (Szabadság út 1/a). A belépés ingyenes.
Faluház programja októberben

Október 19. péntek 18:00: Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélge-
tés Sáfrány Kata kineziológiai konzultánssal
Október 20. Ahogy mi készítjük - Sajtkészítés házi körülmények 
közt. Érd.: Béres Gabriella 0630/337 5527.

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 17:00: Vezeti: Losánszky Erzsébet, +3620/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3630/565 
4660
Szerda 17:00: Íj veled 6– > 7! Íjászoktatás nem csak gyerekeknek. 
Vezeti: Papp Károly, TAKI. Részvétel bejelentkezés alapján kedd 
estig a 0620/929 1465 számon.
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek képzômûvész szakkör. Vezeti: 
Lengyel Rita, +3620/547 5450

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu októberi programjai

1956 

emlékére
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Csatorna

Amint az a község lakói elôtt ismert, 
Tahitótfalu is részt vesz a Kistérségi Csator-
na projektben. A korábban Szent endre 
kezelésében lévô pályázat gesztor települé-
se Pócsmegyer lett. A településen mûködô 
Projektiroda intézi mind az öt résztvevô 
település ügyeit ezzel kapcsolatosan. A 
csatornázási információk megtalálhatóak 
Tahitótfalu honlapján (www.tahitotfalu.hu), 
ahol mindig feltüntetjük a frissítés dátumát.

Szeretnék azonban itt, a községi tájékoz-
tató oldalain is tájékoztatást adni a jelen-
legi helyzetrôl a beruházással kapcsolato-
san. A tendertervek a nyár folyamán végle-
ges formában elkészültek. Ezek azok a tér-
képek, amelyek szintén a honlapon megta-
lálhatóak. Itt mindenki megnézheti, hogy 
az ingatlana milyen státuszban, és milyen 
társulati tagsággal szerepel. Érdemes ezt 
ellenôrizni, hiszen akinek az ingatlana 
elôtt elmegy a gerincvezeték, az a tulajdo-
nos kötelezôen rá kell kössön a közmûre. 
Tehát, amennyiben az Ön ingatlana kék 
színnel van felüntetve a rajzon, akkor köte-
lezett, és ha még nem tagja a Dunakanyar 
Csatornamû Vízgazdálkodási Társulatnak 
(DCSVT), akkor irodájukat ügyfélfogadási 
idôben keresse fel és töltse ki a csatlakozási 
dokumentumokat. A most csatlakozóknak 
öt éves futamidejû havi 3.245 Ft-os részlet-
fizetés, vagy 240.000,- Ft egyösszegû befize-
tés áll módjában. OTP lakástakarék pénztá-
ri szerzôdést már nem köthetnek. 

A beruházás közbeszerzéseit most fog-
ják elindítani. Hamarosan kiválasztják a 
kivitelezôt, a mérnök-mûszaki ellenôrt, a 
projekt menedzsmentet, valamint a kom mu-
nikációs céget. Amennyiben a közbeszerzé-
sek rendben haladnak elôre és jogorvoslat-
tal egyetlen pályázó sem él, úgy a munká-
latok jövô tavasszal, illetve nyár elején tud-
nak megkezdôdni.

A lakossági befizetésekkel kapcsolatban 
felhívnám a figyelmet, hogy az OTP, illet-
ve a DCSVT idôrôl idôre kimutatást küld 
az önkormányzatnak a nem fizetô tagok 
listájával. Itt már most jelentkeznek hátra-
lékok. Tekintettel arra, hogy a befizetések 
adják a pályázat önerô alapját, így anélkül 
a beruházás megvalósulni nem tud. Kérek 
mindenkit, hogy tegyen eleget kötelezett-
ségének, mivel nem csupán a közösség, de 
saját érdekében jár el. A megépülô közmûre 
amint említettem, a csatlakozás kötelezô. 
Aki ennek nem tesz eleget, és nem a pályá-
zat kedvezményes 240.000 Ft-os összegé-
ért járul hozzá a közmûfejlesztéshez, annak 
tízszeres talajterhelési díjat, valamint a már 
nem támogatott, többszörös, akár egy mil-

liót is elérô összegért lesz lehetôsége a csat-
lakozásra.

A Társulati iroda elérhetôsége: 
Dunakanyari Csatornamû Vízgazdálko-

dási Társulat (DCSVT) 
Elnök: Szûr Tímea
Ügyintézô: Rózsa Ferencné
Telefonszám: 20/549-5966
Email cím: sztarsulat@gmail.com
Cím: 2015 Szigetmonostor, 

Nagydunasétány (alsógödi révház)

Gát

A gátépítési pályázatunk újabb fázisba 
érkezett. Amint arról a honlapról is tájé-
kozódhattak, a Támogatási Szerzôdést 
alá írtuk, tehát a forrás rendelkezésre áll. 
Augusztus és szeptember hónapokban a 
beruházás megvalósításában résztvevô vál-

lalkozók kiválasztásának beszerzései illet-
ve a közbeszerzési felhívások véglegesíté-
se zajlott. Eddig az ügyvéddel, a geodétával 
és a kommunikációs vállalkozóval kötöt-
tünk szerzôdést. A projekt menedzsment, a 
mérnök-mûszaki ellenôr közbeszerzése van 
folyamatban. Ajánlatukat október 08-ig kell 
megadják, a tárgyalásra pedig október 14-én 
kerül sor. A szerzôdéseket a hónap végéig 
kötjük meg velük. A kivitelezô közbeszer-
zési dokumentációjának elsô körös vizs-
gálatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(NFÜ) Közbeszerzési Felügyeleti Fôosztálya 
(KFF) elvégezte. Javaslataikat a közbeszer-
zési tanácsadó átvezette, majd ellenôrzésre 
visszaküldte. Mivel az ellenôrzô szervezet 
további észrevételek tett, így azt, az újabb 
módosítások rávezetésével, második körös 
ellenôrzésre beadtuk. Amennyiben a végle-
ges tanúsítvány megérkezik, úgy a nyílt köz-
beszerzési eljárás elindítható, és a kivitelezô 
– a normál eljárásrendet figyelembe véve – 
kiválasztásra kerül ez év végéig. Eközben 
folyik a területrendezés. Az építési mun-
kák megkezdéséig rendezett tulajdonvi-

szonyokkal kell rendelkezzünk, így hama-
rosan elkezdôdik a nyomvonalon érintett 
tulajdonosokkal az elôszerzôdések alap-
ján a végleges szerzôdések megkötése. Ez 
várhatóan a korábbi módszerrel fog zajla-
ni, tehát a tulajdonosok, a Hivatal értesíté-
se alapján, a Községházán, személyesen fog-
ják aláírni a megállapodásokat. A lakosság 
segítôkészsége a korábbi hasonló helyze-
tekben maximális volt, így reméljük, hogy 
ezúttal is hasonló gördülékenységgel tudjuk 
megoldani a feladatot.

A tavasszal kezdôdô munkák megkez-
déséig ezen kívül a területen a régészeti 
próbafeltárások is megkezdôdnek a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti 
Fôosztályának közremûködésével. 

Sajtos Sándor polgármester

2 0 1 2 .  O K T Ó B E RÖnkormányzat

Polgármesteri beszámoló 

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdo-
nosokat, hogy községünk Önkormányzata 
2012. október 1-je és 31-e között ismét 
lehetôvé teszi az ingatlanokon keletkezett 
faágak és venyige térítésmentes elszállítását. 
Aki ezt a szolgáltatást igényli, az jelentse be 
a falugondnokságon (T: 26/387-123, 7-es mel-
lék vagy gondnoksag@tahitotfalu.hu) e-mail 
címen, majd az elôre egyeztetett idôpontban 
rakja ki az ingatlan elé az ágakat. Kérünk min-
denkit, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy 
a kirakott ágak a forgalmat ne akadályoz-
zák. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyi-
ben faágakon és venyigén kívül mást is elhe-
lyeznek közterületen, szabálysértési eljárást 
fogunk kezdeményezni. Kérjük, figyeljenek 
arra is, hogy a kihelyezett ágak átmérôje ne 
haladja meg a 6 cm-t, valamint fenyô és tuja 
ágakat ne tegyenek ki. 

Polgármesteri Hivatal

Faágak és venyige 

ingyenes elszállítása
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Anyakönyvi 

hírek

2012. évben eddig született 17 fiú, 14 
leány, összesen 31 gyermek.

Megszülettem!
2012. augusztus 19-én, nevem: Csúzdi-Hack Ríka 
Emília (elôzô számunkban neve tévesen jelent meg!)
2012. szeptember 06-án, nevem: Ábrahám Édua Diána
2012. szeptember 08-án, nevem: Mislai Szófia
2012. szeptember 13-án, nevem: Kollár Márkus
2012. szeptember 16-án, nevem: Bihari Viktor

2012-ben házasságot kötött 52 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Nógrády Gábor, 62 éves, Zsák u.3.
Bányai Miklósné, 86 éves, Zrínyi u. 42.
Erdélyi Györgyné, 50 éves, Zrínyi u. 4.
Megyeri Gábor, 59 éves, Almásy L. u. 23.
Szabó Sándorné, 83 éves, Móricz Zs. u. 22.
Nyugodjanak békében!

Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô köz-

biztonsági helyzetérôl és a lakosságot 
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok 
rövid tájékoztatást adni.

Szeptember hónapban Tahitótfalu tele-
pülésen lakóingatlan sérelmére egy eset-
ben történt betöréses lopás, ahol az isme-
retlen elkövetôk hangszereket és mûszaki 
cikkeket tulajdonítottak el. Tahitótfalu 
területén az elmúlt hónapban egy kerék-
párt és egy gépkocsit is eltulajdonítottak.

Többrendbeli lopás és betöréses lopás 
megalapozott gyanúja miatt indítot-
tunk eljárást P. Patrik tahitótfalui lakos 
ellen, aki több ingatlanból is tulajdoní-
tott el értékeket, valamint S. Mihály szin-
tén tahitótfalui lakos és társai ellen „vissza-
élés kábítószerrel” bûncselekményének 
megalapozott gyanúja miatt. Az eljárások 
megindításában jelentôs szerepe volt a sér-
tettek közremûködésének, valamint az 
ôrsnyomozó úr, a körzeti megbízottak és 
a közterület felügyelô közös munkájának. 

Szeptemberben személyi sérüléssel járó 
közlekedési baleset nem történt Tahitótfalu 
területén.

Szeretném felhívni a lakosok figyelmét, 
hogy a fûtési idôszak kezdetével területün-

kön is megjelenhetnek azok a – lakosok ár 
érzékenységére apelláló – bûnelkövetôk, 
aki olcsó tûzifát kínálnak. A legtöbb eset-
ben ezek az „árusok” jóval kevesebb 
tüzelôanyagot pakolnak le, mint ameny-
nyit kifizettetnek, valamint megfigye-
lik, honnan veszi elô a sértett a pénzét és 
figyelmét elterelve meglopják. A hasonló 
jellegû csalások kiküszöbölése érdekében 
tüzelôanyagot csak olyan személytôl vásá-
roljunk, akit ismerünk, vagy biztosan tud-
juk, hogy ilyen irányú tevékenységet foly-
tat. Természetesen ezek az elkövetôk leg-
gyakrabban idôs, egyedülálló személyeket 
keresnek fel, ezért kérem azokat, akiknek 
lakókörnyezetében ilyen idôsek laknak az 
elkövetkezô idôszakban jobban figyeljenek 
lakótársaikra is

Herdics Antal r. fôhadnagy mb. 

ôrsparancsnok 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Zrt. hulladékszál-
lítási szolgáltatása 2012. október 5-én 
megszûnik településünkön. A települési 
hulladék elszállítását 2012. október 6-tól 
a hulladékszállításra kiírt közbeszerzési 
pályázat nyertese, az A.S.A. Magyarország 
Kft. végzi a korábbiakban megszokott 
módon.

A hulladékszállítási napok nem változ-
nak, továbbra is hétfô Tótfalu településré-
szen, és kedd Tahiban.

Kérjük, hogy a hulladékot zárt edényben 
(kuka), vagy zsákban reggel 6-ig tegyék ki 
ingatlanuk elé. Az új szolgáltató nem biz-
tos, hogy ugyanabban az idôszakban fogja 
az egyes utcákról elszállítani a hulladékot, 
mint a régi.

Kérjük, hogy a hulladékszállítással kap-
csolatos problémáikat, panaszaikat a szol-
gáltató alábbi elérhetôségeinek egyikén 
jelezzék:

Levélben: 2360 Gyál, Kôrösi út 53.,
E-mail: vevoszolgalat@asa-hu.hu,
Telefonon Révay Brigittát keresse a 

06-29/540-244 számon (hétfô csütörtök 
8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig)

A hulladékszállítás elsô hónapjában 
lehetnek eltérések, problémák a már meg-
szokott hulladékszállításhoz képest, mert 
az új szolgáltatónak meg kell ismernie 

településünket. Ezért arra kérjük Önöket, 
hogy az átállás idôszakában nagyobb türe-
lemmel viseljék az esetlegesen jelentkezô 
problémákat, de ezekrôl a szolgáltatót 
minden esetben tájékoztassák (a fenti 
elérhetôségek egyikén), hogy tudomást 
szerezzenek róluk.

Együttmûködésüket elôre is köszönjük, 
és bízunk benne, hogy az A.S.A. Magyar-
ország Kft. szolgáltatásával is elégedettek 
lesznek.

Polgármesteri Hivatal

2012. szeptember 14-én délelôtt Tahiból 
egy Duna-parti lakóházból eltulajdonítot-
tak egy 1 db Stratocaster márkájú, 1 db 
Telecaster márkájú, 1 db Lespaul márkájú 
elektromos gitárt, 1 db kis méretû HP lap-
topot és 1 db Maliviper kerékpárt. Minden 
tárgynak sorozatszáma illetve különös 
is mer te tôjele van. Kérjük, aki információ-
val tud szolgálni, jelentkezzen Tahitótfalu 
Rendôrôrsén. 

Minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 
17–18 óra között képviselôi fogadóórát 
tart Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô a Polgármesteri Hivatalban.

Rendôrségi hírek

Tisztelt Lakosaink!

Betörés

Képviselôi fogadóóra

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár
Kedd 8–12 óráig községi könyvtár 

 12–14 óráig iskolai könyvtár
Szerda 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–12 óráig községi könyvtár
 12–14 óráig iskolai könyvtár
Péntek 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár

Könyvtár 

nyitvatartási 

rend
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A tûz és a vas megismerése az emberiség 
számára kijelölt egy utat a technikai civilizá-
ció felé. Hephaistos-nak, a görög mitológia 
isteni kovácsának legendákkal tarkított élete 
a szakma magasrendûségét, fontosságát bizo-
nyítja. E nemes mesterség eredete a távoli 
múltból köszönt ránk a kovácsoltvas munkák 
láttán. Falunkban számtalan régi és újkeletû 
kovácsmunkával találkozhatunk, ha figyel-
mesen járunk-kelünk. Szinte nincs olyan ház, 
ahol ne lelnénk fel épülettartozékként, kerí-
tés vagy kapuzat, eresztartó-vas, kapupánt, 
és még felsorolni is lehetetlen, mi minden 
kapcsán látható, mûködô elemeket, a hasz-
nálati eszközökrôl nem is szólva. A vasipar 
fejlôdése során több, de jól elhatárolható, az 
anyag sajátosságából adódó tevékenységek 
és módszerek fejlôdtek ki. A fô jellemzôk: az 
öntöttvas, a kovácsoltvas és a hengereltvas. A 
kohászati alapanyagok Martin-kemencés fel-
dolgozása, az ötvözés és a széntartalom befo-
lyásolása olyan minôségi változást eredmé-
nyeztek, melyek a hagyományos módszere-
ket felülírták. Ma már a melegen, ill. hide-
gen hengerelt acéláruk széles választéka a 
kovács-szakma alapelemei.

A leírások szerint maga Dzsingisz kán is 
megtanulta a kovácsmesterséget. A közép-
korban a kovács úgy jutott mestersége 
mûvelésének feltételeihez, hogy az alapvetô 
eszközöket, mint az üllôt, kalapácsot és fogó-
kat elkészítette önmaga számára. A kovács-
hoz a mai napig kötôdô tevékenység a lovak 
patkolása, mert, mint a cipész lábra, a pat-
koló a patára méretezte termékét, a patkót. 
Ugyanakkor gyógyító ember is volt, mert 
nem akárhogyan végezte e mûveletet, ido-
mította a pata szaruját, felismerte és ápol-
ta a sérülteket. A mai napig is mûködnek a 

fegyverkovácsok, akár múltidézô formában 
is. Történelmet befolyásoló harci eszközök, 
páncélzatok kerültek ki a híres mûhelyekbôl. 
Gon doljunk a toledói és szamuráj kardokra, 
a vértekre, melyekkel még a csatalovakat is 
ellátták. Az Ipartörténeti Múzeum tele van a 
kovácsmunkák remekeivel, mint pl. cégérek, 
veretek, szerszámok stb. Ezek is hozzá tar-
toznak a kreatívan gondolkodó, már mûvészi 

szinten alkotó mesterek fantáziadús tevé-
kenységéhez. Ne felejtsük el, hogy a vas izzí-
tása, edzése is fontos része volt a munkának, 
ezért kemény embert kíván, aki ezt a szak-
mát felvállalja.

Szeretett nagyapám is kovács volt, fiata-
lon sokat tébláboltam a mûhelyében, kezel-
tem a fújtatót, kezére adtam a szerszámokat, 

melyek, mint egy sebészeti mûtôben, rend-
ben sorakoztak a mûvelethez. Kaptam is 
nyaklevest, ha nem kézre állóan adtam oda a 
kért eszközt. Úgy bánt a vassal, mint fazekas 
az agyaggal. Vágta, húzta, hajlította, mígnem 
egy héját nyitó vadgesztenye lett belôle, vagy 
madárfészek egy pár rigóval, máskor apróbb 
tárgyak, mint tintatartóval, itatóval gazdagí-
tott tolltartó, ahol a tollszárakat a szarvas 
agancsaira lehetett rakni.

A kovácsmesterség az anyag együttdol-

gozásánál is fontos szerepet kapott, hidak, 
acélszerkezetek elemeinek rögzítésénél 
(szegecselés) vagy a rögzítéstechnikában, 
mint az ácskapcsok, falkötô vasak és sze-
gek készítésében. A mesterség az igények 
szerteágazó volta miatt szakosodott, külön-
vált. Volt ill. van szegkovács, patkoló, fegy-
ver, díszmû stb. iparos. A hegesztés techni-
ka sok mûveletet leegyszerûsített, a vasas-
szakma iparosodott, de a kihalófélben lévô 
kovács tudás talán még át menthetô az utó-
kor számára.

Nem csak edzôtermekben, kovácsmû-
helyben is lehet a fizikumot növelni. Volt 
egy szegkovács-vajda sporttársam, ökölvívó 
bajnok lett, a fia olimpiai ezüstöt szerzett. 
Edzésként az izzó vasat formálták kalapács-
csal, pöröllyel.

Egyes mesterek saját motívumaikkal gya-
rapították a falunk arculatához tartozó vas-
munkákat: kerítéseket, kapukat, vereteket és 
vasalatokat. Ezek az elemek jobban állják az 
idôt, bár tudjuk, hogy az idô vasfogát is meg-
eszi a rozsda.

Benedetti Tibor

Falusi házaink
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Folytatás az 1. oldalról

Ruháinkat, - mi csak szónokoltunk és 
vitatkoztunk,
De senki elôre egy lépést se tett,
Csak kezeinket emeltük az égnek,
S magadra hagytunk Tégedet. 

Szemünk láttára tapostak a sárba,
Nem távoli ôserdôk megett,
De Európa szívében, hol drága
Múltunk ôre a Fórum és a Parthenon 
meredt
A dómokra, mely visszhangként hordta
A vádat, amit Dante emelt érted,
Hogy bölcsesség, jog széthullt darabokra
S Beethoven dala kilencszer zokogja:
Az életünk új barbár korba tévedt.
S bár vállainkon húsz évszázad súlya,
Elárultuk múltunkat és újra
Vak félelembe fúlt a tett,
S magadra hagytunk Tégedet. 

Bûvölten néztük mozdulatlan
Hogy gázol át törvényen az ellen,
S a szörnyetegnek végsô pillanatban
Hogy étvágya beteljen
Áldozatként a szörnyû lakomára
Kis húgunkat dobtuk oda s holnap
Új áldozatra vajon kit sorolnak?

Bûnöd csak az volt, hogy a szabadságot
Kívántad, mint a kék magas
Büszke királya a sas.
És annyi volt hôs fiadnak vétke,
Hogy hitvesüket úgy hívták “enyém”,
Hogy anyjukat is úgy hívták “enyém”,
Hogy lányukat is úgy akarták hívni,
S a földbe, melybe búzát s vért vetettek,
“enyém”-nek hívták a hazát, történelmet.
Óh Isten mondd hát vétek ez?
Ezért tiportak le, s mi szabadok
Magadra hagytunk Tégedet! 

Kicsiny húgunk, te drága Magyarország!
A lelkünk mélye és a városok
Jazz-hangos éje, karikás-szemû hajnalok
A vádat hordják,
Hogy letiportak s friss véred kiált
A szabad ember foltatlan ruháján
A munkások olajos öltönyén
S a vasárnapi vasalt nadrágokon…
Nincs, ki lemossa véredet,
Mit vád-piros ajakkal égetett
A homlokunkra húszezer halott:
- “Világ porondján fényes nappalon
Megint magunkra hagytatok!” - 

És üldözni fog majd e bûnnek árnya:
A béke szavát elfojtja a jaj,
A szabadság új árulást takar.

S ha ajkunk olykor igazságot hirdet
Saját vétkünkkel hazudtol meg minket,
Mert lelkük mélyén érzik már a népek,
Hogy bûneiknek súlyos agyaglába
Megindult és sár tapad nyomába
És árulásuk, árulásba hal,
És nincs nagy nemzet, addig míg e bélyeg
Rajtunk ég, - és homlokunk az égnek
Nem tárhatjuk, hisz láncban a magyar.
Mert Európa szívében elôttünk
Fényes nappalon megtörténhetett,
Hogy meggyaláztak szép kicsi húgunk,
S mi magadra hagytunk Tégedet. 

2 0 1 2 .  O K T Ó B E R Történelem, egészség

A boldogság megélésének energia szintjei

Ezeket az energiákat értelmi - érzelmi fejlett-
ségi szint szerint állítottam sorba. Ez nem azt 
jelenti, hogy bármelyik is nélkülözhetô lenne 
a másik rovására. Mindegyik egyformán fontos, 
hiányuk fölbontaná az ôsi egyensúlyt.

1. Élettelen anyagok, például kövületek. 
Ezek nem tudják, mi a boldogság. Teljesen 
mindegy számukra, hogy hol vannak, mit csi-
nálnak velük. Egyes keleti filozófiák szerint 
azok az élôlények, melyek nem voltak képesek 
fejlôdni, vagy tudatosan a fejlôdés ellen vétkez-
tek, kövületekben születtek újjá. Amennyiben 
ez így van, a kövek belsô zárt világában bizony 
sok néma sóhajtás lehet. Fôleg az öngyilko-
sokra mondják ezt, akik eldobtak maguktól 
egy lehetôséget. A legfontosabbat. Az élet 
lehetôségét.

2. Növények. Róluk már el lehet mondani, 
hogy tudnak szomorkodni vagy vidámak lenni. 
Szükségük van a szeretetre. Környezetükkel 
fény-energia kapcsolatban vannak és mindenrôl 
tudnak. A növények kimutatják, ha boldogok. 
A növények boldogságában sokat számítanak a 
külsô körülmények. Az hogy mennyire kapják 

meg az életfeltételekhez szükséges rendszer 
alkotóelemeit. Minél sivárabb körülmények 
között él egy növény – az igényeihez képest 
–, annál hamarabb elpusztul, szomorúságában 
kiszárad vagy valamilyen gombás betegség 
támadja meg. Amikor a külsô feltételek adottak, 
akkor a növény is jól érzi magát.

3. Állatok. Anélkül, hogy egyet is kiemelnék 
közülük, kijelenthetô: az állatoknak rengeteg 
emberi tulajdonságuk van. Ôk már belülrôl 
kifelé élik meg a boldogság kérdését. Belsô 
tulajdonságaik széles skálát mutatnak. Ilyenek: 
a hûség, a családi élet, az elmúlás földolgozása, 
a magány keresése vagy az öröm kimutatása. Ez 
egy rövid felsorolás és nyilván mindegyik állat-
fajra más és más a jellemzô. Egy biztos, ezek 
a megnyilvánulások már érzések, még akkor 
is, ha egyes tudósok mindezt ösztön életnek 
mondják. Amikor az állatok nem tudják ösz-
töneiket kiélni, szomorúak, betegek lesznek. 
Boldogtalanná válnak. Minden betegség forrása 
a boldogtalanság. Ilyenkor az ember esetében 
pszichoszomatikus jelenségrôl beszélünk. Mint 
látjuk, az állatoknál is van pszichoszomatikus 
összefüggés. Ez nem más, mint a test és lélek 
kapcsolatának egyensúlya, illetve annak zava-

ra. Az állatok tudják, mi a boldogság, de ezt 
leszûkítik a jelenre. Továbbá nem tudják meg-
fogalmazni a boldogság értelmét. Nem foglal-
koznak a múlttal és a jövôvel. Nem gondolkod-
nak, csupán éreznek.

4. Ember. „Minden ember boldog akar 
lenni”- halljuk az örökzöld slágert. Az ember 
boldogságvágya sokkal fejlettebb az állatoké-
nál. Ezzel is magyarázható a sok depressziós, 
pszichoszomatikus beteg: ôk – leegyszerûsítve 
a mondanivalót – nem boldogok. Az ember 
képes megfogalmazni a boldogságát. Van 
múltja, jelene és jövôje. Mindezek a fogalmak 
ott motoszkálnak az agyában. Sôt az ember 
sokat beszél ezekrôl az idôsíkokról. Az értel-
mes ember úgy tervezi a jövôjét, hogy boldog 
legyen. Tudja, a jelen lépései mindezt megha-
tározzák. Elôre beírja a naptárába a születésna-
pokat, és az ünnepeltnek azt mondja: „ Boldog 
születésnapot! „ A témával kapcsolatban bölcs 
igazságot is kimond: nem lehetsz úgy boldog, 
hogy emiatt mások boldogtalanná váljanak! 
Ezért lehet a húsevésnek is sok ártalmas követ-
kezménye: az állatok sosem adják magukat 
önként oda hóhéraiknak. Lelkifurdalás esetén 
az ô elszenvedett boldogtalanságuk rászáll a 
húsevôkre és ez betegségekben jelentkezik.

A novemberi számban folyatom. „Végtelen 
Univerzum”  címmel.

Az egészség megtanulható

Schirilla György rovata

1956 emlékére

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni azon vállalkozóknak és cégeknek, akik 
hozzájárultak a 2012. 09.13-án megtartott 
Anyatejes Világnap méltóképpen való meg-
ünnepléséhez.

Köszönjük a támogatást: Feren czi Attiláné 
zöldség-gyümölcs kiskereskedônek, Barta 
Pékségnek, Heim Sütôdének, Laki Cukinak, 
Ferenczi&Keszler Bt-nek, Pont Pékségnek, 
Tahitótfalu Önkormányzatának, Stadmüller 
Ottónak.

Köszönettel: védônôk

Köszönetnyilvánítás
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2 0 1 2 .  O K T Ó B E REgészség,  é letmód

Sorozatunkban olyan receptekkel sze-
retnénk megismertetni a kedves olvasót, 
amelyek a dolgos hétköznapok estéjén is 
könnyen és gyorsan elkészíthetôk, mert a 
családi körben elfogyasztott vacsora egy 
fáradt, ideges nap után mindenki számára 
a biztonságos otthont jelentheti. Az asztal 
körül olyan jóízû beszélgetésekre kerülhet 
sor, amilyen jóízû a házilag elkészített étel. 
Ha azt szeretnénk, hogy jól essen szerette-
inknek a falat, a nap kellemes és szép dol-
gait osszuk meg ilyenkor egymással.

 
Rántott palacsinta tartármártással

Kezdjük a munkát egy jófajta házi tar-
tármártás kikeverésével. Mivel családunk 
egészsége mindennél fontosabb, kerüljük 
a vegyileg elôállított tubusos majonézt, 
inkább fordítsunk öt perccel többet a tar-
tármártás elkészítésére.

Hozzávalók: 
2 tojássárga, 1 dl (ha lehet) olívaolaj, 

pár csepp citromlé, csapott tk. mustár, 1 
kk. só, kevés porcukor, csipet ôrölt bors, 
2 dl tejföl

A tojássárgájához állandóan kevergetve, 
vékonyan csurgatva hozzáöntjük az olajat. 
Akinek türelme van, az cseppenként tegye. 
Robotgéppel is kikeverhetjük. Amikor az 
anyag keményedni kezd, adjuk hozzá a 
mustárt, a cukrot, citromlevet, sót, borsot. 
Amikor mindezt simára kevertük, hozzáad-
juk a tejfölt. Ez a majonézes saláták alapja, 
mely a saláták esetében kicsivel több tejfölt 
igényel. 

A palacsintából személyenként kettôt 
számítsunk, laktató étek. 

Hozzávalók:
Palacsinta tészta: 3 egész tojás, 50 dkg 

liszt, púpozott tk. só, fél dl olaj, szódavíz 
(nem ásványvíz), tej

Töltelék: 1 csirkemell filé, 3 fej gomba, 
petrezselyem, olaj, só, bors, esetleg vörös-
hagyma. 

Nem híg, jó bevonó képességû tész-

tát keverünk fakanállal, a szódavizet-tejet 
fele-fele arányban apránként adagolva. 
Olajban kisütjük. A filézett csirkemellet 
kétszer ledaráljuk, az apróra vágott gom-
bával, hagymával, petrezselyemmel és a 
fûszerekkel olajon átsütjük. A tölteléket 
a palacsinta közepére tesszük virsli vas-
tagságú csíkban, két oldalról ráhajtjuk a 
tésztát a húsra és hengerszerûen felteker-
jük. A panírozáshoz elôkészített tojással 
megkenjük a feltekert palacsinta szélét, 
így az összetapad, sütéskor nem jön ki a 
töltelék. Panírozás után forró zsiradékban 
kisütjük, míg a panír aranybarna nem lesz, 
nem kell egészen átsütni. A kikevert tartár-
mártással tálaljuk. Kiváló vendégváró is, 
mert elôre elkészítve le lehet fagyasztani. 
Ha kevesebb idônk van, készíthetünk tölte-
léket zöldségbôl, felvágott maradékból is. 
Fogyasszák jó étvággyal!

Kiss Andorné receptje

Béres Gabriella

Kislánykoromban gyakran elképzel-
tem, hogy egy tündérekkel teli erdôben, 
egy ezüstösen-türkizkéken csillogó patak 
partján, egy öreg és odvas fa belsejébe 
rejtett gyönyörû kincses ládában varázs-
tükröt találok. Láttam a tükröt magam 
elôtt, a csodásan szép aranykeretet sma-
ragdkövek díszítették. Amikor belenéz-
tem, elôször mindig azt a képet pillantot-
tam meg, amilyennek gondoltam magam 
és ez sokszor nem tetszett. Néztem és 
visszanéztem szomorúan és arra gondol-
tam milyen jó érzés lenne sugárzónak és 
jókedvûnek, szépnek és gondtalannak 
lenni. Olyan volt, mint egy igaz barát, 
szinte mondanom sem kellett mi a bajom, 
valahogy megérezte és mindig tudta, 
hogy vidíthat fel. Becsuktam a szemem, 
arra gondoltam, amit szeretnék, bele-
néztem a tükörbe és… aki visszanézett 
rám, elégedett volt, mosolygós, szép és 
a szemében láttam, hogy minden gondja 
elszállt. Amikor bánatos és feldúlt voltam 
valamiért, és ez a kamaszkor elején, köze-
pén és végén is gyakran elôfordult, este 
a vaksötétben vettem elô a képzeletbeli 
tükröt. Tudtam mi vár rám, ezért mindig 
meg kellett gyôznöm magam, hogy bármi-
lyen kép fogad a legelején, a végén min-
dig elégedett lehetek a varázslattal. És a 
csoda megtörtént.

Az évek múlásával elfeledkeztem róla, 

de a múlt héten, egy feszültségekkel tar-
kított nap végén eszembe jutott. Néztem 
a Duna vizén csillogó Nap fényét és úgy 
éreztem egy gyönyörû varázstükör lebeg 
elôttem. Szinte tálcán kínáltam megol-
dásra váró problémáimat, ami leginkább 
arra irányult, hogy tehetetlennek éreztem 
magam abban, hogy szeretteim gondjain 
segítsek. Annyira tehetetlennek éreztem 
magam, hogy már rájuk is mérges voltam. 
De leginkább magamra. Kértem a válto-
zást, bíztam abban, hogy számunkra a 
helyzet jobb és pozitívabb irányba moz-
dul el, ráhangolódtam arra az állapotra, 
hogy: „Milyen érzés lenne, ha a fennál-
ló kellemetlen szituáció feloldódna és 
mindannyiunk számára örömteli módon 
alakulna?”„Mit tegyek, hogy elengedjem 
az aggodalmamat és szorongásomat?” 
„Hogy érezhetnénk egyre jobban és job-
ban magunkat?”És egyszerûen, természe-
tesen megtörtént.

Hogy magunkat és kapcsolatainkat 
milyen fényben látjuk, segítségünkre 
lehet varázstükör, víztükör, de leginkább 
lelkünk tükre az, ami igaz választ ad. Ha 
ott probléma van, akkor a megoldás is ott 
van. 

A „Fûszerezzük az életet” klub követke-
zô találkozóján a kapcsolatokról beszél-
getünk, saját magunk és a külvilág 

kapcsolatáról,családon belüli, párkapcso-
lati, munkatársi kapcsolatokról. A hangu-
lat várhatóan oldott, vidám és nyitott lesz.

Idôpont: október 19, péntek 18 óra, 
Faluház

„Valóságunk receptjében csak azok a 
hozzávalók találhatók, amelyeket saját 
ízlésünk szerint beleteszünk”(Richard 
Bartlett)

Szeretettel várom az érdeklôdôket: 

Sáfrány Kata

Mindennapi ajándék a család asztalán – 

receptek Éva nénitôl

Kapcsolatok tükrében

Október 20-án, szombaton sajtkészítô 
napot tartunk Tahitótfaluban. Várjuk azok 
jelentkezését, akik szívesen kipróbálják 
a sajtkészítés fogásait házi körülmények 
között. Együtt fogunk elkészíteni friss, fél-
kemény sajtot, parenyicát és ordát.

A sajtkészítô nap önköltséges.
Helyszín: Faluház, 2021, Tahitótfalu, 

Szabadság út 1/a
Jelentkezését, kérdéseit az alábbi elér-

hetôségeken várjuk:
faluhaz@tahitotfalu.hu
program@tahitotfalu.hu
+36/30 337 5527

Sajtkészítô nap a 

Faluházban
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Az egyik kedd délelôtti gyülekezeti 
Bibliaóránkon a címben szereplô Ige üze-
nete szólított meg bennünket: Ezékiel ószö-
vetségi próféta könyvének 47. fejezete. 
Ebben a szakaszban Ezékiel egy látomásról 
szól, amelynek lényege, hogy a jeruzsále-
mi templomból forrás fakad, amely kb. két 
kilométer alatt átúszható folyóvá terebélye-
sedik, és a vize a Holt-tengerbe ömlik, ame-
lyet élhetôvé változtat, sôt minden más, az 
útjába esô sós vízzel így tesz. A folyó mel-
lett csodálatos fák állnak, amelyeknek gyü-
mölcse ehetô, levelei pedig gyógyító hatás-
sal bírnak, és mindkét oldalán végig halász-
hálókat szárítanak, mert annyi a vízben a 
hal, hogy sosem fogy ki. Maga a Holt-tenger 
is ilyenné válik a templomból elindult folyó 
hatására a látomásban: olyan gazdag lesz 
halakban, mint a Földközi-tenger.

A Szentlélek a Biblia más helyeit felidézve 
úgy értette meg velünk az üzenetet, hogy 
ez az Isten szeretetének kiáradása, mert az 
Úr az Élet forrása, aki a vele kapcsolatba 
kerülôket, a neki esélyt adókat teszi élôkké, 
változtatja boldogokká. Isten a forrása az 
Életnek, így, nagybetûvel. Mert Ô nemcsak 
evilági egészséggel, még egy darabig tartó 
ilyen-olyan élettel akar megnyugtatni ben-
nünket, hanem az örök Élettel, amelynek 
nem lesz vége. Az Igébôl azonban kiderül, 
hogy ez a boldogság csak az Istennel kap-
csolatban lévôket érinti: szó van a látomás-
ban arról is, hogy a folyóval kapcsolatba 
nem kerülô pocsolyák vize nem fog meg-
tisztulni, azok az Istentôl eredô víztôl telje-
sen érintetlenek maradnak. Aki nem az élô 
Istennel van kapcsolatban, vagy a kapcsoló-
dásban nem az élô Isten által leírt utat köve-
ti, az az éltetô folyó mellett fog kiszáradni, 
eltûnni. Miközben lehetséges lenne Istentôl 
elfogadni az örök Életet, a boldogságot!

A templomból indul a forrás, ez az jelen-
ti, hogy Isten ajándéka az Övéinek. Isten 
ajándékozó Úr, mindazokat, akik vele kap-
csolatba kerülnek, és vele kapcsolatban is 
maradnak, ajándékaival akarja elhalmoz-
ni. Ez egy igazán gyümölcsözô kapcsolat, 
amit senki, aki igazán benne van, nem fog 
megbánni! Maga a bôség lelki és testi érte-
lemben egyaránt! Nem erre vágyik minden 
ember? És íme, megvan, nem kell álomnak 
maradnia az életünkben a róla való gondol-
kodásnak. Mert lehet valóság, mert az Isten 
nekünk is adni akarja, csak keresni kell vele 
a kapcsolatot, és ha megtaláltuk Ôt, akkor 
fenntartani. Éppen erre alapította Krisztus 
a keresztyén egyházat: ott ugyanis az Ige 
üzenetével tudjuk egymást bíztatni, mivel 
az Igében maga Isten szól hozzánk, miköz-
ben énekekkel, imádsággal válaszolhatunk 

is Isten megszólító szavára. Élô kapcsolat, 
beszélgetés alakulhat ki, amelyet hét köz-
ben otthon, vagy a munkában, éjjel és nap-
pal is megélhetünk, még emelkedettebb 
formában pedig a gyülekezet alkalmain.

Isten forrása még mindig árad a Biblia 
üzenetén keresztül. Aki elfogadja, annak 
az élete Életté lehet Isten kegyelmébôl. 
Érdemes adni egy esélyt Isten szeretetének 
és hatalmának. Ezékiel úgy látta a Szentlélek 
általi látomásban, hogy senki sem bánta 
meg, hanem minden élôlény boldog lett, 
aki csak kapcsolatba került Istennel. 

Így fedezte fel a Bibliai üzenet valóságát 
és fontosságát Luther Márton wittenbergi 
szerzetes, és ennek jegyében fogalmazta 
meg híres 95 tételét kora egyházi gyakorla-
tának kritikájával, amelyeket halált megvetô 
bátorsággal közszemlére bocsátott 1517. 
október 31-én. 

Luther tételeit alig tíz évvel késôbb 
Svájcban követték az ottani egyházi reform-
törekvések, elôbb Zwingli Ulrich, majd a 
francia származású Kálvin János tanítása lett 
meghatározó ezen a vidéken. Református 
egyházunk fôleg Kálvin tanításai szerint 
igyekszik követni Isten bibliai akaratát. 

Ahol Isten Igéje, szeretete a reformáció 
által áradni kezdett, ott az életek megvál-
toztak, tisztultak a szívek, a gondolatok. 
Októberben a reformátusok, baptisták, 
evangélikusok ezért adnak hálát.

Isten Igéje, szeretete árad, és el akar-
ja önteni a szívünket ma is, ezért szervez-
zük az alkalmainkat, és ezért ajánljuk azo-
kat minden kedves Olvasó figyelmébe. Az 
Ön élete is Isten szeretete után kiált? Nem 

kell nélküle szenvedni, árad az Úr jósága, 
csak ne menjünk el mellette! Járja át Isten 
szeretete halottainkra emlékezô szívünket 
is: Istennél van a boldogság, az Élet forrása. 

Gyülekezeti hírek:

Szeptember 7-én, pénteken este a gyü-
lekezeti teremben emlékeztünk vissza az 
augusztus 24-26. közti erdélyi körutazás 
számtalan élményére és látnivalójára fény-
képek és videofelvételek segítségével. 
Tavasszal egy felvidéki körutat tervezünk, 
melynek pontos idôpontjával, tudnivalói-
val még az idei esztendôben igyekszünk 
jelentkezni. 

16-án hittanosaink és szüleik számára tar-
tottunk tanévnyitó istentiszteletet, amelyen 
a jelenlévô fiatalokra Isten áldását Ézsaiás 
próféta könyve 40,30-31 versével kértük: 
„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a 
legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kel-
nek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak 
meg, járnak és nem fáradnak el.” Hisszük, 
hogy Isten segítségével valóság lehet: a 
leterhelt gyerekek, fiatalok szárnyaló bol-
dogsággal és kitartással tudják teljesíteni 
a rájuk nehezedô elvárásokat. 18-ától elin-
dult a hittanoktatás az iskola minden évfo-
lyamán, egy héttel késôbb pedig a két óvo-
dában is.

Október 24-26. közt a reformáció üzene-
tének jegyében evangélizációt tervezünk, 
amelyen Victor István nyugalmazott lelki-
pásztor, sárospataki teológiai tanár fogja 
Isten üzenetét hirdetni, ez lesz egyben az 
új borért való hálaadó úrvacsora elôkészítô 
sorozata is. November elsô vasárnap dél-
utánján, 4-én pedig az idei esztendôben 
elhunytak szeretteit, és minden testvérün-
ket, aki a gyülekezetben is szeretne meg-
emlékezni elhunyt szerettérôl, várjuk egy 
csendes együttlétre az Ige vigasztaló jelen-
létében. 

Hadd járja át életünket Isten szeretete, 
hadd legyen életünk Életté! Jézust ezt ígéri, 
imádkozunk az Olvasókért, hogy mindnyá-
juknál legyen ez valóság!

Az induló hitoktatás miatt hétközi hivata-
li rendünk egy kissé megváltozik, terveink 
szerint ez marad a végleges és állandó rend:

 
HIVATALI ÓRÁK, melyekben elôzetes 

egyeztetés nélkül állunk kedves mindnyá-
juk rendelkezésére:

Kedd  15.00-18.00 
Szerda   10.00-11.30 
Csütörtök  10.00-11.30 
Péntek  10.00-11.30 
Szombat  8.00-10.00 

Pásztori köszöntéssel:
Árvavölgyi Béla református tiszteletes

Október a reformáció hónapja

Gondolatok az Ezékiel 47,1-12 alapján
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Ismét közeleg az a novemberi nagy nap, 
amikor – és talán soha máskor, mint ekkor 
– az elmúlás érzete ellenállhatatlanul meg-
érinti a halandó embert, és arra készte-
ti, hogy emelkedettebb lélekkel, nagyobb 
figyelemmel forduljon eltávozott szeret-
tei, és a hozzájuk fûzôdô, de az idô múlá-
sával lassan-lassan fogyatkozó emlékei 
felé. Ezt az önvizsgálatra, befelé fordulás-
ra késztetô idôszakot szeretném gazdagí-
tani azzal, hogy a 6 évvel ez elôtt részben 
megjelent sírkôfeliratok után, ez úttal is 
szélesebbre tárjam az emlékezés horizont-
ját az azóta fehér lapokon is megörökített, 
de itt, ezennel közzétett újabb, a halandó-
nak szóló üzenetekkel. Üzenetekkel, ame-
lyeket a lélekben égiekben felettünk, haló 
poraikban a földi ember járása alatt porla-
dók üzennek azoknak, akiket minden idôk 
végezetéig is szeretnek, óvnak, oltalmaz-
nak. Jóllehet, az alábbi sorokat már olvas-
hatták, de Kós Károly és Nyírô József ismé-
telten bíztatást, reményt, vígasztalást adó, 
idôtálló szavai most is, és mindörökre szí-
vünkre helyezhetôk. 

Bár elhalt szeretteink legszebb ünneplô 
ruhát öltött teste a sírban nyugszik, ôk 
mégis velünk vannak mindennapjainkban. 
Itt élnek velünk tovább a szívben, a lélek-
ben, gondolatainkban. S ez által érezzük 
folytonos szeretetüket, mely szeretet oly 
gyakran segít át bennünket hétköznapjaink 
nehézségein. De bennünk élnek tovább pél-
damutató életükkel, tanításaikkal is. Ezen 
tanítások egy része válik üzenetként látha-
tóvá az olykor nehezen olvasható, mohá-
val s a múlt idô nyomaival beborított, kôbe 
vésett betûk által. S hogy ezek az üzene-
tek eljussanak mindnyájunkhoz, tártam föl 
Tahitótfalu és Szigetmonostor református, 
katolikus és baptista temetôinek még olvas-
ható sírkôfeliratait, töredékeit s nyújtom át 
az Olvasónak két nagy erdélyi magyar író 
vigasztaló szavaival, egyben intelmeivel : 
(késôbb Nyírô József bíztatásával)

Kós Károly: „A mi históriánk: a mi 
temetôink. És nincsen ilyen gyönyörû 
temetôje senki más nemzetnek. Históriája 
sem…A mi temetôink nem bús-bánatos 
halotti házak, nem halálra emlékeztetôk, 
nem néznek az élôkre gödrös halotti szem-
mel. A mi temetôink nem hirdetnek elmú-
lást, de örök életet, örökkévalót,…pompás 
fekvésû cintermeink, temetôink megannyi 
ôrhelyei az Életnek. Ôrálló helyek, ahonnan 
dolgos múltú ôsöktôl munkálkodó életre és 
helytállásra nyer intelmet a maradék.”

Lukács István (+1907)
Neved szívemre írva van, 
A vesztés gyászbetûivel.
Életem szép örömét Benned itt temettem el!

Hajdú Sándor (1931-1970)
Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el,
Aludd édes örök álmod, soha nem felejtünk 
el.

Kedves férjem Isten veled Áldás lengjen 
sírod felett
Te nem haltál meg Csak az hal meg Akit elfe-
lejtenek
Vaczó András (+1913)
Házasságban töltött 14 é nejével Lukács 
Juliannával
Ki vele kíván e sírban nyugodni

Sallai József (1868-1949) neje Németh 
Eszter (1876-1960)
Aki megváltja életedet a koporsótól
Kegyelemmel és irgalmassággal Koronáz 
meg Téged

K. Szabó Sándor (1931-1995)
Ha majd egyszer leszárad 
Hulló könnyem érted
Hozzád jövök megpihenni férjem

Németh Józsika (1960-1969)
Akinek gyermekét nem fedi sírhalom
Nem érzi mi az igazi fájdalom

E csendes sírboltban pihen Szabó István (1860-
1942) és hitvese Szabó Lidia (1862-1940)

Békés házaséletben töltöttek 53 évet
Isten kegyelme ôrködjön poraik felett

Itt nyugszik Kosár Sándor (1943-1970) 
Kosár Lászlóné (1914-1995)
Jóságos lelked pihenésre tért meg, 
Szeretve, siratva, imádkozunk érted.
Itt kíván pihenni édesanyja

Percze János (1964-1985)
Nagyon fáj hogy elhagytál, 
Elbúcsúzni nem tudtál
Pedig nagyon szerettünk, Soha el nem felej-
tünk. Szüleid, testvéreid.

E gyász sir fedi nemes Nagyházú András 
por részeit (+1877) és özvegye
A mi benne halandó volt 
Im itt fedi ez a sirbolt.
Lelke a dicsô pálya bért Elvenni az égbe tért.
Béke lengjen sirok felett Az el pihent ked-
veseknek!

Kit föd e hant Hévér Eszter Meghidegült 
tetemeit Hû nônek ifjú anyának Földi része 
pihen itt.
Jó férjének s két árvájának Bút csak egyszer 
okozott
Midôn napja életének Oly korán leáldozott
Ez emlékkô virraszt itten Hosszú álmai felett
Melyet emelt a hû férj és szülôi szeretet
Fehér Ferencné Hevér Eszter élt 19 évet 
+1891 május

Gille József (1924-1994)
Ha az életben majd nagyon fáradt leszek Ide 
jövök hozzád, és nálad megpihenek. Szeretô 
feleséged.

Itt nyugszik Istenben boldogult K. Cserek-
lye István (+1907)
A vizek hullámai vették el életemet Szent 
Atyám vedd magadhoz lelkemet

Csereklye Sándor (1929-1996) neje Borda 
Mária (1918-1996)
Hogy a szeretet titkos árama Átmelegítse a 
fagyosra Merevedett létedet.

E gyászsírban nyugodnak ifj Hajdú 
Sándorné négy gyermekével
Házasságban töltött 14 évet (+1908)
Áldás poraikra!
Kedves nôm te is gyermekeimmel Itt hagy-
tál. Kívánjuk mindnyájan Békében nyugod-
jál.
Kovács Zolika (2000-2003)
Hatalmas bánat törte meg szívünket Hogy 
ily hamar itt hagytál bennünket.

Sírkôfeliratok és -töredékek 

a tahitótfalui református temetôben
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Tóth János (1923-1990) és neje
Akit szerettünk, nem feledjük, 
Bármit beszéljen ajakunk,
Megrezzenünk ha szóba hozzák ôt áldjuk, 
hogyha meghalunk.

Hôsi halált halt Surján Mihály 1915 ben
Leszel dicsôség koronája az Úr kezében 
(l.”Hôseink” 38.o.)

B. Szabó János és Nagyházi Máriának ked-
ves gyermeke Szabó Sándor
Meghalt 8 éves korban 1866
Kedves Sándorkám ha rád emlékezem 
Szívbôl soha rólad el nem feletkezem
Oh szeretett gyermek Isten legyen veled
Legyen tsendeségben minden te por részed

Itt nyugszik az Úrban boldogult Ö Bötkös 
Sándor élt 62 évet + 1905 márcz. 31
Édes Atyja Édes Anyja
Kusdi Borbála, fia, és menye emelték ez 
emléket számára
2 kis unokája is áldást mond rája.

Itt nyugszik Csörgô Istvánné sz Pap Klára 
élt 32 évet (+1889 márczius 31)
Korán elhunytat 4 árva siratja 
István Julia Klára és Erzsébet
A férjnek igen nagy a bánata 
Fájlalják az édes atya és anya
És az ipa és napa

Vaczó Sándor (1913-1978) neje Vikidál 
Irma (1927-2005)
Siratlak én és az erdôn a fák 
Az Isten áldja meg lépted nyomát
Bánatos feleséged

Fábián Sándorné (1958-2002)
Olyan csend van így nélküled, 
Hogy szinte hallani

Amit még utoljára akartál mondani.

Itt nyugszik Istenben boldogult H. Surján 
István. Meghalt 1885. élt 54 évet. 
Hû szorgalmaságát el nem felejthetjük a 
melyért ez emlék követ emeltük. 
Kesergö özvegye Verebes Julianna.

Itt nyugszík drága gyermekünk Nagyházu 
Lidia. Élt 11 évet a vizek hullámai elvitték 
drága életét 1891. julius 3. Felejthetetlen 
drága gyermekünknek Tótfaluról.

E gyász sirban nyugszik a jó édes anya Igaz 
szivû hû pár Kegyesek példánya
Nemes Beleki Éva Lukáts István neje kit 
holtig gyászol Az ô kedves férje.
Kedves hüséges pár veled az életben 47 
éveket tölték békességben Az isteni végzés 
elválaszta tôled Én szivemben tartom míg 
élek hûséged. Nyugodj itt Csendesen isten 
veled! Ezt kivánja a te szeretett jó férjed.
Élt 65 évet meghalt 1874. november 23-án 
Siratva: István Sándor,és Mihály fiai által

E sirkebel zárja Lukács Mihály testét Hol 
békével várja A végsô nagy estét.
Harminczöt tél és nyár volt földi pályája mily 
hamar kialudt élete fáklyája Budai Juliánával 
csak 13 éveket töltött Három árvától és tôle 
elköltözött E gyászjelt özvegye emelte szá-
mára Itt nyugodni ohajt véle utoljára
Meghalt 1876. február 10n siratják Özvegye, 
Mihály, István és Juliána gyermekei.

E gyász sirbolt fedi néhai Liptai Sándor 
tetemeit Kinek földi élete 53 évekre ter-
jedt Meghalt 1879 év márcz 3án Maga után 
várja kisérônek Szabó Juliánát kivel 33 évet 
Szép békességben töltött S egy leányát 
Liptai Juliánnát Kikre az elválás oráiban 
Jókivánatokat mondott

Itt nyugszik Verebes Eszter élt 1 évet 
Meghalt 1878. okt.18n Menj piheni sirodon 
virág fog teremni Lelked égbe fog lebegni.

E gyász sirbolt pihenteti Bötkös Mihály por-
részeit kivel múlta keseregtet árván hagyott 
kedvesét bús özvegy Nagyházu Lidia véle 
Nagyházú Zsusána Oh e két nô! Kiknek 
sirjai méltó okok ô utána élt 50 évet páros 
életben 29et meghólt 1863 aug 4ik napján

Kettétört márvány kô (miként a fiatal élet, 
A ravatalozó felôli bejáratnál): E sir Szabo 
János testét fedi kit szelid erkölcs, vallásos-
ság és ritka ifjúi ügyesség jellemzetteig élt 
16 évet megh május12k napján 1849. Béke 
porának

Nyirô József (Kopjafák): „Régi idôk kop-
jafái alatt alussza álmát az én népem, 
mohos temetôkben vadvirággal takart 
padmalyos sírokban szép madárszó mel-
lett…a sorsok nem múlnak el…a temetô a 
soha ki nem alvó élet álarca csak…egy az 
élet a föld fölött és a föld alatt…fekete por-
ból piros virág nyílik, eltemetett gyászból 
új búbánat fakad…a süppedt, néma hal-
mok öreg balladáit lenn a kis falvakban 
tovább is jajgatják. Az eke szarván csak 
kezet váltottunk. A holddal, nappal, csilla-
gokkal, csudás virágokkal élesített kopor-
sókkal együtt nem temették el a mi nehéz 
sorsunkat. A nagy székely ravatal árnyéká-
ban élünk. Semmi sem igaz, csak a temetô 
igaz valóság és nincsen halál, csak átválto-
zás az élet végtelen körforgásában.”

G. Szalai István, 

2012. szeptemberében

A most indult bajnokságra csapatunkat 
a megyei III. osztályba neveztük. Teljesen 
új csapatokat kellet szerveznünk, a tavalyi 
csapatból csupán hárman maradtak. Itt 
jegyzem meg, hogy a tavalyi csapatunk – 
pontlevonások miatt – utolsó lett ugyan, de 
nem esett ki, mivel a másik csoport utolsó-
ja százalékosan kevesebb pontot szerzett.
Új csapatunkban 15 helyi játékos szere-
pel, közülük kilencen a helyi Általános 
Iskolában kezdték nálam a futballt. Játékos-
edzônek Szijj Lászlót kértem fel.

Az eddigi eredmények:
Gödöllô - Tahitótfalu 3-2
Góllövôk: Szabó Dániel, Szántó Róbert
Nem érdemeltünk vereséget, rengeteg 

gólhelyzetünk kimaradt.
Tahitótfalu - Sóskút 2-5
Góllövôk: Józsa Attila, Szávuj Zoltán

Nagyon rosszul játszottunk, de az igaz-
sághoz az is hozzá tartozik, hogy egy 16 
éves, elsô meccses partjelzô,,elintézte” az 
elsô félidônket.

Szentendre - Tahitótfalu 2-3
Góllövôk: Szabó Dani (2), Bukva Zoltán
A helyiek újra alapították a csapatunkat – 

kilencen még nálunk játszottak tavasszal -, 
így nagyon értékes volt a gyôzelem, hiszen 
presztízsmérkôzés volt.

Tahitótfalu - Pilisszentkereszt 2-3
Góllövôk: Szántó Róbert, Papp Bence
Hazai pályán görcsösen játszunk, de a 

vereséghez 2 kapitális kapushiba is kellett.
Az eddigi eredmények nem túl fényesek, 

de egy teljesen új és fiatal csapatot felépí-
teni csak fokozatosan lehet. Kérem, legye-
nek türelemmel a játékosokhoz.

Turóczi Csaba

Focihírek

9

A HID üzletházban megnyitott 

a WERE cipô-ruha áruház.

Nyitvatartás hétfôtôl 

szombatig 9-19 óráig

Mindenkit szeretettel várunk.

Turisztikában járatos, agilis, 
idegen nyelveket beszélô (német 

fontos!) MUNKA TÁRSAT keres 
az Atlantis-Visegrád Club Kft. 

Érdeklôdni lehet a 06 (30) 921-
8076-os telefonszámon.
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q

Akácoszlop

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

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgálta-
tások 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
• Pszichológus – idôpont késôbb 
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer 

hétfônként 13-17 óra között. Idôpontok késôbb.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés és 

regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/292 2659, 

06 26/312-605, 06 26/400-172

1 0

Lakossági Tájékoztató
A Szentendrei Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai tájékoztatót tartanak a társadalom és egészségbiztosítási 
valamint a családtámogatási ellátásokról, a szociális támogatá-

sokról a munkanélküliek ellátásairól és azok változásairól.

Várjuk azokat, akik szeretnének naprakész információt kapni 
az álláskeresôk támogatási és ellátási lehetôségeirôl, nyug-

díjról-nyugdíjkorhatárról, egészségkárosodottakat érintô 
lehetôségekrôl, családi pótlék, tgyás, gyed, gyes, jogosultság-

ról, az egészségügyi ellátással kapcsolatos hasznos tudnivalók-
ról a helyben elérhetô szociális támogatásokról stb. A tájékozta-

tó során egyéni kérdéseiket is igyekszünk megválaszolni.

Idôpont: 2012.10.10. szerda 16-óra 
Helyszín: Tahitótfalu Faluház
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RÉGISÉGEKET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, ami régi, értékes és szép, 

hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az régi bútor, festmény, lakbe-
rendezési tárgy, hímzett ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelá-
nok, népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági eszközök és 

sok minden más. Készpénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit szeretne 
eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,

elérhetôségem: 06/70/-533-0315

Várom szíves hívását!

Számítógép-
szerviz

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

Ez az 

Ön
hirdetésének 

a helye!

1 1

Legyen jó formában tetôtôl talpig!
• Manikûr
• Pedikûr 
• Pihentetô talpmasszázs 
• Gél lakkozás
• Szolárium 
• Magneterápiás kezelések: allergia, cukorbetegség (diabétesz, 
érszûkület, savtúltengés (reflux), gerinc-reuma-ízületi idegbec-
sípôdés (lumbágó), szklerózis-multiplex, zsírégetés, fogyókúra, 
parkinson-kór, immunerôsítés, depresszió, migrén, immunerôsítô 

és gyulladáscsökkentô programok.

Használja ki nálam az OTO FLABeLOS készüléket !

Kinek-mire ajánlható a teljes testvibrációk készülék?
• a fogyni vágyó hölgyeknek, uraknak
• az idôsebb korosztálynak egészségük, fittségük, vitalitásuk, 

rugalmasságuk megôrzésére
• a mozgáshiányos életmódot élôknek, a mozgás pótlására,
• a fizikai munkát végzôknek, hogy jobban bírják a napi megter-

helést,
• a sportolóknak, regenerálódásra, rehabilitációra, hatékonyság 

növelésére
• a stresszes és idôhiányos életmódot élôknek

Várom Önt elôre egyeztetett idôpontban: 
06-30-408-3096, Tahitótfalu Bajcsy-Zs u. 7/A

Gyógy-
masszázs

Megfáradt és feszült izom-

zatok enyhítése érdekében 

szakképzett gyógymasszôr 

várja Önöket szeretettel.

Kérésére saját 

otthonában is 

megmasszírozom.

Szûcs Judit

06 30 70 81 179

15 év tapasztalat! Megbízhatóság! Kedvezô ár!

Könyvelés-
adótanácsadás

Könyvelôiroda a Szentendrei-szigeten vállal
teljeskörû könyvelést, adótanácsadást 

felelôsségvállalással! 
Az iratokért kérésre házhoz megyünk!

Tel: 06-20/295-5615
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Az idei tanév a zeneiskolai tagozaton is új tervekkel, várako-
zással indult. A hagyományos koncerteken, fellépéseinken kívül 
új programokkal kívánjuk színesíteni növendékeink és természe-
tesen községünk zenei életét. Szeretnénk elindítani egy „Kis fil-
harmóniai” koncertsorozatot a Népházban, tervezünk budapesti 
Hangszermûhely – és Operaház látogatást, és egy nyári zenei 
tábor létrehozását is tervezzük. Természetesen a napi munkánk-
nak, a zenei óráknak a beosztása okozza a legtöbb fejtörést az elsô 
napokban. Az elôzô éveknél több hangszeres növendékünk van, 
szeptembertôl az eddigi 11 helyett 22 gyermek tanul gitározni. 
Sajnálatunkra azonban az eddigi két szolfézs kiselôképzô csoport 
helyett csak egy csoportot indítottunk, mivel a májusi jelentkezési 
szándékát az elsô osztályosok jelentôs része visszavonta. Bízunk 
benne, hogy jövôre ôk is csatlakoznak hozzánk! 

A tanévkezdés zeneiskolai programjai: 
– A Tanévnyitó ünnepségen Herceg Alíz, Turay Barnabás, Turay 

Balázs (hegedû), Csereklye Lili (furulya) léptek föl Gratzl Erika 
és Marosi Ágnes tanárnôkkel.

– Szeptember 29-én lesz a szentendrei PMK-ban Kodály Zoltán: 
Háry János címû mûvének elôadása, amely a tavalyi Opera-
mesék sorozat betegség miatt elmaradt tavaszi elôadását pótolja. 

– Növendékeink koncertlátogatásának és fellépéseinek ösztönzé-
sére az elôzô tanév elején minden zeneiskolás gyermek kapott 
egy Koncert-naplót, melyben az elôképzôsöknek 6, a nagyob-
baknak 12 „koncert-igazolást” kellett összegyûjteni. A kezdemé-
nyezésnek nagy sikere lett, és összesen 34 gyermek Koncert-
naplója telt meg. Jutalmuk egy budapesti Zenei kirándulás, mely-
re október 3-án kerül sor. Marosi Ágnes tanárnô közbenjárására 
fogadnak minket három hangszermûhelyben (vonós, fúvós, zon-
gora), majd az Operaházban kapunk „tárlatvezetést”, 18 órától 
pedig Bizet: Carmen címû operáját tekintjük meg. A kirándulás 
lebonyolítását 60.000- Ft-tal támogatja a Polgármesteri Hivatal. 
Hálásan köszönjük!

– Október 12-én tartjuk az idei elsô koncertet a leányfalui Duna és 
Panoráma Idôsek otthonában.

– A már hagyománnyá vált ôszi Katolikus templombeli Zeneiskolai 
koncert másnap, október 13-án (szombaton) 16.30-kor 
kezdôdik.

– Végül egy novemberi elôzetes: Maro si Ágnes tanárnô zeneaka-
démiai Diploma koncertjének a mûsorát november 8-án (csütör-
tök) 17 órától hallgathatják meg az érdeklôdôk a Népházban.
Koncertjeinkre mindenkit szeretettel várunk!

 Gratzl Erika zongoratanár

A Tahitótfalui Termelôi Piac még négy szombaton kerül meg-
rendezésre az idei esztendôben, hiszen lassan kiürülnek a helyi 
zöldségeskertek. Azokhoz a termékekhez, amelyek a tél folyamán 
is vásárolhatók, az októberi piacokon átvehetô Árusítók Listájának 
segítségével továbbra is hozzájuthatnak. Várjuk szeretettel vásár-
lóinkat ezeken az októberi szombatokon, hogy megtöltsék kam-
ráikat a télre. Továbbra is kapható a piacon zöldség, gyümölcs, 
méz, füstölt áru, házi tejtermékek, fürjtojás, gyógynövények, lek-
várok és így tovább. Márciusban újból szeretettel várjuk a vevôket, 
kibôvített területen, amit az önkormányzat igyekszik még kom-
fortosabbá tenni a látogatók és a gazdák számára A vásárlók és 
árusítók érdeklôdését továbbra is várjuk a 70/5984345-ös telefon-
számon. 

Zeneiskolai hírek

Sikeres szezont zár 

a termelôi piac

2012. november 15. péntek 18:00-kor

Dr. Zacher Gábor 
tart elôadást 

a tahitótfalui Népházban

Miért?
címmel, mely rólunk, 

a gyermekeinkrôl, 
a mibajodvanédesfijam-ról, 
a mitörténtaziskolában-ról, 
az otthoni villanypásztorról, 
a bezzegazénidômben-rôl, 

a nemzedéki szakadékról szól.
Minden szülôt és nem szülôt, 
aki a jövônkért felelôsséget 

érzô felnôtt, szeretettel várunk. 
Belépés ingyenes.

Cím: Népház, Tahitótfalu,  
Bajcsy Zs. út 1/a
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A Tiszavirág jobb marketingjének 
köszönhetôen a dunavirág csak a második 
helyet foglalja el a kérészek nem létezô 
ismertségi versenyében. Egykor híres roko-
nához hasonlóan virágzott tôle a Duna és 
annak összes mellékfolyója. Napjainkban 
jól körülhatárolható körre szûkült ismert-
sége, fôként (hidro)biológusok, ökológu-
sok és lelkes horgászok gondolnak növény 
helyett állatra, ha valahol szóba kerül a 
dunavirág neve. 

A kérészekrôl már Arisztotelész is meg-
emlékezett annak idején: 

„A Hypanis-folyón, mely a Boszporuszba 
ömlik, a nyári nap fordultával szedernagy-
ságú zsákocskák úszkálnak, amelyekbôl 
szárnyas állatocskák bújnak ki, estig röp-
ködnek, azután elbágyadnak s napnyugtá-
val elhalnak.”

Dunai utazásáról szóló, 1726-ban kiadott 
mûvében Margsigli gróf is említi ôket. Azt 
nem tudni, hogy pontosan a duna-, vagy 
tiszavirágot látta, utóbbi ugyanis régeb-
ben megtalálható volt a Dunában, sôt a 
Drávában és a Nyitrában is.

Gyakori tévedés, hogy ezek a rovarok 
mindösszesen 2 napig élnek. A félreér-
tés eloszlatása végett nézzük végig egy 
dunavirág élettörténetét születéstôl egé-
szen a halálig:

A kérészek petéi a vízben, a meder alj-
zatán kelnek ki. 6-7 hónap is eltelik a pete-
rakás és a fejlôdés megindulása között. A 
lárva állapot során a egyre mélyebbre ássák 
be magukat a folyó aljzatát alkotó anyagba. 
Kacskaringós járatokat építenek maguknak 
az iszapban. Szeretik a tiszta és oxigénben 
dús vizet. Egy lárva élete 19-27 vedléssel 
megszakított lárvaállapotból áll. Azt az álla-
potot, amikor a kérész lárvák nemi jellege 
is meghatározható, nympha stádiumnak 
nevezzük. A kérészek lárvaállapota 2-3 évig 
tart, ami ugyanúgy az életükhöz tartozik, 
mint a a víz felett eltöltött rövidke idejük. 

Amikor a nymphák légzônyílásai végül 
kialakulnak, a testük megtelik levegôvel 
és a felszínre emelkednek.  A víz felszí-
nét elérve levetik „nadrágjukat”. Pár órán 
keresztül sub-imago állapotban, egy levé-
len vagy fûszálon várják ki, míg megkemé-
nyedik testük és képesekké válnak a repü-
lésre. 

A „virágzás” legtöbbször a hômérsék-
lettôl függôen július végén, augusztus ele-
jén késô délután, vagy estefelé figyelhetô 
meg. Ez tulajdonképpen az a rövid idôszak, 
amikor a párzásuk zajlik. Egy kifejlett 
kérész átlagosan 2 napig él, de a párzásu-
kat halogató hímeknél ez az idôszak hosz-
szabb is lehet. A dunavirágról jegyezték föl, 
hogy nem kötôdnek annyira a vízhez,  mint 
tiszai testvéreik, hanem ellepik a környezô 
területeket, településeket is. Kifejlett álla-
potukban a kérészek már megfeledkeznek 

a fénnyel szemben érzett gyermekkori 
viszolygásuktól. Fénycsapdával nagyon 
könnyû elfogni ôket, ilyenkor a nyílt láng-
ba is gondolkodás nélkül egyenesen bele-
repülnek. Rajzáskor a halak és madarak 
elôszeretettel lakmároznak belôlük.

Miután lerakták petéiket – egy nôstény 
átlagosan 1600 darabot –, elpusztulnak.

A dunavirág hazánkban természetvédel-
mi oltalom alatt áll, egy példányának esz-
mei értéke 2000 forint. Sajnos napjainkban 
egyre ritkább a látványos rajzásuk, pedig 
gyakran még a tiszavirágnál is nagyobb sza-
bású volt. Nagyon érzékeny a vizek szeny-
nyezettségére, éppen ezért jó hír, ha meg-
jelenik; jelzi a víz tisztaságát. A tiszavirágról 
a fehér színe különbözteti meg, ezért szok-
ták fehér kérésznek is nevezni. 
forrás: http://dunaiszigetek.blogspot.hu/ 

2012/06/viragzo-duna.html

Virágzó Duna 

A Duna virágzása Tahitótfaluban  2012. 
szeptemberében. Fotók: Almássy Csaba

Dunavirágok peterakás közben. Fotó: http://dunaiszigetek.blogspot.hu/ 
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a 

 

Bemutatja, a 

Holle Anyó 
cím  mesét 

 

 
 

2012. október 20-án szombaton 10 órakor 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Támogatói jegy ára 500 Ft 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 
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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

Tahitotfalu_2012_10jav.indd   14Tahitotfalu_2012_10jav.indd   14 10/2/12   10:40 AM10/2/12   10:40 AM



1 51 5

2 0 1 2 .  O K T Ó B E R Hirdetés

1 5

Tahitotfalu_2012_10jav.indd   15Tahitotfalu_2012_10jav.indd   15 10/2/12   10:40 AM10/2/12   10:40 AM



1 6

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.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. 
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskola fo gászat • 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 • GYERMEKGYÓGYÁ SZAT 
– dr. Szécsényi Ilo na, 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 – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 387-060, 
nyitva: hétfô–pént.: 8–16,30-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, 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; admin-
isztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 • 
KÉMÉNY SEPRÔ – 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, Duna kor zó 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 • 
MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 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, Vá ros háztér 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 – Tahi-
tót falu, 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 – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – Kaposvári 
Városgaz dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 
• TAKARÉK SZÖVET KEZET – 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 • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
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, Karne vál né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges 
csecse mô tanácsa dás 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
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám, 
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min-
den hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Közhasznú oldal 2 0 1 2 .  O K T Ó B E R

• Zöldségeskert: A fagytûrô és fagyhatást 
igénylô növényeket hagyjuk a helyükön, 
minden más zöldségfélét szedjünk fel és 
tároljuk el. A bab és borsó szárát vágjuk 
le, tegyük a komposzthoz, gyökereiket 
hagyjuk a talajban. A téli salátákat ültes-
sük ki. Fagyérzékeny növényeink tövét 
takarjuk be lombbal, szíjáccsal, mulccsal, 
fenyôgallyal.

• Gyümölcsös: A beérô körtét, almát bir-
set szedjük le és raktározzuk el. Miután 
leszedtük az ôszi szamóca termését, 
levélzetét vágjuk le és a mulcsszalmával 
együtt komposztáljuk. Végezzük el a már 
lombhullatta ribiszke és az egres téli met-
szését. A gyümölcsfák törzsére helyez-
zünk hernyófogó enyves övet. Készítsük 
el a következô hónapban telepítendô 
fák, cserjék helyét.

• Díszkert: A fû nyírását lassan hagy-

juk abba. Kerti tavacskánkat takarjuk 
le hálóval, hogy megvédjük a lehulló 
falevelektôl. Ültessük el a hangákat, 
alpesi növényeket és fagytûrô évelôket. 
Az idôsebb, sûrûn álló évelôket emeljük 
ki, osszuk szét, ültessük új helyükre. Az 
egynyáriakat a hónap végéig szedjük ki 
és tegyük a komposzthoz, helyükre ültet-
hetünk kétnyáriakat. A fagyérzékeny 
évelôket, gumósokat, kardvirágot szed-
jük ki és tároljuk ôket. Megkezdhetjük a 
földlabda nélküli örökzöld cserjék, fák, 
sövények telepítését. Vágjunk fás dugvá-
nyokat.

• Üvegház: Gondosan vizsgáljuk át a növé-
nyeket, a gombákkal fertôzött leveleket 
távolítsuk el és semmisítsük meg. Vessük 
el a téli, rövid tenyésztésû salátákat. 
Éjszakánként – ha szükséges – fûtsünk 
kicsit.

 Kertésznaptár - október

Tahitótfalu októberi programjai

Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai októberben

Október 20. szombat 10:00: Habakuk 
Bábszínház: Holle anyó. Támogatói jegy 
500 Ft. 
Népház rendszeres programjai

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Szabó Judit, 0630/338 6806
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerdánként orientális tánc és show 
tánc gyerekeknek 5-9 éves korig, 9-14 
éves korig, orientális tánc felnôtteknek. 
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 
1325. 
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô 

és néptánc szakkör újra indul. Vezeti 
Szabó Judit.
Aerobik terem: Pilates – alakformáló 
mélyizomtorna, minden szerdán reggel 
8.30-tól 9.30-ig a tahitótfalui sportpálya 
mellett. Érd.:06  20 973 1800
Községi Könyvtár programja

Szerda 17:00: Kézimunka kör
Október 5. péntek 18:00: Olvasókör elsô 
összejövetele. 2012/2013 év témája:
Tormay Cécile, Herczeg Ferenc, Tamási 
Áron, Bohumil Hrabal, Ignác Rózsa irásai. 
Havonta egyszer önköltséges szín-

házlátogatást szervezünk, utazás 

bé relt bus szal történik. Az aktuális 

elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 

program ról érdeklôdni lehet Béres 

Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 

+3630/337 5527.
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