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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Tahitótfalu sikere a Nemzeti Vágtán!
Engedjék meg, hogy az eddigi beszámolóktól eltérôen most személyes emlékeimet, érzéseimet osszam meg Önökkel a Nemzeti Vágtán
elért hatalmas sikerünk kapcsán.
Mint többen tudják, szívemhez igen közel állnak a lovak. Mindig fontosnak tartottam, hogy a gyerekek és felnôttek tudják meg, milyen csodálatos, szeretetre méltó állatok a lovak, akik évezredek óta velünk,
értünk vannak.
Feleségemmel már az elsô nemzeti vágtát sikerült élôben végigkísérnünk. Akkor fogalmazódott meg bennem, milyen jó is lenne, ha
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Tahitótfalu is képviseltethetné magát ezen a csodálatos eseményen.
Felvettem a kapcsolatot a rendezvény szervezôivel, akik támogattak abban az elképzelésemben, hogy rendezzünk Tahitótfaluban is
egy elôvágtát. Ugyanis ez az egyik lehetôsége annak, hogy indulhasson
lovasunk a Nemzeti Vágtán.
2012-ben döntött úgy a képviselô-testület, hogy településünk is részt
vesz ezen a programon. Ekkor rendeztük meg az elsô elôvágtát. Nem volt
sok tapasztalatunk az effajta rendezvény megszervezésében, lebonyolításában, de az akarat és a lelkesedés meghozta gyümölcsét. Köszönet jár a
Bodor Majornak is a rendezvény helyszínének biztosításáért.
2012-ben iskolánk köztiszteletben álló tanára, Fábián Csaba vállalta
azt a nemes feladatot, hogy indul lovával a Nemzeti Vágtán.
Folytatás a 2. oldalon

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

Ünnepi mûsor a Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
diákjainak elôadásában: „A szabadságszeretô ember”
Közremûködik a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar.

Október 6. 18:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök tere,
Tahitótfalu. A megemlékezés végén mindenki elhelyezheti a Hôsök szobránál az emlékezés virágait, mécseseit. Plakát mellékelve.
Október 23. Megemlékezés és ünnepi mûsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 58.évfordulójának tiszteletére. Helyszín: Sportcsarnok
17:45 Koszorúzás az 1956-os emlékmûnél
18:00 Köszöntôt mond Dr. Sajtos Sándor polgármester

Faluház programjai októberben
Október 4. Szépteremtô Kaláka. A jeles napokhoz igazodva, hagyományos technikákat alkalmazva használati és ajándéktárgyak készítése. Vezeti:
Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 30/667 6627.
Október 6. 10:00: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. Elsô alkalom ingyenes. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Folytatás a 8. oldalon

Tahitótfalu októberi programjai
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Vágta elôfutamainak napja. Csak magamban mertem ismételgetni, hogy be kell jutnunk a középdöntôbe. Gyöngyi és lova rajtcél gyôzelemmel magabiztosan hozta az
eredményt. Innentôl kezdve már „csak”
az volt a dolgom, hogy írjam a többi lovas
eredményét, hogy amikor elkészül a középfutam kiírása, lássam milyen lovassal, lóval
kerülünk össze. Voltak könnyebb és nehezebb csoportok. És akkor jött a következô
nap. A középfutamokból már csak az elsô
helyezett juthat a döntôbe.
Aki ott volt, láthatta, hogy milyen csodát
produkált Gyöngyi Iceman nyergében.
Döntôbe jutottunk! Tahitótfalu lovasa a
döntôben! El se mertem hinni, hogy amiben 2011 óta csak reménykedtem, most
megvalósult. Gondoltam, Gyöngyi már
mindent megtett, amit nekem és a falunak
ígért. De szerencsére Gyöngyi és Iceman
nem így gondolta. Azt, amit a döntô futam
alatt éreztem, leírhatatlan. Csodálatos
élmény volt!
Folytatás az 1. oldalról
Aki már látta élôben, vagy akár televízión keresztül ezeket a futamokat, tudhatja, hogy nem veszélytelen dologról van
szó. Sajnos egy rajtunk kívülálló és minket
is megdöbbentô ügy miatt nem engedték
indulni a lovasunkat. Nagyon rossz volt ezt
a közjátékot megélnem, de elhatározásomat, miszerint Tahitótfalu neve szerepelni
fog egyszer a Nemzeti Vágtán, nem adtam
fel.
2013-ban ismét megrendeztük a már jól
bevált Bodor Major területén a Tahitótfalui
Elôvágtát. Ennek eredményeként Fodor
Ákos lovas képviselte falunkat a budapesti
Nemzeti Vágtán. A titkon remélt siker most
sem született meg. Köszönettel tartozunk

a lovasunknak és azoknak a lelkes szurkolóknak, akiknek hatalmas buzdítását még a
televízióban is láthattuk.
2014-ben Bendes Csabának, a Nemzeti
Vágta nevezési igazgatójának segítségével
találkoztam Molnár Gyöngyivel, a 2011es Nemzeti Vágta gyôztesével. Többször
beszéltünk telefonon, míg végre sikerült személyesen is találkoznunk. Azt már
a beszélgetéseink elején elmondta, hogy
több település is megkereste, hogy induljon a színeikben. Voltak köztük
városok, határon kívüli és itthoni falvak is.
Gazdagabb és szegényebb települések egyaránt.
Gyöngyi minket választott!
Eljött aztán szeptember 20-a, a Nemzeti

Hogy méltóképp köszönetet mondjunk
a dicsôségért, szeptember 27-én az Itthon
vagy! Magyarország szeretlek” elnevezésû,
szüreti felvonulással egybekötött rendezvényünkön fogadtuk Molnár Gyöngyit.
Ez a siker egy közös munka eredménye,
amelyet ezúton is köszönök a közremûködô
helyi vállalkozóknak, azoknak, akik kilátogattak a helyszínre és Tahitótfalu zászlait lengetve szurkoltak lovasunknak.
Büszke vagyok arra, hogy egy ország nézhette élô egyenes adásban, hogy a Himnusz
Tahitótfaluért és Molnár Gyöngyiért szólt
és zászlónk a gyôztes fölött lobogott a
Vágta dombon.
Dr. Sajtos Sándor
Fotók: MTI, Ferenczy Barbara
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Anyakönyvi hírek

Így gazdálkodtunk, költségvetésünk
alakulása 2014. elsô félévében
A képviselô-testület számára mindig fontos volt, hogy gazdálkodásunk biztonságos, kiegyensúlyozott és takarékos legyen.
Gazdálkodásunk elsô félévérôl elmondhatjuk, hogy a teljesítések néhány kivétellel a tervezettnek megfelelôen alakultak.
A Községi Tájékoztatóban rendszeresen
megjelenô polgármesteri beszámolókból
nyomon követhettük a településen zajló
fejlesztések ,beruházások,karbantartások
alakulását. Ezek néhány kivétellel idô
arányosan teljesültek. Két, még korai kivitelezési szakaszban lévô beruházásunk
kapcsán kismértékû a ráfordítás, az ezzel
kapcsolatos teljesítés / gát , konyha-étkezde/.
A tervezettnek közel kétszerese a teljesítés közintézményeink felújítása , karbantartása terén, itt az egész évi munkát félév-

ben már elvégeztük. A Fôvárosi Vízmûvek
által nyújtott támogatás felhasználása áthúzódik az év második felére.
Tervezett ütemben haladt viszont a járdafelújítás, emlékmûveink karbantartása,
szépítése/ Tildy Emlékmû, Hôsök szobra,
Trianon Emlékhely/.
A felelôs gazdálkodás tényét mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy 2014.
június 30-án rendelkezésre álló pénzkészletünk 123.522.000 Ft. Ennek ismeretében kijelenthetjük, hogy gazdálkodásunk
stabil, és az elsô félévben a tervezettnek
megfelelôen alakult.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné
Gazdasági Bizottság elnöke

Tahitótfalu Önkormányzat 2014 . Évi költségvetés teljesítése I. félévben
Eredeti elôirányzat
KIADÁSOK
ezer Ft-ban
személyi juttatások
188 234
Járulékok
50 996
dologi kiadások
249 122
ellátottak pénzbeli juttatásai
13 450
tartalék
55 540
beruházások
844 898
felújítások
10 000
hiteltörlesztés
6 268
mûködési célú támogatások
12 000
kiadások összesen
1 430 508

Módosított elôirányzat
ezer Ft-ban
195 509
51 389
249 374
17 844
61 871
844 898
10 000
76 977
12 000
1 519 862

Teljesítés
ezer Ft-ban
98 443
25 247
103 498
6 838
11 462
18 990
76 977
3 687
345 142

2014-ben eddig született 15 fiú, 16 leány,
összesen 31 gyermek.
Megszülettem!
2014. szeptember 07-én, nevem: Baján Zalán
2014. szeptember 22-én, nevem:
			Csereklye Ákos
2014-ben házasságot kötött 48 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Fanczal Sándorné, 77 éves, Toldi M. u. 1.
Szigyártó Sándor, 44 éves, Béke út 24.
Falvai József, 70 éves, Napsugár u. 1.
Heves Jánosné, 79 éves, Pajtagödör
Nyugodjanak békében!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
nyitvatartási
rend

BEVÉTELEK			
Önk. Mûk. támogatása
273 340
284 287
156 001
Helyi adó bevételek
142 000
143 204
86 435
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Mûködési bevételek
53 800
53 963
30 541
Mûködési célú átv.pénz
33 705
33 705
2 790
Hétfô
14–18 óráig
felhalmozás célú támog.(gátépítés) 661 898
661 898
178
Kedd
8–12 óráig
felhalmozás célú átvett pénz
18 765
95 805
77 040
Szerda
14–19 óráig
fejlesztési célú hitel
127 000
127 000
Csütörtök
8–12 óráig
elôzô évi pénzmaradvány
120 000
120 000
Péntek
14–18 óráig
bevételek összesen
1 430 508
1 519 862
352 985
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Oktatás, programok

Miles
„Az ezer mérföldes utazás is egyetlen
lépéssel kezdôdik.” – tartja egy keleti bölcsesség.
MILES (angol) = MÉRFÖLD: Ezzel az
egy lépéssel kezdtük meg a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola 2014/2015-ös tanévét.
Hamar elszállt a szeptember. Elsôseink lassacskán megszokják, hogy ebéd után nem
szunyókálás, hanem újabb tanóra fogadja
ôket, és már nemcsak egymással, hanem
egy-két betûvel és számmal is jó barátságot
kötöttek. Szokatlan, bár örömteli - gyermekeknek, pedagógusoknak és szülôknek
egyaránt, - hogy egyre többen vagyunk
Népházunk kicsiny tereiben. Látjuk, hogy
ezt a helyzetet csak sok-sok türelemmel és
közös akarattal tudjuk megoldani, ehhez
tartozik az is, hogy a kicsinyeket októbertôl
már nem szükséges a kedves szülôknek
felkísérni az emeletre. Már 4 évfolyamunk
keresi saját csoportját a Hit- és erkölcstan
órákon. Példaértékûnek tartom, hogy minden települési keresztény/keresztyén felekezettel, a Református, Katolikus és Baptista
Egyházközséggel közösen alakítottuk ki a
párhuzamos órarendet, amely településünk
gyermekeiért végzett munkánk érdekében
szép renddel, együttmûködéssel és kellô
rugalmassággal történt.
MILES (német) = KILOMÉTER: Legalább
ilyen hosszú irattömeg keletkezett szeptemberben hivatalos iskolai alkalmaink
jegyzôkönyveibôl, kötelezô adminisztrációnk alapirataiból. Lezajlottak az elsô
szülôi értekezletek, a munkaközösségi
értekezletek, a Diákönkormányzat, a Szülôi
szervezet és az Intézményi Tanács alakuló
ülései, amely szervezetek évek óta kiválóan mûködnek intézményünkben. Minden
feladatra sikerült munkatársat beosztani,
bár a köznevelési törvényben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére irányuló törekvés, a megfelelô számú pedagógus

hiányában igen nehéz feladat elé állított. A
sportkörök, szakkörök és zeneiskolai órák
beosztása is komoly munkát igényelt, szerencsére mind a 21 sportköri óra, 6 sport
önképzôköri foglalkozás, 6 szakkör és a 149
zeneiskolai tanuló egyéni beosztása is végleges. Utóbbit úgy kell elképzelniük, mintha
130 gyaloggal sakkoznának 10 db sakktáblán, ahol minden táblán van egy király, és
minden gyalognak tudnia kell legalább egyet
lépni, valamint lépésenként két-két táblán a
gyalogok is helyet cserélnek. (A sakkban a
gyalogot is MILES-nek nevezik latinul.)
M I L E S G R AV I S ( l a t i n) = N E H É Z
FEGY VERZETÛ K ATONA, VÉRTEZET:
Ilyen vértezet a helyesírás, amivel évrôlévre felfegyverezzük tanítványainkat.
Hagyományaink szerint a szeptemberben
megrendezett iskolai helyesírási versenyen
csaptak össze felsôs tanulóink a gyôztes
címért, az alsósok pedig tudásukat frissítették fel. Az 5. évfolyamon Ferencz Réka,
a 6. évfolyamon Szalai Balázs, a 7. évfolyamon Kovács Kamilla, a 8. évfolyamon
Surján Renáta lett a verseny gyôztese.
Mindnyájuknak gratulálunk! Ez utóbbi volt
a verseny egyik példamondata is. Az 5. évfolyamban az „OLDD MEG!”, a 6. évfolyamon
a „NE BÁNTSD!”, a 7. évfolyamon „AZT
HISZEM…”, a 8. osztályban „NE FELEJTS…!”
volt az egyik leírandó példamondat.
M I L E S ( lati n) = LOVA S K ATONA:
Intézményünk tanulói idén is részt vettek
a 2014. szeptember 21-én megrendezett
Nemzeti Vágtán, ahol lelkes szurkolásunk
nem maradt viszonzatlanul, hiszen Molnár
Gyöngyi Tahitótfalu színeiben megnyerte a döntôt!!! Érthetô módon a gyerekek
érdeklôdése nagyon felélénkült a lovaglás
iránt. A nap felejthetetlen marad számunkra,
nem csupán a gyôzelem, de a számos lovas
program miatt is! Persze nem pusztán lovas
sportkörünk részesült sportélményben,
hiszen szeptember 19-én 50 gyermekkel
utaztak pedagógusaink a Budapesti Nagy
Sportágválasztóra, ahol számos ritka sport-

Tahitótfalu októberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3620/569 7507
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30:
Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
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Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna,
19:00-20:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig.
Érd.: Sípos István 0630/2742880
kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna

ággal is találkozhattak, bár kijelenthetjük,
helyi intézményi választékunk az oktatott
18 sportágával a környéken is egyedülálló.
Sikeresnek mondhatjuk kezdeményezésemet, amely a szeptember 27-én megrendezett „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!”
program keretében valósult meg. Az általam
elnevezett „Spuri a sulival – mindenki velünk
fut6!” verseny sokkal inkább volt a közösségbe tartozás erôsítôje, mint atlétikai megmérettetés. Célom az együvé tartozás erôsítése,
az egészséges életmód népszerûsítése, a népi
hagyományok megismertetésével összhangban. A kolompszóra induló „nyájban futás”
a Szent Mihály napjához köthetô hagyományokhoz illeszkedett, ezt a résztvevôk jó
kedvvel vették tudomásul. Diákjaink végeredménye junior kategóriában (1,1 km): 1.
Antal Kevin, 2. Zabolai Bence, 3. Dombai
Kitti. A „nagyok” futóversenyén (3,3 km): 1.
Kovács Gábor öregdiák, 2. Kövesdi Péter, 3.
Antal Zsombor
M I L E S M I L I T I S ( l at i n) = LOVAG:
Mindennapi iskolai munkánk és a lovagiasság eszménye harmonikusan összecseng,
hiszen intézményünk pedagógiai programját
ugyanazon eszmények alapozzák meg, amelyek a lovagokét, miszerint:
„Mire szeretnénk nevelni és oktatni?
Szeretetre, Tiszteletre, Udvariasságra,
Bajtársiasságra, Hûségre, Tisztaságra,
Hazaszeretetre”
A tanév döntô része még elôttünk van, de
pedagógusainkkal felvértezve, harcra készen
állunk, hogy tanév végén majd elmondhassam: hûségesek és lojálisak voltunk
eszméinkhez, megtettünk minden tôlünk
telhetôt, hogy hozzájáruljunk Tahitótfalu
dicsôségéhez, boldogulásához, fenntartásához és hasznosságához. Harcolunk minden
elôítélettel, amely megnyilvánul velünk
szemben, de soha nem teszünk olyat, ami
ártana falunk méltóságának; mindig úgy
viselkedünk, mint becsületes emberhez illik.
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk
márciustól. Bejelentkezés: Liptainé Székhelyi
Fruzsinánál a 20-2966000-es telefonszámon. A
tornákról érdeklôdni a fenti számon, továbbá
Földesi Andreánál, a 70-6000855-es számon.
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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Bakonyi húsosgombóc
Hozzávalók 10 személyre
Tészta
1,5 kg burgonya, 70 dkg liszt, 4 evôkanál
búzadara, 4 evôkanál olaj, 1 tojás, só, 10
dkg olvasztott vaj (locsoláshoz)
Töltelék
1,5 kg lehetôleg mangalica lapocka, 25
dkg vegyes gomba, 15 dkg rizs, 2 fej vöröshagyma, 2 tojás, 6 – 7 teáskanál só, 2 – 3
teáskanál bors, 1 nagy csomag petrezselyem zöld
Gomba paprikás
1 kg vegyes gomba, 2 fej vöröshagyma,
3 gerezd fokhagyma, 3 – 4 evôkanál zsír,
2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, pirospaprika, só
Díszítés
3 dl tejföl, 2 csokor petrezselyem, 1 csokor
fodros petrezselyem
A burgonyát héjában felteszem fôni, míg
elkészül, a tölteléket készítem el. A húst és a
vöröshagymát ledarálom, a gombát megtisztítás után apróra vágom. A rizzsel, a tojással,

a fûszerekkel és az apróra metélt petrezselyemzöldjével összekeverem. Félreteszem
pihenni és a gombapaprikást is felteszem.
A zsíron megpirítom az apróra vágott hagymát. Beleteszem a megtisztított, fölkockázott gombát. Beleteszem a pirospaprikát, sót
és a sóval összetört fokhagymát. Fölöntöm
egy kevés vízzel Ha a burgonya megfôtt,
meghámozom, összetöröm és a többi hozzávalóval összekeverve tésztát gyúrok.
Félujjnyi vastagságúra kinyújtom. 6 - 7
centis négyzetekre felkockázom. Közben a
paprikásba beleteszem a fölkarikázott zöldpaprikát és a felszeletelt paradicsomot, és
annyira leveszem a fûtést alatta, hogy éppen
csak forrjon. A töltelékbôl nagyobb diónyi
golyókat formálok, a tésztára helyezem és
gombócokat formálok belôle. Forrásban
lévô sós vízben kg 20 percig fôzöm. A megmaradt töltelékbôl gombócnyi golyókat
formálok, amit majd szintén megfôzök. Ha
a tészta megfôtt, tálra szedem és olvasztott
vajjal meglocsolom. Letakarva félreteszem.
A csupasz gombócokat, ha megfôttek, egy

másik tálra szedem, ezt is letakarom.
Körülbelül ekkorra elkészül a paprikás is.
Egy adag két - két gombóc, amit tányérra
szedek, a gombapaprikást ráteszem, tejföllel meglocsolom, az apróra vágott petrezselyem levéllel megszórom, és a fodros levéllel díszítem. Fôzés közben, célszerû több
edényt is befogni, így körülbelül egyszerre
készül el minden.
Italnak száraz rozét ajánlok hozzá.
Ha a hozzávalókat lecsökkentem egy
kisebb családra, kiderül, hogy a hozzávalókból külön-külön nehéz mindenkit jóllakatni. De így nemcsak finom, de laktató, akár
ünnepi ebédet is készíthetünk belôle.
2006-ban Vecsésen, a Kárpát-medencei
Ízek Versenyén teljes ételsorral neveztünk,
aminek a fenti étel is része volt és második
helyezést értünk el vele. Az ételsor különben hideg erdei gyümölcslevesbôl, és des�szertként a már tavalyról ismert részeges
barátból állt. Sok sikert az elkészítéséhez,
jó étvágyat hozzá!
Alberti Enikô és Gergely

Közkívánatra
A tahitotfalui termelôi piac az idei évben december közepéig minden szombaton várja vevôit. Harmadik
éve márciustól késô ôszig minden szombaton helyi termékeket vásárolhatnak a Dunakanyarban élôk
szombat délelôttönként a Tahi parkoló melletti murvás területen. A nagy érdeklôdésre való tekintettel az
idei évben nem zárja be kapuit október végén a piac, egészen a december 13-án megrendezendô adventi
kézmûves vásárig várjuk a helyi termékek kedvelôit.
Rokob Orsolya
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Jancsó Benedek 160
Négy napos rendezvénnyel emlékeztünk
Háromszéken egy példamutató munkásságú székely tudósra, dr. Jancsó Benedekre.
A születésének 160. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat szeptember 18-án,
csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeumban kezdôdött neves meghívottak részvételével és elôadásaival, majd
értékes kulturális programokkal tarkítva
Kézdivásárhelyen és Gelencén folytatódott,
magába ölelve a Jancsó családnevet viselôk
családtalálkozóját is.
Tahitótfalui érdeklôdôk sokadik alkalommal vesznek részt a Jancsó Alapítvány
által szervezett megemlékezéseken, erdélyi körutakon. A mostani alkalomra a
magyarországról kiutazó több mint 100
résztvevôhöz a Dobogókô zenekar és további öt utazó is csatlakozott.
A megemlékezést a magyarországi
bejegyzésû Jancsó Alapítvány szervezte
közösen a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel,
Gelence Község Polgármesteri Hivatalával, a
Székely Nemzeti Tanáccsal, és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal. A
megvalósítást a Nemzeti Együttmûködési
Alap támogatta. A rendezvény megvalósulását jelentôs mértékben segítette
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala,
és Kovászna Megye Tanácsa. A Magyar
Országgyûlés elnöke a Jancsó Alapítvány
céljait adománnyal támogatta.
Elsô nap nagyszabású és magas színvonalú tudományos értekezleten emlékeztek
meg dr. Jancsó Benedek munkásságáról, a
Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
Elôadást tartott többek között dr. Egyed
Ákos akadémikus, valamint Raffay Ernô
volt honvédelmi államtitkár, mely során
méltatták a sokoldalú pedagógus, tudós és
politikai elemzô szerteágazó tevékenységét.
Az elôadások sorát dr. Egyed Ákos nyitotta meg.

A himnusz eléneklése után Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának elnöke köszöntötte a Magyarországról érkezett, valamint
erdélyi érdeklôdôket.
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Tamás Sándor, Kovászna Megye Taná
csának elnöke köszöntött mond
A megyei elnök arra figyelmeztetett, a
tudós férfiú száz évvel ezelôtt megfogalmazott gondolatai sajnos most is idôszerûek,
hiszen napjainkban ugyanúgy meg kell
küzdenünk nemzeti önazonosságunk
megôrzéséért és jövônk biztosításáért, mint
annak idején. A Jancsó Alapítvány nevében
Jancsó Antal szólt az egybegyûltekhez,
Rugonfalvi Kiss István szavaival, testestôllelkestôl székelynek nevezve a jeles tudóst.

Az anyaországból érkezett Jancsó Antal
a fôszervezô Jancsó Alapítvány nevében
szól (Fotó: Henning János)
Az alapítványi elnök elmondta, hetedik
alkalommal jönnek Háromszékre Jancsó
Benedekre emlékezni, és minden egyes
látogatás szellemi és lelki feltöltôdést jelent
számukra. „A székely irodalomtörténész volt
az, aki évtizedekkel elôre látta a magyar sors
veszélyeit. A mai nemzedéknek az a kötelessége, hogy emlékezzen azokra a bátor, mostoha sorsú emberekre, akik elôttünk jártak.
Jancsó Benedekrôl halála után iskolákat és
szakköröket neveztek el: elsôként a gelencei
általános iskola vette fel a nevét 2000-ben,
valamint mellszobrot is állítottak a tudós
tiszteletére, akinek munkáját következetesség, minôség, cselekvô odaállás jellemezte.”
A tudományos elôadások sorát dr. Egyed
Ákos nyitotta meg, aki Jancsó Benedeket
a trianoni kérdés legjobb szakértôjének
tartja. Jancsó a román nemzetiségi kérdés
elmélyült szaktekintélye volt, aki felismerte,
hogy a kisebbségi létbe került magyarság

sanyarú sorsa csak nemzetközi segítséggel
és nyomással javítható. A ma is aktuális gondolatokat megfogalmazó tudós véleménye
szerint a magyar külpolitikának a valós helyzet külföldi megismertetésére és a nemzet
kulturális újraegyesítésére kell fektetnie a
hangsúlyt, mindehhez pedig csendes, állandó és kitartó munka szükségeltetik.
Jáki László professzor a pedagógusi munkásságáról és máig érvényes szemléletérôl
beszélt, mely szerint a pedagógusnak nem
mestersége, hanem hivatása van, tevékenységét pedig a gyermekek iránti szeretetre
kell alapozza.
A gelencei Bodor György Kultúrotthon
ban csütörtökön este Kónya Ádám háromszéki kúriákat ábrázoló fotóiból és Jancsó
Zoltán festômûvész alkotásaiból nyílt kiállítás.
A továbbiakban Sas Péter mûvelôdéstörté
nésznek Jancsó Benedek egy eddig ismeretlen levelét is tartalmazó tanulmánya került
Jancsó András által tolmácsolásra, majd
Tóth-Bartos András történész a polihisztor
és a Székely Nemzeti Múzeum kapcsolatáról

értekezett. Fráter Olivér a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökhelyettese Jancsónak a
Székely Nemzeti Tanács 1918-ban történt
megalakításában és mûködésében játszott
szerepérôl, Raffay Ernô történész professzor
pedig bukaresti küldetésérôl beszélt.
A tudományos ülés végén Dsida Jenô
Sirató ének Jancsó Benedek halálára címû
versét Rekita Rozália színmûvésznô szavalta
el, az értekezlet a székely himnusz eléneklésével zárult.
A sepsiszentgyörgyi tudományos konferencián jelen volt a budapesti Mátyástemplom kórusa is, énekszámmal köszönt-
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ve a résztvevôket. Az anyaországi énekkar
repertoárjával a pénteki, szombati események hangulatát is emelte. Szombaton este
Sepsiszentgyörgyön, a zsúfoltságig megtelt Krisztus király templomban Mozart
Requiem-ével búcsúztak, amelyet a Laudate,
a Vox Humana, a Pro Musica kamarakórusok
és helyi zenészek közremûködésével adtak
elô Tardy László vezénylete alatt.
A megemlékezések több helyszínén is fellépett a budapesti Mátyás-templom kórusa

A látó ember
Dr. Jancsó Benedek egyike volt azon erdélyi személyiségeknek, akik kimagasló és
többsíkú tudásukat önzetlenül és teljes oda-
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adással népük és hazájuk szolgálatába állították. Éppen ezért örvendetes, hogy nevének
hetvenévnyi elhallgatása után elkezdôdött
a tudomány és a kultúra számos területén
végzett munkásságának újraértékelése és
elismerése, ugyanis a nemzetnek ma is égetô
szüksége van magasröptû és jövôbe mutató
gondolataira.
Az utolsó polihisztorok egyikeként emlegetett, hét nyelven beszélô tudós férfiú
nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot a háromszéki Gelencén, 1854-ben.
Kolozsváron, valamint Bécsben folytatott
egyetemi tanulmányai során magyar–latin
szakos tanári oklevelet szerzett, 1878-ban
pedig bölcsészdoktorrá avatták.
A gelencei Jancsó Benedek-iskola elôtt
megkoszorúzták a névadó mellszobrát és a
mûemlék templomban emlékmisét tartottak, ahol a Mátyás-templom kórusa mellett
Pálúr János zongoramûvész is fellépett.
Tanárként Pancsova és A r ad után
Budapestre került, ahol a tanítás mellett
folyóiratot alapított, illetve tanulmányokat
és cikkeket közölt a szakmai közélet és a
gimnáziumi oktatás fellendítése érdekében.

Változás a helyi római
katolikus egyházközségben

Felkérésre elemzést készített Románia oktatásügyi és mûveltségi helyzetérôl, a kormány
nemzetiségi ügyosztá¬lyának munkatársaként pedig a kisebbségi kérdés és a román
hódító politika nemzetközileg elismert
szakértôjévé vált, négy könyvben tárva a
közvélemény elé a magyar államot létében
fenyegetô folyamatokat.
Szombaton a kézdivásárhelyi Molnár
Józsiás parkban a Jancsó Alapítvány és a
Székely Nemzeti Tanács márványlapot állíttatott Jancsó Benedek emlékére.
1918 novemberében egyik alapítója volt
és elnöke lett a Székely Nemzeti Tanácsnak,
részt vett a béketárgyalásokat elôkészítô
bizottság munkájában, majd megírta Erdély
történetét. 1930-ban bekövetkezett halála a
nemzet egészét megdöbbentette, s életpályáját a legnevesebb folyóiratok méltatták.
A beszámoló a Székely Hírmondóban
Bedô Zoltántól 2014.09.22-én megjelent
nagyszerû írás szövegszerû átvételével
készült.
Tahitótfalu, 2014. szeptember 25.

Alapítvány nevében Fekete Lászlóné.
A mise evangéliumában ezt mondja Jézus:
„Ha valaki követni akar engem, tagadja meg
magát, vegye föl keresztjét és kövessen.” Mt
16, 24
Jézust követni a boldogság útja számunkra. Kívánjuk neki, hogy ez az út boldog és
teljes legyen.
Gellért atya mostantól az albertfalvi Szent
Mihály római katolikus templom plébánosaként folytatja szolgálatát, helyére községünkbe Erdôs Attila atya érkezett.
Kérjük Isten áldását mindkettôjük lelkipásztori életére és munkájára!
Kubanek István képviselô

A Baptista Tábor
korszerûsített
faházaival várja télen
is a vendégeket
Erdô Péter bíboros 2014. szeptember
1-jével egy váratlan haláleset miatt új feladattal bízta meg Vénusz Gellért atyát.
Gellért atya 2005. január 15-tôl csaknem
tíz évig végezte nálunk lelkipásztori munkáját. Ez a tíz év nem telt el nyomtalanul.
Beszélgetéseink, kirándulásaink, a családközösségi alkalmak, az adventi programok,
betlehemezések, házszentelések, borszentelések, az ökumenikus hetek, a hittantáborok
és nem utolsó sorban a hétköznapok találkozásai során szerzett emlék mindannyiunkat
gazdagított.

Ez idô alatt újult meg a plébánia épülete,
a ravatalozó és az egyház tulajdonában lévô
könyvtár és ebédlô tetôszerkezete.
Az augusztus 31-i búcsú szentmisén a
templom teljesen megtelt. Énekkel köszöntek el tôle a hittanos gyerekek, a kórus és a
hívek. Mint mondta, nem búcsúzni, hanem
csak elköszönni szeretne. Megható szavakkal és szimbolikus ajándékokkal köszönték
meg áldozatos munkáját az egyházközség
nevében Ecker Károly, a község vezetôsége
nevében dr. Sajtos Sándor polgármester
valamint a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Az üdülô az Emberi Erôforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelôs Államtitkársága által 2013.
október 15-én megjelentetett, „Egyházi programtípusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetôségeire” elnevezésû, EGYH-EÖR-14
kategóriában felhívásra benyújtott pályázaton
3.000.000 Ft-ot nyert fûtés és hôszigetelés kiépítésére a 10 barakk és két mosdó helyiségre. Ezáltal
lehetôségünk nyílt, hogy az elô- és utószezonban
is komfortos kikapcsolódást nyújtsunk az ide
érkezô vendégeknek. A tábor egyre népszerûbb
menyegzôk, gyermek és ifjúsági csoportok számára. Reméljük, ezzel a szállás lehetôséggel növelni
tudjuk Tahitótfalu népszerûségét az ôszi-tavaszi
idôszakban. 		
Uzonyi Norbert
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Faluból faluba
Erdôs Attila Fôtisztelendô Úr, A Szent István Plébánia új lelkipásztora bemutatkozása

Nyár végéig Albertfalván voltam káplán.
Bár a település nevében benne van, hogy
-falva, valójában Budapest XI. kerületének
része. Budapesten is nôttem fel, tehát 38
életév és 12 év albertfalvi szolgálat után
helyezett át a bíboros úr Tahitótfaluba és
Szigetmonostorba. Az áthelyezés váratlanul ért és egyelôre nehéz úgy felfogni, hogy nem elhelyezett Albertfalváról,
hanem idehelyezett Tahitótfaluba és
Szigetmonostorba. Tizenkét szép évet töltöttem ott. Bár csak káplán voltam, Hollai
Antal atya mellett önálló lelkipásztornak
éreztem magamat saját projektekkel, de az
adminisztráció és a gazdasági ügyek terhe
nélkül. Albertfalván az én feladatom volt
a katekumenátus (felnôttek felkészítése
keresztségre, elsôáldozásra, bérmálásra), a
ministránsok és általában a liturgia ügye, a
templombúcsú programjaiban is sok szerepem volt, én szerkesztettem az egyik plébániai újságot és családokkal foglalkoztam
– természetesen a szokásos papi feladatok
mellett.

Utolsó közös képünk
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Kora nyáron Antal atyánál
súlyos betegséget diagnosztizáltak. Okkal reméltük,
hogy teljesen felépülhet és
nagyon imádkoztunk is érte.
A mûtétre lelkileg is készült,
meggyónt, megáldozott és
felvette a betegek kenetét.
Eltréfálkozott az altatóorvossal, hogy ne csak altassa, de
ébressze is majd fel, nagyot
nevettünk a spontán viccen.
Aztán a hosszúra nyúlt mûtét
estéjén telefonáltak a kórházból, hogy minden erôfeszítés
ellenére a mûtôasztalon meghalt. Temetése után Vénusz
Gellért atyát helyezték a helyére, engem
pedig az ô helyére
ide. Antal atya nemcsak fônököm volt,
de jóbarátom is,
már a szemináriumi idôk óta. Hiánya
nagyon fáj, és nemcsak érzel m i leg,
hanem a plébánosi
teendôkkel kapcsolatban is naponta
felhívnám, ha tehetném.
Ta h itót f a lu é s
Szigetmonostor egészen más típusú lelkipásztorkodást igényel, mint a fôváros.
Ennek ellenére ez
sem klasszikus falu.
Mostanára sokakkal találkoztam a
falvak vezetô emberei közül és a hívek
közül is, meglepôen
sokan Budapestrôl,
de legalábbis más
vidékrôl költöztek ide. Ha szabad így fogalmaznom, „gyüttmentek városi falvai”. A
faluról élô sztereotípiákkal szemben nagyon
igénylik a mély gondolatokat és nem ijednek
meg attól, ha beleveszem a prédikációmba,
amit a teológián tanítottak nekem. Sokféle
programot szeretnének, aminek én nagyon
örülök, mert én is szeretem, ha pezseg az
élet körülöttem. Albertfalvi tapasztalataimat
ezekbe nagyrészt át is tudom ültetni.
Amit feltétlenül szeretnék: ha a szentségeket mindenki mélyebben megélné.
A keresztség, még ha egyszer felvehetô
szentség is, gyakran jusson eszünkbe, mert
azáltal lettünk Krisztus testvérei és az Atya
gyermekei. Ez az egy szentség közös pro-

testáns testvéreinkkel is. Születésnapunk
mellett ünnepeljük meg keresztségünk
évfordulóját is! Az elsôáldozás ne a fehér
ruha ünnepe legyen, hanem annak, hogy
a gyerekek végre minden misén áldozhatnak! A bérmálás ne attól legyen különleges,
hogy találkozunk a püspökkel, hanem hogy
betölt minket a Szentlélek és az Egyháznak
teljes jogú tagjává válunk! Aki megbérmálkozott, minden funkciót betölthet az
Egyházban és az Egyház számít is a szolgálatára. Az esküvôt ne a helyszín tegye
széppé, hanem az Isten áldása és a násznép
buzgó imádsága! És végül azt szeretném, ha
egyetlen elhunyt neve mellé se kéne beírni az anyakönyvbe „szentségekkel ellátva”
rovatba, hogy „nem”. Higgyük el, hogy nem
ijed meg az idôs ember, ha elhívjuk hozzá

Betegek kenete templomi
ünneplése
a papot! A betegek kenete olyan szentség,
ami megerôsít a szenvedésben, nem pedig
átsegít a túlvilágra. Bár a temetkezési vállalat emberei is feketébe öltöznek, meg a pap
is, azért jól meg lehet különböztetni minket.
Sokszor úgy tûnik, hogy az a jó pap, aki
sok programot szervez és mindenütt ott
van. Pedig ez csak a külsôség. A szentségek
kiszolgáltatása is méltó, ha ünnepélyesen
történik, de a lényeg végtelenül egyszerû
és alig látható kívülrôl. A lényeg a hívek lelkében történik le, amihez a pap csak hozzásegíteni tudja a hívôt. Minden, amit itt tenni
szeretnék, erre irányul.
Erdôs Attila
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„Féljétek az Istent és Neki adjatok dicsôséget!”
(Jelenések könyve 14:7)

A Tahitótfalui Református Gyülekezet
kirándulása

Várakozással teli szívvel indultunk el idei
egynapos gyülekezeti kirándulásunkra
2014. szeptember 21-én kora reggel, hogy
a vasárnapi napot illendôképpen elkezdhessük és részt vehessünk a miskolci deszkatemplomi református istentiszteleten.
Nagytiszteletû Almási Ferenc lelkipásztor a
Zsidókhoz írt levél 12. részének 12-17 verseit olvasta fel alapigének. A napra, sôt egész
hétre azt az üzenetet vihettük magunkkal,
hogy nem mindegy, hogy mit/kit engedünk
elhatalmasodni az életünkben, mert annak
mindenképpen lesznek következményei. Jó
vetésnek, jó aratása=következménye, rossz
vetésnek, rossz aratása, amelyet már nem
biztos, hogy lelkesedéssel fogunk fogadni.
Az Igét szívünkben forgatva és a szép
fatemplom képét ôr i z ve i ndu lt u n k
tovább Sárospatakra. Megcsodálhattuk
a Református Kollégium épületegyüttesét, amely a Gimnázium-, Teológia-,
Nagykönyvtár- és a Berna-sor épületeibôl
áll. Amint felbaktattunk a nagykönyvtárba
vivô hatalmas falépcsôkön, eszünkbe juthatott, hogy elôttünk milyen neves emberek
koptathatták e lépcsôket. A Nagykönyvtár
bámulatos, megújult szépségével tárult fel
elôttünk. Csak néhányat szeretnék említeni különlegességei közül: csillagmintás
parketta, freskó a mennyezeten, csodaszép
dór oszlopokon támaszkodó galéria, amely
hatalmas könyvespolcokat cipel. Pollack
Mihály nevével itt is találkozhatunk, hiszen
az ô tervei alapján épült meg a díszterem.
Mindezek után a Rákóczi múzeumot, vagy,

ahogy mi annak idején diákként hívtuk: a
pataki várat nézhettük meg. Gyönyörûen
felújított falai között szinte megelevenedett
elôttünk a Rákóczi család élete. A Vörös
torony szûkös lépcsôin felkaptatva csodálatos panoráma tárult fel elôttünk: a Bodrog
folyó, a református templom, a Mûvelôdési
Ház, az Árpád Vezér Gimnázium melyek
közül a két utóbbi Makovecz Imre tervei
alapján készült. A megfáradtak számára
az ebéd jó lehetôség volt arra, hogy megújult erôvel folytassuk utunkat Vizsolyba, a
Bibliamúzeumba. A kicsiny templom falain
XII-XV. századbeli falfreskók sorakoznak,
középen két sorban padok, elôl a Vizsolyi
Biblia és egy korabeli nyomda áll.

Károli Gáspár gönci református lelkész
volt az, aki lefordította és 1590-ben megjelentette az elsô teljes magyar nyelvû Bibliát.
Ugyanakkor nemcsak fordítója, hanem
gondozója-szerkesztôje, sajtó alá rendezôje
és kiadója is volt a Bibliának.
Kirándulásunk három legifjabb részt
vevôje a Vizsolyi Biblia címlapjának másolatát el is készíthette azon a rekonstruált
nyomdán, amelyhez hasonlón az eredeti
Bibliát egykor nyomtathatták. Innen továbbhaladva Vilmányba vezetett az utunk, ahol
nagytiszteletû Sohajdáné Samu Zsuzsanna
lelkipásztor mutatta be a Göncruszkai

a többiek felé. A két gyülekezet és lelkipásztoraik felismerték és így, talentumaik
szerint szolgálnak Istennek és egymásnak.
Kirándulásunkat a múltidézéssel kezdtük és
a jövô ígéretével fejeztük be. Isten csodát
tesz ott, ahol ezt tárt karokkal és nyílt szívvel várják és fogadják. Errôl szólt református
eleink történelme; igyekszünk magunk is
úgy élni és szolgálni, hogy méltóvá váljunk
eme örökséghez, és az ígéretes jövendônek
munkálói, elôsegítôi lehessünk.
A Kedves Olvasókra Isten áldását kéri:
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya
lelkipásztor

Október
a reformáció
hónapja
A VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület és a Tahitótfalui Református
Egyházközség szervezésében október
30-án este 6 órától reformációi hálaadó
hangverseny lesz a református templomban helyi mûvészek, kórusok és fiataljaink
közremûködésével.
A reformáció áldásai a mai napig kihatnak
egyházunk és egész társadalmunk életére,
méltó, hogy hálát adva emlékezzünk azokra az elôdökre, akik életüket sem kímélve
szálltak síkra a tiszta bibliai tanítás kizárólagosságáért a keresztyén hit- és egyházi gyakorlatban. A belépés díjtalan, adományokat
a református templom orgonájának lassan
idôszerû felújítására fogunk gyûjteni.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a
szervezôk!

Református Gyülekezet szolgálati területeit: a Tálentum Tehetséggondozó Iskolát,
Óvodát, a Biztos Kezdet Ház jelentôségét a
környezô településen élôk életében. Sokan
könnybe lábadt szemmel hallgattuk, hogy
milyen nehézségekkel kell megküzdeni
az ott élôknek. Jó volt látni azonban, hogy
az Istenben bízó ember még ilyen helyzetben is felismeri, hogy küldetése van
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Az iskola új tanárainak bemutatkozása
Makray Andrea vag yok, tör téne lem-német szakos tanár. A Szentendrei
Református Gimnáziumba jártam, majd
a Pázmány Péter Katolikus Eg yetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán
végeztem történelem- és némettanárként.
Szabadidômben szívesen sportolok; vagy
olvasok mindenféle érdekeset; szeretek
zenét hallgatni, táncolni, illetve a magyar
népi kultúrával foglalkozni. Rendkívül
izgalmasnak és fontosnak találom a történelmet, ezért örülök, hogy hivatásszerûen
is foglalkozhatok vele. Széchenyi István
szerintem gyönyörûen összefoglalta a történelem egyik fontos küldetését: „Tiszteld
a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn.” A múlt tisztelete annak
ismerete nélkül azonban nem valósulhat
meg. A megismerés ugyanakkor rendkívül
érdekes folyamattá válhat - ebben szeretnék
a diákok segítségére lenni. Ami a németet
illeti: a mai világban különösen nagy elônyt
jelent, ha valaki meg tudja magát értetni
egy idegen nyelven is. Számomra fantasztikus érzés, amikor anyanyelvemen kívül
is beszédbe elegyedhetek más emberekkel
- ennek az örömét és szépségét szeretném
megismertetni a diákokkal. A nyelv mellett
a másik ország szokásaiba való bepillantás
is érdekes, sôt hasznos lehet. Munkámban
Brunszvik Teréz szavait igyekszem szem
elôtt tartani: „Nevelés teszi az embert, és az
ember a hazát.”
Pintérné Lehoczky Dolly vag yok,
két éve végeztem az Eszterházy Károly
Tanárképzô Fôiskolán, történelem szakon,
illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mûvelôdésszervezô szakán. Szentendrén
élek, egy tizenöt éves fiú édesanyja vagyok.
Egy hónapja vagyok a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola pedagógusa, ahol
jól érzem magam, és remélem, még sokáig
tudok a közösség és a gyerekek hasznára
lenni.
Lovas Bettina Ingrid vagyok, nyolc
évesen kezdtem zongorát tanu l n i a
Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben, Telek
Zsuzsanna növendékeként. A muzsika családom révén már születésem pillanatától
jelen volt az életemben, noha én vagyok
az elsô hivatásos muzsikus a családban.
Késôbb H. Kürtösi Mónika lett a zongoratanárom. Szintén a zeneiskolában ismerkedtem meg elsô szolfézstanárommal,
Papp Miklósné Zsuzsa nénivel, akit most
is nagyra becsülök és tisztelek, mert tôle
tanultam meg a zene alapjait. Az elsôrangú
szakmai útmutatás, és ösztönzés hatására hamar a zongoramûvészi pálya mellett
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döntöttem. Továbbtanulásomban nagy
segítséget nyújtott a 2002-ben elnyert
Levente-díj, amelybôl megvehettem elsô
komolyabb hangszerem. Ugyanebben az
évben sikeres felvételi eredményeként a
Kecskeméti Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Szakközépiskola zongora-szolfézs szakos
diákja lettem. Utolsó két évemben a csembaló tárgyat is felvettem, hogy ezzel is
gyarapítsam tudásom. Az érettségi után,
2006-ben felvételt nyertem az Szegedi
Tudomá ny Eg yetem Zenemûvészeti
Karának zongoramûvész, mûvésztanár
szakára, ahol 2012-ben sikeresen diplomát
szereztem. 2010-ben elsô gyermekem várva
férjemmel Szentendrére költöztünk. 2011
szeptemberétôl Esztergomban dolgoztam.
Második gyermekem 2013-ban született,
nagy lelkesedéssel vágtam bele újra a munkába ebben az évben, mint zongoratanár.
Férjem szintén zongoramûvész és tanár.
Hauser Adrienne zongoratanulmányait
négy és fél éves korában kezdte. Hétévesen
felvették a Zeneakadémia „Elôkészítô
Tagozatára”, 1981-ben a Zongora Tanszakra,
ahol Kocsis Zoltán, Rados Ferenc, és Kurtág
György tanítványa volt. 1985-ben díjat nyert
a Magyar Rádió Zongoraversenyén, és
ugyanabban az évben, Varsóban a Lengyel
Televízió portréfilmet készített róla. Részt
vett több mesterkurzuson, Párizsban
Yvonne Leféburenél, majd Sebôk Györgynél
képezte tovább magát. Fellépett a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon, a Nemzetközi Bartók
Fesztiválon, az Interforumon, a lengyelországi Chopin, a Fazioli és a svájci Bellerive, a
francia Liszt en Provence, az olasz Musiques
en mer, és a szerbiai Nimus fesztiválon.
Koncertezett Európában, Egyiptomban
és India nagyobb városaiban. A Magyar
Rádiónál rendszeresen fellép, hanglemezei
pedig a Quint - Harmonia mundi kiadásában Kocsis Zoltánnal Bartók Csodálatos
mandarinja, a Hungarotonnál Eötvös Péter
vezényletével Stravinsky Les Noces c. mûve,
amely Magyarországon az „Év hanglemeze”
díjat nyerte el. 1998-ban megalapította a
Tiszadobi Zongorafesztivált mely 13 év alatt
nemcsak a nemzetközi zenei élet elismerését nyerte el, hanem a Henry Ford díjat is.
A Zongorafesztiválnak jelenleg is mûvészeti
igazgatója. 1989-ben Alapítványt hozott
létre Kocsis Zoltánnal a tehetséges gyerekekért Mátészalkán, ahol minden évben
jótékonysági koncertet ad. Mátészalka
városa Pro Urbe, Díszpolgári és Tiszadob
Díszpolgári címmel ajándékozta meg a
térségért tett mûvészeti tevékenységéért.
2014 ôszétôl a Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola korrepetitora.

Ringató foglalkozások
Tahitótfaluban
2014 októberétôl, hétfônként 10:00 órától
Ringató foglalkozásokat tartunk a Faluházban!
A belépô 600 Ft. Az elsô alkalom október 6-án
ingyenes. A tahitótfalui Ringató foglalkozásokat
Kökényné Krafcsik Ibolya tartja, aki a Pollack
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
szolfézstanára.
Mi a Ringató?
Egy zenei nevelési módszer, amelyet sok évvel
ezelôtt Gállné Gróh Ilona álmodott meg: kisgyerekeknek és szüleiknek szóló énekes-játékos foglalkozás. A foglalkozásokon az óvodát megelôzô korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülôk, a
kodályi elvek alapján. Szeretettel várunk a Ringatóra
már néhány hónapos gyerekeket is és minden olyan
anyukát, apukát, nagyszülôt, aki szívesen énekel,
játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli
légkörben. Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a
mûvészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, bôvíti a dalkincsét, vagy éppen önmaga bátortalan az éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására
vágyik egy közösségben. Részletes információ a
foglalkozásokról a Ringató központi honlapján a:
www.ringato.hu oldalon található. A tahitótfalui
Ringatóról információt a krafcsikibolya@gmail.
com és a +36 70 362 1886 elérhetôségeken kérhet.
Mindenkit szeretettel várunk!
http://www.ringato.hu/
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Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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.

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

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

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

Számítógépszerviz
30/948-3709

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Tahitótfalu községben

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

2014. október 20-tól
2014. november 06-ig
TÜDÔSZÛRÉS LESZ!
A vizsgálat ideje naponta:
HÉTFÔN: 12.00-18.00 óráig
KEDDEN: 08.00-14.00 óráig
SZERDÁN: 12.00-18.00 óráig
CSÜTÖRTÖKÖN: 08.00-14.00 óráig
PÉNTEKEN: 08.00-14.00 óráig
A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ
A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrôállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szûrése ingyenes, de
beutaló és szülôi beleegyezô nyilatkozat szükséges. A törvény
által kötelezettek, illetve a 18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek
az oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB
kártyáját ill. ha van, az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!

GÁZKÉ S ZÜLÉ K S ZERVIZ !
Gondoskodjon idıben gázkészüléke
karbantartásáról!

Hogy miért?

 Mert csökken a gázfogyasztás, védi környezetét, készülékét!
 Mert karbantartott készülékben nem keletkezik szénmonoxid!
 Mert kiderül, ha valami elhasználódott a gázkészülékében!

Jónai Péter

30 / 9709 761

Épületgépész technikus, gázkészülékszerelı,
gázipari mőszaki-biztonsági felülvizsgáló
Bluered Kft.

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi,
értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett
ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
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!

12

MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2013

2014. OKTÓBER

Hirde té s

13

2014. OKTÓBER

Közösség

Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
Aki ellátogatott a Szent Mihály napi
falusi forgatagba, itthon érezhette magát
Tahitótfaluban. Kora reggeltôl késô estig
izgalmas tevékenységben volt része a falu
aprajának, nagyjának. A napot az iskola
által meghirdetett futóversennyel kezdtük.
A Habakuk Bábszínház elôadása után nekifogtak a picinyek a szôlôdarálásnak, mustpréselésnek és kóstolásnak az óvónénik
segítségével, elkészíthették Tahitótfalu
c í me r ét a g y a gb ól P r i ncz né B é rcz i
Krisztinával, faraghattak Fónad Istvánnal,
növényt ültethettek Csizmadi Balázzsal.
A legkisebbek a Szamóca Waldorf Óvoda
népi játszóházában foglalatoskodhattak.
A Baptista Fúvószenekar térzenéje után
a Peskóta együttessel tanultuk a moldvai
tánclépéseket, majd a Zengô Citerazenekar
bordalai mellett elkezdôdött az üstök,
bográcsok körüli sürgés-forgás. A hat civil
szervezet, a három egyház, az óvoda, isko-
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la és az önkormányzat valamint a hivatal
által kiállított fôzôcsapatok hagyományos
és egyedi recepteket alkalmazva ízletes
magyar étkeket készítettek vendégeik örömére. Ebédidôben a Zablakert Lovasiskola
növendékeinek bemutatóját élvezhettük.
Délután a Népmese alkalmával Nyáry
Bernadett szórakoztatta az aprónépeket,
majd Jókainé Gombosi Beatrix, Horváth
Tünde és Kubanekné Bencze Hajnal vezetésével elkészülhettek a mese szereplôi.
A szüreti felvonuláson településünk
összes lovardája és számos fogata végighajtott az utcákon élükön a Bodor Major
bírót és bírónét ( Fábián István és felesége, Zsuzsanna asszony)szállító hintójával
a falubéliek vendégszeretetét élvezve.
Molnár Gyöngyi, a Nemzeti Vágta gyôztese
a menettel Niesz Gábor hintóján érkezett
a Papkertbe, ahol ünneplô tömeg fogadta.
Újraéltük együtt a döntô futam ünnepi per-

ceit, majd polgármester úr ünnepélyesen
átvette a gyôztestôl a Nemzeti Vágta vándor
szablyáját, egy 1848-as tiszti kardot. A kard
tartó dobozán a következô jó tanácsot olvashatjuk: „Ne vond ki ok nélkül, és ne tedd
vissza becsület nélkül.” Önkormányzatunk
emléklapot, ezüst falucímer kitûzôt és Kósa
Klára iparmûvész kerámia faliképét ajándékozta Molnár Gyöngyinek.
Miután Várady Béla bácsi és segítôi a
kemencében elkészült kenyérlángost körbekínálták, kezdôdhetett az esti mulatság Éles
László és bandájával, ami a pásztortûz meggyújtásával és pásztortánccal folytatódott,
majd közös körtánccal zárult. Sokáig lobogott a Papkertben Szent Mihály éjszakáján a
pásztortûz lángja, hogy az összes elkóborolt
jószág hazataláljon téli szállására.
Béres Gabriella
fotó: Almássy Csaba, Kollok Alajos
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Régi magyar névnapok
X. Magvetô/Mindszent Hava (Október)
1. Tanhu
2. Imola, hínár, mocsár
3. Sebôs, sebes
4. Öcsény, fiatalabb fivér
5. Himes, sövényház
6. Nemzeti Gyászünnep
7. Kulpa, világos folyó, vagy
görbe folyó - indoeurópai
8. Etelka, Dugonics András alkotása, az Etele férfinév névváltozata
9. Gyalán, kígyó - türk.
10. Szellô, szôlô
11. Hohat, régi
12. Illangó, gyors lábú tündér
13. Batu, mongol kán
14. Dorozsma, barátság, vôfély
15. Táltos, önkívületbe ejt, révül
16. Kedves
17. Balajtár
18. Szívölô, magyar mondai
fejedelemlány, magyar fejedelem
felesége
19. Villám
20. Iringó, az iringó
növénynévbôl
21. Bise, kánya, varjú
22. Elôd, elsôszülött vagy ôs,
a Csák-nemzetség ôse, a lebédiai
magyarok elsô vezére
23. Gyöngy
24. Káldor, Vörösmarty újítása „A
két szomszédvár” c. költeményébôl
25. Barakon
26. Hülek, türk fejedelem
27. Ibla, mondabeli fôtáltoslány
28. Ozul, hun vezér
29. Zenô
30. Vitéz
31. Szemôke

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, 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: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• 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: 8–12ig 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 • Gyermekorvos Szakrendelés
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-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.: 385-741 • 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,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök:
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, 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),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, 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 – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
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.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés:
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 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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