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Egy kis néprajz�
Szeptember hónap régimagyar neve: SZENT

MIHÁLY HAVA, Mérleg havának is nevezik.
(A római naptár szerint szeptember = hetedik)
Cesare Ripa ikonológus �Iconológia� címû
könyvében rendszerezi a hónapok allegorikus
ábrázolásait.
Szeptembert repülõ, nevetõ ifjú személyesí-

tette meg, bíborruhában, fején köleskoszorúval.
Jobbjábanmérleggel, a hónap jelével, baljában a
szõlõvel ésmás gyümölccsel teli bõségszaru.
Szeptember 8.: Kisasszony, ritkábbanKisbol-

dogasszony, Szûz Mária születésének emlék-
napja. Már a XI. században általánosan elterjedt
ünnep, idõvel búcsúnappá tették. A Kisasszony
a vetés elõkészületeire ad jelt. Máriapócson ez a
nap nagy ünnep.
Szeptember 21.: Máté nap. Máté, akit Lévi-

nek is hívtak, a hagyomány szerint az elsõ evan-
gélium szerzõje. Adószedõ és vámos volt Kafar-
naumban. Épp a vámházban ült, és tette a dolgát,
amikor Jézus felszólította, hogy kövesse.
Az adószedõ és vámos elengedhetetlen kel-

léke volt a mérleg. Az ószövetségi idõk fizetõ-
eszköze a súlyra mért nemesfém volt. A késõbb
használatos pénzegységek nevében fennmaradt a
régi súlymértékeké (sékel,mina, tálentum) � de a
pénzérmék súlyát is ellenõrizték, hiszen a csalást
leggyakrabban az érmék körülnyírásával (a
nemesfémtartalmuk csökkentésével) követték el.
A Szûz hava az elsõ szûz mártír emléknapjá-

val zárul.
Szent Tekla (IX. 23.) volt a hagyomány sze-

rint az elsõ nõ, aki keresztény hitéértmártírhalált
halt.
Szeptember 24-én az éjszaka hossza a tavasz

óta elõször haladja meg a nappalét. A csillagá-
szati õsz szeptember 23-án kezdõdik. (Adéli fél-
tekén e napon kezdõdik a csillagászati tavasz.)A
Szûz havát szeptember 24-én Mérleg hava kö-
veti a sorban. A Mérleg képe az õszi napéj-
egyenlõséget, a világosság és a sötétség egyen-
súlyát jelképezi.
AMérleg havának igazán jeles képviselõje, a

hónap névadója Szent Mihály. Szent Mihály fõ-
angyal a �nagy fejedelem�, a �Mennyei sere-
gek� vezére, a zsidó nemzet õrangyala volt.
Õsszel halmeg a természet �Mihálymár a tél

sötétülõ kapujában áll, hogy kezében az ítélet
pallosával és az igazság mérlegével fogadja a
holtak lelkeit.

Jáki Csabáné

Sajnos a napokban kaptuk a tájékoztatást,
hogy a Norvég Civil Támogatási Alap nem fo-
gadta el a vízimalom megépítésére vonatkozó
pályázatunkat. De elkeseredésre nincs okunk,
hiszen a pályázó En-CoopKkt.-vel úgy kötöttük
a szerzõdést, hogy addig írják a pályázatot és ke-
resik a további pályázati lehetõségeket, amíg si-
kert nem eredményeznek.

Addig is amellékelt fotómutatja, hogy az elõ-
készületek tovább folynak, dolgozunk, minden-
ki megteszi, amennyit erejébõl megtehet. A ké-
pen látható munkálatot a dömsödi Rosenbach
Kft.-nél végezték, ahol a hengerszék hiányzó
alkatrészeit öntötték ki éppen.
Ezúton is szeretnénkmegköszönni a Kft. dol-

gozóinak és a vezetõjének, Barnafi Ágnesnek
önzetlen segítségét.

Az eddigi támogatóink névsora:

ATTA-CsõKft. Tóth Sándor Budapest
BÜRO-KOOPKft. Budapest
Dr. Köcher Kft. Halász Csaba Ráckeve
Havária Kft. Körmendi Lukács,

Mitro Tamás
Keve Sport Bt. Zakariás Bálint Ráckeve
KoraxGépgyár Kft. Szõllõsi Árpád Ráckeve
Mesterker Bt. Viski György Ráckeve
Morus Kft. Iványos László Ráckeve
Platán Bt. Csömöri János Ráckeve
PoligonKft. Farkas Tibor Ráckeve
ProfixMetál Bt. Erdõs László Ráckeve
RosenbachKft. Barnafi Ágnes Dömsöd
Sári Keve Bt. Sári György Ráckeve
Szakál FémKft. Szigethalom
Szinkron Bt. Kajlik László Ráckeve
TA-KA-FABt. Tapodi Attila Ráckeve
Technikai Brigád Bt. Füstös László,

Kirchner Ferenc Ráckeve

Csák József Ráckeve
Deák Tibor Ráckeve
Horváth Attila Ráckeve
Ifj. Kalmár Károly Ráckeve
Illés Jánosné Ráckeve
Kalmár István Ráckeve
Kis Gábor Majosháza
Majer Ferenc Ráckeve
Mihó József Ráckeve
Nagy Ferenc Ráckeve
Nagy Sándor Ráckeve
Osztovics Péterné Szigetcsép
Özv. Kalmár Károlyné Ráckeve
Riemer Teréz Ráckeve
Schmidt József Szigetbecse
Szále Zsolt Ráckeve
Szeredi László Ráckeve
Szõgyényi Sándor Ráckeve
Szõnyegi Lászlóné Budafok
Taligás János Ráckeve
Taligás Sándor Ráckeve
Tapodi Attila Ráckeve

Várjuk a természetbeni és a pénzbeli felaján-
lásokat a következõ számlaszámra

Fáy András Takarékszövetkezet Ráckeve;
száma: 64900056-10505757

Az adományuk a Kossuth utcai Takarékszö-
vetkezetben személyesen befizethetõk. Elõre is
köszönjük szíves felajánlásaikat!
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Hírek a vízimalomról


