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2003. Pünkösd havában

KÖZÉLETI LAPJA

PÜNKÖSD
- a Szentlélek eljövetele -

Sok nyelv, sok nép vallása ismeri a görög πεντηκοστη (fon.
pentékoszté = ötvenedik) szót, mely azt az ünnepet jelenti, amelyet
a húsvétot követő ötvenedik napon ünnepelnek. A magyar pünkösd
szó német, vagy olasz, vagy szlovén nyelvi közvetítéssel alakult ki
a pentékoszté-ból.
A kereszténység ezen a napon - pünkösd napján - a Szentlélek
eljövetelét, kiáradását ünnepli. Az ünnep gyökerei az
ószövetségi időszakra nyúlnak vissza. Ott a pünkösd
egyfelől aratási ünnep volt, az öröm és hálaadás napja, amikor felajánlották a föld termésének zsengéit
(az első beérett terméseket), másfelől pedig a szövetség ünneplése. A Választott Nép Egyiptomból való
szabadulása után (amely a zsidó húsvét tartalma) az
Úr a Tízparancsolatot adta Mózesnek a Sinai pusztában. Ennek emléke lett még a zsidó pünkösd tartalma,
minthogy e szövetséget a kivonulás után ötven nappal
kötötték.
A keresztény történelmi pünkösd Jézus Krisztus
ígéretének megfelelően teljesedett be. Eljött a Szentlélek, elárasztotta ereje az apostolokat, ekkor kelt
életre az Újszövetség, ez a Keresztény Egyház születésnapja. Az újszövetségi leírás a teofániáknál (istenjelenések) használt kísérő jelenségeket alkalmazza:
zúgás, szél, tűz, láng. Amikor elérkezett pünkösd nap-

XIV. évf. 1. szám
ja… egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves
szélvész közeledett volna... Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek... Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek...
(Apcsel.2). A pünkösdhöz kapcsolt piros szín a tűzzel kapcsolatos.
A karácsony-húsvét-pünkösd sorban az események a tapasztalhatóságtól a természetfeletti irányába tolódnak. A karácsonyi Gyermek nagyon köztünk van. A feltámadás már nem tapasztalható, de
a feltámadt Jézus még belép az érzékelhető világba. A pünkösdi
Lelket pedig már csak a hatásiból ismerjük.
Megvilágosította a tanítványok elméjét, így megértették Jézust,
megszűnt a bizonytalanság, lehetségessé vált az elkötelezettség. A
félénk, bezárkózó tanítványokat bátorrá tette, kimentek az utcákra
és hirdették Jézust, tudva ezután, hogy az életüket
nem kell az emberektől félteni. Ne azoktól féljetek,
akik megölik a testet... (Mt. 10).
Egyébként a természetben is vannak olyan jelenségek, amelyek csak a hatásaikból ismeretesek. Az
evangéliumokban galamb formában tölti el Jézust
megkeresztelkedésekor a Szentlélek, ez a szentíró átélt, belső meggyőződésének a kifejezése. Innen van
a galamb-ábrázolás.
Az apostolok kézrátétellel adták tovább a Szentlélek erejét a megkeresztelteknek. Így történik ez azóta
is, így bérmálnak küldetésbeli utódaik, a püspökök,
hogy az Egyházat és minden tagját az Atya Lelke, s
ugyanazon Krisztus Lelke éltesse és vezesse.
Kívánom, hogy Tát lakói 2003. pünkösdjén is gyarapodjanak és gazdagodjanak a Szentlélek áldásos,
égi ajándékaiból!
Kardos Mihály plébános

Mit jelent a tizenkét csillag?

Mit is jelent valójában az Európai Unió zászlaján található
tizenkét csillag? Biztosan sokan tudják már, hiszen közeledve
az uniós csatlakozáshoz, egyre többet kutatunk az Európai
Unióval kapcsolatos információk után. De valószínűleg olyanok is vannak, akik egyáltalán nem hallottak még a tizenkét csillag jelentéséről.
Nemrég a következő kérdést tették fel: Romano Prodinak, az Európai Unió „miniszterelnökének”, volt olasz miniszterelnöknek: a 2004-ben történő csatlakozás után
az unió zászlaján 25 csillag lesz, miután huszonöt lesz a tagállamok száma?
Prodi a következőt felelte: Most sem tizenöt csillag van a zászlón, pedig pillanatnyilag
ennyi tagja van az uniónak. Ez a tizenkét csillagos jelvény ugyanis jelkép, a csillagok
száma tehát független a tagállamokétól.
És hogy mi is ez a tizenkét csillag? A Szűzanya tizenkét csillagos koronája. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogyan lett Mária csillagkoronája az Európai Unió jelvénye?
Paul Levi zsidó vallású belga polgár a vészkorszak idején fogadalmat tett, hogy ha
túléli a háború és a nemzetiszocialista üldözés borzalmait, akkor katolikus hitre tér.
Megtartotta fogadalmát. Az Európa Tanács tisztviselője volt már, amikor 1955-ben
felmerült az igény, hogy az Európa Tanács számára zászlót tervezzenek. Paul Levi
egy Szűz Mária-szoborra pillantva a csillagokat arany színben ragyogni látta a kék ég
hátterében. Azonnal felkereste az Európa Tanács akkori főtitkárát, és a kék háttérből
kiemelkedő tizenkét aranycsillagos koszorút ajánlotta Európazászlónak.1986.május
29-én vonták fel először Brüsszelben az Európai Unió székháza előtt a csillagos kék
zászlót.
Így lett a tizenkét csillaggal közvetve a Szűzanya az EU védőasszonya, de egyben a
tizenkettes szám bibliai jelképe került az európai zászlóra, jelezve Európa keresztény
gyökereit.

SZÉLESSÁVÚ INTERNET
a Táti Teleházban!
Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy a
Juhász Antenna Technika jóvoltából
szélessávú Internetkapcsolat került kiépítésre a
teleházban, melynek köszönhetően lényegesen
javultak a világháló elérésének feltételei.
Szolgáltatásaink:
számítógép- és internethasználat, fénymásolás,
nyomtatás, adatarchiválás; plakátok, meghívók,
kiadványok készítése
A nagy sikerre való tekintettel
továbbra is várjuk jelentkezésüket a
Számítógép- és internethasználat alapjai
című tanfolyamunkra
Nyitva tartás:
Kedd: 10 – 18 óráig Csütörtök: 10 – 18 óráig
Szerda: 12 – 18 óráig
Péntek: 12 – 18 óráig
Tel/fax: 504-710
E-mail: telehaztat@freemail.hu
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Pünkösd vigiliája
Már pünkösd vigíliája, vagyis pünkösd
szombatja is félig ünnep volt. A múlt században ezen a napon még általános volt hajnalban, vagy pünkösd szombatján este a Tiszában való fürdés, hogy elkerülje a
fürdőzőt minden betegség. A lányok is megfürödtek ilyenkor a Tiszában. Se menet, se
jövet, se fürdés közben egy szót sem szóltak,
abban a hitben, hogy így nem fog rajtuk
semmiféle rontás, igézés. Fürdés után pedig
a füzek lombjai alatt fésülködtek meg.

Pünkösdkirály-választás
Európa számos országában már a középkor óta választanak pünkösdi, illetve májusi királyt. Hazánkban a szólás: "Rövid,
mint a pünkösdi királyság.", már a XVI.
században ismert volt.. A XVII. század végén és a XVIII. század elején a huszárezredekben májuskirályt választottak. A XIX.
században lovasversenyeken választották a
pünkösdi királyt. A falu határában egy megfelelő helyen gyűlt össze a falu népe. Itt kellett a legényeknek bebizonyítani, ki a legügyesebb, kinek a lova a leggyorsabb, az lett
a "pünkösdi király". A győztes fejére virágkoszorút tettek, majd megkezdődött az ünneplés, melynek fénypontja az ökörsütés
volt. A pünkösdi király egy évig minden ünnepélyre, mulatságba, lakodalomba hivatalos volt, ingyen ihatott a kocsmában, lovát,
marháját a társai őrizték, s ha netán valami
apróbb vétséget követett el, azért testi fenyítéssel nem büntették. A lányok kedvence
lett. Egyes vidékeken szokás volt a lányok
közül a legszebbet kiválasztani, ő lett a pünkösdi királynő.
A XX. század elején is megvoltak még
ezek a szokások. Pusztaszemesen a lovasverseny győztesét és lovát virággal borították, majd 10-20 lovastól követve végigvágtatott az utcán. Salgótarjánban 5-6
kilométeres távot kellett a pünkösdikirályjelölteknek lovagolniuk, de emellett más
ügyességi próbákat is ki kellett állniuk.
Nádudvaron a lovasversenyt tekézés és birkózás egészített ki.

Hesspávázás
Udvarhelyszéken, Sóvidéken ma is élő
pünkösdi szokás. 10-12 éves lányok, és különböző korú legények választanak maguk
közül egy királyt, egy királynét, egy királyleányt és nyoszolyólányokat, a többiek pedig
zászlóvivők lesznek. Az így összeállt
hesspávázó csapat kora reggel indul, és énekelve bejárja az egész falut. A menet élén
természetesen a király és a királyné halad,
illetve van, ahol velük egy sorban megy a
királyleány is. A kapott adományokat egymás között elosztják.

Pünkösdölés

Pünkösdikirályné-járás

A házról házra járó legismertebb pünkösdi szokás az Alföldön és ÉszakMagyarországon. Más néven mimimamázásnak, mavagyon-járásnak, mivanmajárásank is nevezik. Szereplői általában
csak lányok voltak, de voltak olyan helyek
is, ahol legények is részt vettek a játékban.
A házról-házra járó csoportok bekéredzkedés után szavaltak, énekeltek táncoltak. Ha
a lányok mellett legények is szerepeltek a
játékban, akkor közös táncmulatsággal zárták a napot.
A szereplők elnevezése és a játék menete
alapján a pünkösdölésnek három jellegzetes
típusa alakult ki:
A pünkösdi királynő a játék főszereplője,
aki ruhájával, díszeivel is kitűnik a többiek
közül. A legszebb kislányt választották meg
kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt.
Öten mentek együtt, a királynő fején megkülönböztetésül rózsakoszorú volt. A másik
négy lány virágos kendőt tartott a királynő
feje fölé. A verseket állva mondták, éneklés
közben pedig párosával forogtak.
A lakodalmas menet mintájára egyes helyeken a menyasszony és a vőlegény voltak
a főszereplők, máshol csak a menyasszony
vonult a kíséretével. Sok helyen a vőlegény
is lány volt. Galgahévízen a lányok ünneplőben pünkösdöltek. A menyasszony fehér
ruhában és kendőben, fején pártaszerű koszorú, bal karján hímzett kendő, jobb kezében virág volt. A vőlegény is lány volt, bal
füle mellé piros pünkösdi rózsát tűzött. A
játék szereplői között találjuk még a főnásznagyot, aki faragott, vagy színes papírba csavart, botra tűzött zászlót vitt. Mellette
haladt a kosaras, ő gyűjtötte az adományokat. Kíséretül még 8-10 lány csatlakozott
hozzájuk, többnyire párosával.
Szegeden öt eladó sorban lévő lány járt
házról házra, a menyasszony fejét piros
kendővel kötötték be, és fehér fátylat borítottak rá. A vőlegény a menyasszony mellett ment és az énekek közben együtt táncoltak. A násznagy mellett az adományokat
gyűjtő zsákos ment.
Borsod megyében a játéknak nem voltak
megkülönböztetett szereplői. A falu lányai
a fonóházak előtt gyülekeztek ünnepi, matyó viseletben. Négyes sorokban, kezükben
pünkösdi rózsával járták végig a települést,
és közben énekeltek.

Dunántúli szokás, a lányok termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője. Egyes helyeken pünkösdjárás,
pünkösdköszöntés, cucorkázás néven ismerik. Megkülönböztetett szereplője a legkisebb, legszebb lány: a pünkösdi királyné (királynéasszony, királyné vagy cucorka néven
is emlegetik).
Többnyire négy lány házról házra vezet
egy kisebbet, a királynét. Egy házhoz érve
megállnak az udvaron vagy az ajtó előtt, és a
királyné feje felett kifeszítenek egy kendőt.
Éneklés közben mozdulatlanul állnak, majd
körbejárják a királynét, esetleg táncolnak is.
A végén termékenységvarázsló mondókát
mondanak, és felemelik a királynét. A játék
menetéhet tartozhat még a virághintés, nevetési tilalom, adománykérés.

Zöldágjárás
Bálványoson a falu legtágasabb helyén
gyűltek össze a fehérbe öltözött lányok.
Kézfogással sorba álltak, a sor végén kétkét nagyobb lány kaput tartott. Énekelve és
a kapun átbújva járták végig a falu utcáit.
(az oldalt összeállította: hámos)

Törökbasázás
Nyugat-Magyarország egyes vidékein például Sopron vármegyében - volt szokás,
hogy egy 10-12 éves fiút beöltöztettek török
basának, és társai házról házra kísérték. Ruháját kitömték szalmával, testének felső részét gallyakkal, virágokkal borították. Az
udvaron pálcával ütötték, hogy ugráljon. A
házbeliek pénzt és tojást adtak neki.

Rabjárás
A dunántúli falvakban volt szokás, hogy a
fiúk összekötött lábakkal a pünkösdölő lányok után vonultak, és adományokat kértek.

Boszorkányok tánchelye
Régi szőregi hiedelem szerint pünkösd éjszakáján a boszorkányok karikában szoktak
táncolni. Ez a karika a boszorkányok tánchelye. Itt a fű sem zöldell ki, meg van égve.
Aki belelép, gyógyíthatatlanul megbetegszik. A bűbájosok pünkösd hajnalán "harmatot húznak". Ez a boszorkányok vize.

Májusfaállítás
Egyes vidékeken ilyenkor állítottak májusfát. Illetve ahol május elsején állítottak
májusfát, ott pünkösdkor döntötték ki.
Galgamácsán, a Zempléni-hegyvidék falvaiban és a Csallóközben is pünkösdkor állítottak májusfát.

Pünkösdi jelképek
Pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát szoktak a
mosdóvízbe szórni, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek
annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
Fehér galamb: a templomokban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér galambokat engedtek szabadon.
Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcsfaágat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket.
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A 2003. évi közös fejlesztési
„álmaink”, szándékaink
A mellékelt vázlatrajzon nyomon követhetjük a
„mértékadó” árvíz szint esetén (ilyen volt 2002. augusztusa) sikertelen védekezés során az elöntött területek határvonalát. Megdöbbentően ijesztő! Hiszem,
hogy a település biztonsága megköveteli, tegyünk
meg minden tőlünk tehetőt, hogy a bevédésünket
szolgáló nyomvonalon a kettős funkciót szolgáló elkerülő út, s egyben árvédelmi rendszer mielőbb megvalósulhasson. E tekintetben, ezen 4,8 milliárd forintot igénylő állami beruházás soha eddig nem látott
esélyt kapott, hogy megépülhessen. A nyomvonal területének megvásárlása heteken belül befejeződik.
Ezúton köszönöm az érintett tulajdonosoknak a közösségért tanúsított felelősségviselő együttműködést.
Jó esélyünk van arra, hogy az állami beruházás
kétfordulós kiviteli rendszerének meghirdetése a júniusi közbeszerzési értesítőben megtörténik.
Az önkormányzat nehezen kezelhető gazdasági
évet kezdett 2003. januárjában. A felelősen gondolkodó képviselőtestület értelemszerűen határozta meg
feladatnak a polgármesternek és a hivatalnak, hogy a
község fejlesztése, ennek nem szenvedheti kárát.
A község fejlesztési keretéből Kertvárosban már
megvalósult a Lukácsi Máté, Keil József utcák és a
Pallagi köz aszfaltozása.
A Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. jelenleg készíti az árvíz során leginkább
megrongálódott belső utjaink felújítási terveit. E
program érinteni fogja az Arany János, Petőfi Sándor,
Csokonai utcákat, a Petőfi és Vörösmarty utcák közötti szakaszt a Tátikánál, valamint sor kerül a János
lovagok terének helyreállítására is.
A Kht-vel közösen felújítjuk a tokodi utat a malom
térségében, ami a bajnai út mindkét oldalán szintkorrekciókkal is együtt jár.
Az Újtelepen lassan befejeződik a 21 millió Ft-os
vízhálózat fejlesztés. Ezt követően kerülhet sor az
Ipartelep környezetében a Törökvész, Babits és Madách utcák alapozására. Ha ez kiépül jelentősen
csökkenhet a környező lakóövezet terhelése, mivel a
vállalkozások megközelítése közvetlenül a 11-es útról
a Törökvész utcán keresztül válik elérhetővé.
A végső egyeztetés fázisába érkezett az előkészítő

Mindig soknak tartjuk,
amit mi teszünk másokért;
ellenben amit mások tesznek értünk,
azt semmibe sem vesszük.
Úgy látszik, két szívünk van:
Egy lágy, gyöngéd, engedékeny –
Önmagunk számára,
És egy kemény, szigorú, zord –
Embertársaink számára.
Szalézi Szent Ferenc

tervezési munka az Újtelep kereskedelmi területen, mely a 10-es út
és vasút közötti térség fejlesztését
fogja eredményezni. Az itt referencia munkákat kiépítő Viadom Rt. a
beruházás teljes költségét felvállalja.
Pályázati források bevonásával
tervezünk játszótér kialakítását.
Ugyancsak pályázat kívánjuk a kultúrotthon, s a kertvárosi iskola belső felújítását folytatni, valamint a
községi iskola balesetveszélyes
sportudvarának burkolását.
Szenes Lajos polgármester

A tavaly augusztusi árvízre és a tátiaknak a
megduzzadt folyóval folytatott hősies küzdelmére is emlékeztet a Csokonai utca melletti réten álló homokdomb. A domb lankája
szánkázásra is kiválóan alkalmas, a gyerekek
nem kis örömére. Az ötlet, hogy a gátakhoz
használt homok egy részét ily módon hasznosítsuk, a környék lakóitól származik. Ma már
fű borítja a területet, s ki tudja, évek múltán
emlékszünk-e még e domborulat sajátos történetére?

Jelmagyarázat
1. elkerülő út és árvízvédelmi rendszer
nyomvonala
2. mértékadó árvízszint esetén az elöntött területek határa

Dsida Jenő: Pünkösd
Ujjong a lelkem, s tele van örömmel:
Ma érkezik a régvárt vendég!
Bár liliom-palástot
Vehetnék vállaimra
S elébe úgy mehetnék
Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt! Bár tűzrózsákat, égő szíveket
Szórhatnék szét a nagy világon.
Hogy illatot és színeket
És imákat találjon,
Amerre jár! Bár lenne szívem ünnepi
Zsolozsmát zengő, nagy harang,
Melyek szétkiáltja örömét,
Hogy csengjen-bongjon tőle a határ!
Pedig, kit várok, csak egy kis madár,
Remegő szárnyú, hófehér galamb! - De benne ég az örök Láng.
A szent tevésre ihlető nagy Isten!
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki
S így tekint le ránk!
Csak egy pihenő, hófehér galamb!
De Őt imádom, amíg élek,
S előtte hullok térdre egyedül
Parányi semmiségem
alázatos mély érzetében
Mikor felettem átrepül:
Mert Ő az Úr és Ő a Lélek!
S tőle várjuk fényes újulását
A föld színének,
Ő hozzá csap fel ezer ének
Ostromlón zúgva pünkösd hajnalán:
Oh jöjj el! Jöjj el! Szentlélek, Úristen!
Halld meg világ a titkot:
Ma eljön hozzánk! szentlélek Úristen!
Ujjong a lelkem s tele van örömmel!
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Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
szolgálat ellátása Táton
Táton 1996. óta helyi orvosi ügyelet célja a lakosság orvosi rendelési időn túli helyi ellátását. Az erre a célra megalakított Táti
Orvosszövetkezet a sürgősségi ellátást Tát és Mogyorósbánya települések lakóinak biztosítja.
A ügyeleti szolgálat helyben történő megszervezése révén az arra rászorultak gyorsabban és utazás nélkül tudják igénybe venni a
segítséget, ezért az önkormányzat a továbbiakban is működtetni
kívánja azt.
Az ügyelet székhelye változatlanul a Szent György Otthon és
Szent János Ispotály, az ügyeleti szolgálatot ellátókat azonban a lakosok az alábbiak szerint érhetik el:
Hét közben, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön a gyermek
és felnőtt háziorvosok a rendelési időn kívül minden nap reggel
06,00 órától este 18,00 óráig vannak szolgálatban. Ezen időtartamon belül a rendelői, a lakás ill. a személyi mobiltelefonjukon hívhatók.

A fenti időtartamon kívül, tehát hétfőn, kedden, szerdán és
csütörtökön este 18,00 órától reggel 06,00 óráig az ügyeletes
orvos az alábbi mobil telefonszámon érhető el:

06 30 204 7356
A hét végén, pénteken este 18,00 órától folyamatosan hétfőn
reggel 06,00 óráig ügyeleti nővérszolgálat működik a Szent
György Otthonban. Az ügyeleti helyiséget nem az Otthon főbejáratán át, hanem az épülettel szemben állva, annak bal oldaláról lehet
megközelíteni.
Természetesen ebben az időszakban is hívható közvetlenül a
fenti mobil ügyeleti szám, amelyen keresztül az ügyeletes orvos
érhető el.
Az ügyeletet felkereső betegek az Otthon épületébe a bal oldali
oldalsó bejáraton juthatnak be.
A továbbiakban közöljük valamennyi orvosi rendelés idejét, címét és telefonon történő elérhetőségét:

I. számú Orvosi körzet

II. számú Orvosi körzet

III. számú Orvosi körzet

2534 Tát, Felszabadulás út 58.
Dr. Palotai Éva
belgyógyász, háziorvos
Rendelői tel: 06 33/444-113
Mobil: 06 30 2 047 356

2534 Tát, Legény Pál utca 2.
Dr. Tassaly János háziorvos
Rendelői tel: 06 33/444-122
Mobil: 06 30 9 920 253

2534 Tát, Legény Pál utca 2.
Dr. Marosi István
Háziorvos
Rendelői tel: 06 33/444-122
Mobil: 06 30 9 864 746

Rendelési idő:
Hétfő:
7.30 - 11.30 óráig
Kedd:
7.30 - 10.00 óráig
Szerda: 7.30 - 11.30 óráig
Csütörtök: 12.30 - 16.30 óráig
Péntek: 7.30 - 9.30 óráig

Gyermekorvosi Körzet:
2434 Tát, Felszabadulás út 58.
Dr. Mosonyi Anna
gyermekorvos
Rendelői tel: 06 33/444-943
Mobil: 06 20 3 557 327
Rendelési idő:
Hétfő:
7.30-10.30 óráig
Kedd.
13.30-16.00 óráig
Szerda:
7.30-10.00 óráig
Csütörtök 13.30-16.00 óráig
Péntek:
7.30-10.30 óráig

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Rendelési idő:
8.00 - 11.00 15.00 - 16.00 óráig
8.00 - 11.00 15.00 - 16.00 óráig
8.00 - 11.00 15.00 - 16.00 óráig
8.00 - 11.00 15.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig

Rendelési Idő:
Hétfő:
8.00 - 12.00 óráig
Kedd:
12.00 - 16.00 óráig
Szerda:
8.00 - 12.00 óráig
Csütörtök: 12.00 - 16.00 óráig
Péntek:
8.00 - 12.00 óráig

HÁZIPATIKA – CS mint CSALÁN
Egyszer egy orvos rádióelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a csalán egyike a leghasznosabb gyógynövényeinknek. Ha az emberiség tudná, micsoda gyógyereje van, nem termesztene
mást, csak csalánt. Sajnos igen-igen kevesen ismerik ezt a tulajdonságát.
A csalán minden része gyógyító hatású: gyökerétől kezdve a szárán és a levelein keresztül a
virágjáig. Már az ókorban a legnagyobb megbecsülésnek örvendett. Albercht Dürer (1471 –
1528) olyan angyalt is festett, aki csalánnal a kezében repül a Minden ható trónusához. A svájci
Künzle tisztelendő írásaiban megemlíti, hogy a csalánt már régen kiirtották volna, ha csípőssége
meg nem védi ettől. A rovar- és az állatvilág már rég eltüntette volna
Régebben sokat használták ezt a csodálatos növényt, de az utóbbi időkben sok helyen feledésbe merült. Még ma kezdje meg a csalánkúrát az egészsége érdekében. Minden gyógyszertárban
és gyógynövény kereskedésben lehet kapni szárított csalánt. Legyen a háztartásunkban megint
gyógynövény! Ollóval és kesztyűvel felszerelkezve tavasszal gyerünk ki a természetbe. Nagy
örömet okozhat mindenkinek, hogy maga szedi a csalánt a szabad ég alatt. Azt tapasztaljuk, minél frissebb állapotban használjuk fel, annál biztosabb a gyógyhatása. Gondoljon közben a téli
készletre is, amelyhez legjobb májusi csalánt gyűjteni. Töltse el örömmel, hogy az egészségéért
maga is tehet valamit!

Felhasználási módok
Teaöntet: 1 púpozott teáskanál csalán negyed liter vízhez: csak forrázzuk, rövid ideig áztatjuk.
Csalántinktúra: a tavasszal vagy ősszel kiásott gyökereket kefével megtisztítjuk, apróra vágjuk és
üvegbe tesszük. 40%-os gabonapálinkával felöntjük és valamilyen meleg helyen 14 napig állni hagyjuk.
Lábfürdő: összemaréknyi (két maréknyi), kefével és vízzel alaposan megtisztított csalángyökeret és
friss csalánt (szárát és levelét) 5 liter vízben egy éjszakán át áztatunk és másnap felforralunk. Amilyen
melegben csak bírjuk, 20 percig áztassuk benne lábainkat. A csalán a lábfürdő idején is benne marad a
vízben. Ezt a lábfürdőt újra felmelegítve, kétszer-háromszor is felhasználhatjuk.
Hajmosás: egy ötliteres edényben 4-5 összemaréknyi friss vagy szárított csalánra hideg vizet öntünk,
majd lassú tűzőn forrásig melegítjük. Ezután öt percig állni hagyjuk. Ha gyökeret használunk, jó
összemaréknyit áztassunk vízben egy éjszakán át, másnap forraljuk fel és 10 percig hagyjuk állni. A fej
mosásához ilyenkor színszappant használjunk.
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GYERMEKJÓLÉTI ÉS
CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
Hol vannak már a csutkababák?
Nap mint nap amikor jövök megyek az utcán ,s beszélgetek az
emberekkel, gyakran elgondolkodom miért is van ma annyi probléma a családokban, a gyermekek családban való helyzetével. Olykor bíztatom magam , hogy régebben is volt ennyi, csak nem volt
ennyire nyílt, nem kerültek ki a családból a problémák. Sajnos
azonban el kell ismernem, ez most más. Fellazultak a családok,
megváltozott a szülők és gyermekek közötti tiszteletteljes kapcsolat, amely talán abból adódik, hogy sokkal kevesebb idő jut a
gyermekkel leülni és a mindennapi történéseket, az esetleges problémákat megbeszélni, mesélni , énekelni, együtt játszani.
Ha összehasonlítom a múlt és a jelen családi életét, akkor
megállapíthatom, hogy a múltban nem okozott problémát a gyermekekkel foglalkozni. Az édesanya a határban végzett munkába is
magával vitte gyermekét, és türelemmel tanította a munka elvégzésére, közben énekelt, mesélt. A gyermeknek nem voltak színes játékai, legfeljebb az édesanyjával készített egy csutkababát. Mennyire tudtak annak örülni a gyerekek, és milyen boldogan elmélyülten
lehetett azzal játszani. Az akkori gyerekek szerény körülmények
között, de a családi fészek biztos melegségében nőttek föl, és lelkileg egészséges felnőttek lettek. Manapság a családi meleg is egyre
hűvösebb.. Gyakran érzem úgy, hogy a melegséget mindenféle tárgyak megvételével szeretnék pótolni. Higgyük el ezek csak felszínes örömet jelentenek a gyereknek. Most talán sokan azt gondolják,
ezek vádak. Szerencsére sokuknak igazuk is van, hiszen felmérések
szerint a sikeres házasság biztosítékának az emberek ma is a hűséget, a toleranciát, a kölcsönös megbecsülést, a gyermekáldást tartják. Ugyanakkor a házasságot, mégis többen tartják ma már némileg elavultnak, mint 10 évvel ezelőtt. Ugyanakkor pedig egyre
fontosabbnak tartják az egyéni boldogulást és a gyermekvállalás, a
gyermeknevelés öröme elé helyezik. Így nem is csodálkozhatunk
ha a gyermekvállalási hajlandóság csökkenéséről hallunk oly sokat.
Tudom sok édesanya –ha anyagilag megengedhetné magának- szívesebben otthon maradna, azonban ez nem olyan egyszerű. Hiszen
ha vissza is sírom a csutkababás korszakot, azért tudomásul kell
venni az rég volt. És ahogy mondani szokták haladni kell a szekérrel. Csak nem mindegy mit visz a szekér, és nem is kell minden
szekér után szaladnunk.
Kedves édesanyák, édesapák és leendő édesanyák és édesapák! Így több mint nyolcvan esztendővel a hátam mögött csak azt
tudom kérni, és kívánni, őrizzék meg a család és gyermek kitüntetett értékét. Alakítsák, védjék saját családjukat!
Lacza István
Nyugalmazott pedagógus
Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat családgondozója
„Megfogyva bár…”
a népességfogyás sorskérdése személyes magatartásunk tükrében
szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
2003. június 2-án, hétfőn este 6 órára a táti Kultúrházba, ahol
Dr. Téglásy Imre
az Alfa-, Magzat-, Csecsemő-, Gyermekés Családvédelmi Szövetség főtitkára
„Él-e nemzet e hazán?”
címmel tart előadást
Táti Polgári Kör

Egy zenész emlékére
61 éves korában tragikusan hirtelenséggel elhunyt Schreck József táti lakos.
Bár minden évben ehhez hasonló hír megrendüléssel tölt el bennünket, hisz sajnos az idei évben már nagyon sok számunkra kedves táti polgárt búszúztattunk a temetőben, de mégis a közép- és
idősebb korosztály nosztalgiával gondol Józsira, aki annyi szép és
felejthetetlen órát szerzett zenekarával. Igazi, vérbeli zenész volt.
Esztergomban szerezte az érettségit, és mechanikai műszerész
szakmát is kitanulta. Közben Budapestre járt a Tabányi stúdióba,
ahol a ma már világhírű harmonikaművésztől tanulta a hangszer
mesterfogásait. Ez mellett 3 évig a Zeneművészeti Főiskola hallgatója is volt. 1961-ben Szabadszállásra vonult be katonának, és
ott a tiszti klubban egy 101 fős dixilend zenekar vezetésével kezdődött karrierje. Innen neveztek be a KI –MIT – TUD-ra, ahol a
Békéscsabai selejtezőn másodikak lettek. Az önálló szereplések
mellett sokat kísérték Korda Györgyöt. A leszerelés után következett a családalapítás, házépítés, amiből bőven ki9vette részét felesége is. Három szép fiuk született.
Munka mellett a régi csapattal (Kékesi Sebők, Vasvári Lipót)
minden hétvégén a Halászcsárdában, a Nyergesújfalui Bunkerben,
utána a Diófában zenéltek. Később már új felállásban nagyon sok
esküvőn húzták a talpalávalót. Minden stílusban járatosak voltak,
de az igazi sramlizenében verhetetlenek voltak a környéken.
Szinte minden megmozdulásban részt vett hangszerével, ami a
helyi hagyományok ápolását célozta. Ezek mellett sok táti gyerek
harmonikatudását csiszolgatta, s adta át nekik megszerzett tudását.
1977-ben hirtelen betegedett meg. Sajnos sok társával együtt Ő
sem tudta feldolgozni azt a traumát, ami a biztosnak hitt munkahely elvesztését jelentette. A betegséggel, és nehézségekkel való
küzdelembe belefáradva, egy szép tavaszi napon szeretett szőlőjében munka közben hirtelen érte a halál.
Emléke, amíg Táton zene szól, nem halványul.
K.J.

Tájékoztatás Áramszünetről
Több bejelentés érkezett, hogy a lakosság és a vállalkozások nem értesülnek időben az ÉDÁSZ Rt. Által tervezett
áramszünetekről, amely sok bosszúságot, problémát okoz a
fogyasztónak.
Érdeklődésünkre az ÉDÁSZ Rt. Munkatársa az alábbi tájékoztatást adta:
1. Kiemelt fogyasztók (saját trafó, vagy 200 kVA feletti
teljesítmény) alanyi jogon kapnak névre címzett kiértesítést
az áramszünet időpontjáról.
2. A kisfogyasztók a helyi TV hirdetéséből, plakátokon, illetve újsághirdetés (24 Óra vagy 33-as Piac) útján értesülhetnek az áramszünetekről.
3. Amennyiben nem kiemelt fogyasztó névre szóló kiértesítést igényel, úgy az Esztergomi Műszaki Centrumnál ezen
igényét megteheti.
Címe: ÉDÁSZ Rt. Esztergomi Műszaki Centrum
Esztergom Pf. 176.
Telefon: 06 33/510-712
4. A kiértesítés éves díja 2003-ban 2.400,-Ft áfával, melyet a megrendelő az ÉDÁSZ Rt. Részére fizet. A kiértesítési
igénynek tartalmaznia kell a fogyasztási helyet, levelezési
címet (ha nem ugyanaz).
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Gondolatok az
Európai Unióról
Még emlékszünk az elmúlt rendszerre, amikor vasfüggöny választott el bennünket Európa nyugati felétől. Ma már szerencsére
újra szabadon mozoghatunk, Európát nem szeli ketté áthághatatlan
fal. Az óhajtott egység végre megvalósulhat.
A közösségi élet alapélménye, hogy egységben élni mindig jobb,
mint olyan körülmények között, amikor az egység hiányzik. Természetesen, az egységnek valóságosnak kell lennie. Valódi összetartó erő pedig csak ott van, ahol a társuló felek kölcsönösen tiszteletben tarják egymást, belső igényből fakadóan, szabadon és
örömmel kötik egybe életüket.
Nem közömbös, hogy egy olyan jelentős hatalom, mint az Európai Unió, milyen szellemi hátteret tud magáénak. Egész Európa jövője függ attól, hogy az Unió most mi mellett dönt. Elfogadja-e keresztény gyökereit, amelyek kétezer éven át éltették, és amelyek
megteremtették a társadalmi szolidaritás elemeit, vagy elutasítja, és
egy erkölcsi korlátokat nem ismerő, gátlástalan, egyre betegebb
konzumtársadalom leszünk. Ez nagyon fontos kérdés, burkoltan
vagy kevésbé burkoltan benne is van minden olyan mai vitában,
amely az Európai Unióról szól.
Sokszor hallunk arról, hogy az EU ma már nem az, ami volt akár
csak egy évtizeddel ezelőtt is.

„IGEN” az életre
(a kábítószer-fogyasztás és az eutanázia kérdései)
Május 4-én, anyák napján, a budapesti Vörösmarty téren „Engedd szabadon a kendert” címmel a „Kendermag” egyesület tüntetést szervezett, az ún. könnyű drogok (marihuanna, extasy-tabletta
stb) fogyasztásának engedélyezése érdekében. Jelképeik között
megtalálhattuk az EU-zászlót, amelyen a tizenkét aranycsillag helyett tizenkét kenderlevél díszelgett. A rendezvény támogatói között ott volt az SZDSZ ifjúsági szervezete, a vezérszónokok pedig
Jancsó Miklós filmrendező és Konrád György író voltak.
Ugyanebben az időben ugyanezen a helyen a „Friss Levegőt
Polgári Kör” és még néhány egyesület ellentüntetést szervezett, ily
módon fejezvén ki egyet nem értését a kábítószert népszerűsítők
célkitűzéseivel. Az esemény részleteit a sajtóból megismerhettük.
Sajnálatos módon újra és újra foglalkoznunk kell a kábítószerfogyasztás kérdésével. A kábítószer, mint valami rákfene söpör végig az országon. Sorra szedi áldozatait elsősorban az ifjúság soraiban. Ha már volt alkalmunk látni testközelből „narkósokat”, esetleg
beszélgetni velük, magunk is megtapasztalhattuk, micsoda gyilkos
kórról van szó. A drogambulanciák dolgozói és lakói pedig azt is
tudják, milyen iszonyatosan nehéz kigyógyulni a kábítószerfüggőségből, ami nagyon gyorsan kialakul. De nem feledkezhetünk
meg arról sem, hogy a kábítószer-fogyasztással egyenes arányban
nő a bűnözés, tehát a közbiztonságot is súlyosan veszélyeztető jelenséggel állunk szemben.
A szomorú az, hogy mindezek után még vannak, akik nyíltan
népszerűsítik a kábítószer-fogyasztást, sőt vezető értelmiségeink
egy része élére is áll a kábítószerezést propagálóknak. A szabadságjogokra, mitöbb az emberi méltóságra hivatkozva önpusztításra
buzdítanak. Nagyon veszélyes gondolatmenet ez, amely minden
fogalmat kiforgat és a feje tetejére állít. Ehelyett világos, tiszta beszédre lenne szükség, amely kimondja: a kábítószer öl, ne éljetek
vele, és embertársaitokat is óvjátok a használatától, aki pedig áldozatává lett, azt segítsétek kilábalni a bajból!
Ma amikor a kábítószerek terjedése a társadalmat komolyan fenyegető veszéllyé vált, rendkívül fontos, hogy a mindenkori államhatalom, hogyan viszonyul a kérdéshez.

Jelentős hatalomkoncentráció ment végbe a szövetségen belül.
Ennek sajnálatos következménye az lett, hogy olyan szabályozási
rendszer született, amely túlrészletező, és sok esetben indokolatlanul ír elő bizonyos rendszabályokat, s így ezekben az esetekben inkább keréktörője, mintsem elősegítője a kibontakozásnak. Véleményem szerint is vissza kell térni az eredeti szándékhoz, a „nemzetek
uniója” koncepcióhoz, és nem valamiféle nemzetek fölötti szuperállam megvalósításának a gondolatával foglalkozni.
Az Európai Uniónak képviselnie kell az alapvető erkölcsi értéket, úgy mint a család tisztelete, a jóizlés elemi szabályainak betartása, mások testi épségének tiszteletben tartása. Az a fajta erkölcsi
nihilizmus, amely ma egyre szélesebb teret nyer elsősorban a média
közvetítésével, sehova nem vezet. A tízparancsolat tudatos és célzatos megszegése széles tömegek által immár intézményesített
formában súlyos következményeket von maga után, aminek jeleit
ma már tapasztaljuk.
Az ember természetéből eredően biztonságra, kiszámíthatóságra
vágyik, s szeretné, ha a társadalmi keretek biztosítanák számára a
nyugodt élet körülményeit. Ehhez a stabilitásra és a fejlesztésre
egyaránt gondot fordító, átgondolt politikára van szükség az élet
minden területén. A nemzeti értékek, mint az Unió fontos alkotóelemei kell hogy megjelenjenek, hiszen magyarnak, németnek,
szlováknak lenni Isten ajándéka, s mint ilyen, értékes kincs. Az
anyanyelv, a nemzeti kultúra szellemiségünk kifejezője.
Milinszki Márton
Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a jelenlegi magyar kormány
szabad utat engedett a kábítószert népszerűsítőknek. Nem állja meg
a helyét az az érv, hogy a szabad vélemény nyilvánítás jogának
tiszteletben tartása kötelezi őket erre, hiszen ilyen alapon a legelvetemültebb nézeteket vallók is szabadon hirdethetnék tanaikat. A
magyar kormánynak - ha van értékrendje -, és ha ebbe az értékrendbe beletartozik az élet védelme és a kábítószer-fogyasztás elutasítása, akkor éppen az élet védelme érdekében meg kellene akadályozza a május 4-eihez hasonló, kábítószereket népszerűsítő
rendezvényeket. Egyértelmű és határozott választ várunk a kormánytól!
Olyan választ várunk, amilyet egy közelmúltbeli beadványra reagálva az Alkotmánybíróság adott, amikor megállapította, hogy a
magyar törvénykezésnek az ún. aktív eutanáziát tiltó rendelkezése
nem alkotmányellenes. Gyógyíthatatlanságra hivatkozva, aktív módon halálba vinni betegeket nem szabad. Ezzel kimondatott: az élet
olyan érték, amelyet az állam - törvényben szabályozott módon köteles védelmezni.
Mert miről is van szó?
1. Aktív eutanázia esetén az orvos megöli betegét – tehát nem csak
hagyja meghalni -, így az orvos szándéka a beteg elpusztítása, ami
egyértelműen gyilkosság.
2. Aktív eutanázia esetén a tévedések és a visszaélések számos lehetősége áll fönn, mint pl. a téves diagnózis vagy az anyagi érdekből való emberölés. (A náci Németországban orvosok döntöttek arról, ki életképes és ki nem.)
3. Hányszor fordul elő, hogy a beteg életéről az orvosok már lemondtak, de a beteg mégis felépül!
4. Az aktív eutanáziát szorgalmazók végső célja a nem önkéntes
aktív eutanázia elérése, azaz, hogy a „halálba segítés” a beteg hozzájárulása nélkül is végrehajtható legyen, vagy mondjuk ki kereken, hogy bármelyik beteget következmények nélkül el lehessen
tenni láb alól.
5. Az orvos a gyógyításra tett esküt és kapott felhatalmazást, és
nem arra, hogy más ember életét kioltsa.
Tisztelettel kérünk minden honfitársunkat, felelősen gondolja
végig a kábítószer-fogyasztás valamint az aktív eutanázia minden
vonatkozását, és ne engedjük életünkbe lopakodni a gyilkos erőket!
Táti Polgári Kör

7
LÁTOGATÓBAN JÁRTUNK
Keil József és neje,
Gyöngyvér otthonában

Egy családi ház körül mindig akad tennivaló. Így van ez
Keiléknél is. Mostanság éppen a lábazati fal kapott friss vakolatot,
de tervben van a feljáró lépcső burkolása is.
Belépvén a házba, kellemes látvány fogadja a látogatót. Harmonikus, csinos lakásba érkezem, látszik, szorgos és jóízlésű emberek
lakják. Asztalhoz ülünk, s a háziak, - igazi tátiak lévén -, borral kínálják a vendéget. A bor finom, jóízűen kortyolgatunk belőle, és
közben beszélgetünk.
- Többgenerációs családban éltek. Noha nem egy házban, de egy
udvarban élnek nagyszülők, fiú és menny, és az unokák. Számomra
mindig is szimpatikus volt a többgenerációs családmodell, mert úgy
gondolom, abban teljesedhetnek ki igazán a nemzedékek közti kapcsolatok, ami a mai elhidegült világban rendkívül fontos.
- Valóban így van – veszi át a szót a házigazda. – Amikor családot alapítottam, és fölmerült a kérdés, hogy a szülői ház közelében,
vagy esetleg attól távolabb eső helyen építkezzünk, akkor arra gondoltam, hogy a szüleimnek, lévén hogy egyetlen gyermekük vagyok, idős korukban én leszek a támaszuk, ezért a legjobb, ha a közelükben maradok. Így aztán a szülői ház telkén építettünk házat,
ami jó döntésnek bizonyult. Valójában nem csak a szüleim kapnak
segítséget tőlünk fiatalabbaktól, de legalább ilyen mértékben ők is
segítenek minket.
A feleséghez fordulok:
- Gyöngyvér Erdélyből települt át. Hogyan sikerült az új környezetbe való beilleszkedés?
- Nem volt nehéz, hiszen gyermekkorom dédelgetett álma, hogy
az anyaországba költözzem, és ott éljem életem. A szüleim erősen
belém nevelték a magyarságtudatot, de Romániában nem könnyű
magyarnak lenni, nagyon sok rosszindulatnak, gáncsoskodásnak
vannak kitéve a magyarok. Amikor még gyerekként a szüleimmel
néha átutaztunk Magyarországra, nagyon jólesett látni, hogy itt
minden fölirat magyar, hallani az utcákon a magyar beszédet. Aki
mindig is itt élt, mindezt nem igazán tudja értékelni. Emlékszem, a
szobám falai tele voltak ragasztgatva Budapest látképeivel, jelkép
volt számomra ez a város. Azután egy táti látogatásom alkalmával
megismerkedtem Józsival, aki született táti, és az ismeretségből
nemsokára szerelem lett. Majd összeházasodtunk. Az esküvőt és a
lakodalmat Erdélyben tartottuk, és ezután jöttünk Tátra. Eleinte
volt honvágyam, hiszen fiatalon, 18 évesen kerültem Magyarországra, és hiányoztak a szüleim. Attól kezdődően azonban, hogy
megszületett az első gyermekünk, Róbert, már egyre kevésbé
emésztett a honvágy. Emlékezetes marad számomra, amikor egy
alkalommal kinéztem a táti házunk ablakán, és megpillantván a
környező fákat, a tájat, ugyanazt az érzést véltem fölfedezni magamban, mint amikor odahaza, Maroshévízen rátekintettem az udvarunkra. Ez volt a bizonyíték, hogy immár lélekben is otthonommá fogadtam Magyarországot, Tátot.
- A szüleid nem szándékoznak átköltözni?
- Szüleim erősen kötődnek Erdélyhez, s apám, aki orvos, értelmiségiként kötelességének érzi népének szolgálatát Erdélyben.
Nem hiszem, hogy rávehetők lennének Erdély elhagyására. De mi,
Józsival és a gyerekekkel, ha csak tehetjük, meglátogatjuk őket.
- Két szép gyermeketek van: Gyöngyvér és Róbert.
- Igen. Gyöngyvér a fiatalabb, ő még általános iskolás, az idősebb Róbert pedig éppen most fölvételizett sikerrel az esztergomi
ferences gimnáziumban. Nagyon örülünk, hogy fölvették, és reméljük, hogy az új iskolában nem csak oktatni, de nevelni is fogják fiunkat. Súlyos gondnak érezzük ugyanis, hogy a mai iskolák jelentős része csak az oktatásra, az információk átadására helyezi a
hangsúlyt, miközben a fiatalok nevelésére kevés gondot fordít.

Nagyon tetszett, amit a fölvételi vizsga után tartott iskolai rendezvényen a fiunk majdani osztályfőnöke mondott, hogy az iskola
célja nem a napjainkban divatos beszűkült gondolkodás kifejlesztése a fiatalokban, hanem széles látókörrel bíró, kultúrált emberfők
kiművelése. Robi most lépett abba a korba, amikor már kezd saját
útjára lépni, és ez nekünk szülőknek is új helyzetet jelent. Megnyugtató számunkra, hogy jó pedagógusok közé fog kerülni.
- Nagyon rokonszenves, amit mondasz. Magam is úgy tapasztalom, hogy az oktatás csak megfelelő nevelés mellett éri el a hatását,
önmagában az információátadás nem sokat ér.
- Egyetértünk.
- Jut-e elegendő idő családi programokra, együttlétre?
Józsi és Gyöngyvér összenéznek, gondolkodnak a válaszon. Végül
is Gyöngyvér az, aki összegzi gondolataikat:
- Sajnos, a mai rohanó világban kevés idő jut az együttlétre, de
azért minden alkalmat megragadunk, hogy együtt lehessen a család.
Jó példa erre, amikor egy alkalommal budapesti ismerőseink váratlanul megajándékoztak bennünket két színházjeggyel, és noha csak
Józsi meg én kaptunk jegyet, úgy döntöttünk Józsival, hogy a gyerekeket is elvisszük a színházba. Így is történt, a helyszínen váltottunk nekik is jegyet, és így a család együtt nézhette meg az előadást. De a nagyszülők is nagy segítségünkre vannak. Nélkülük
sokkal nehezebb lenne. Józsi ugyan azt szeretné, ha én otthon maradhatnék, hogy csak a családanyai teendőknek szentelhessem magam, és hát magam is ennek örülnék igazán, de sajnos egy fizetésből nehéz megélni egy családnak. Minden esetre, nyugodtabb
életünk lenne, ha nem kellene nekem is bejárnom dolgozni. Nagyon
szeretünk sportolni, és ki is használunk minden lehetőséget a sportolásra, de ezt is közösen tesszük.
- Mi az, amit Táton különösen kedveltek?
Rövid töprengés után Józsi adja meg a választ: - Egymást.
Ezen jókat derülünk, s aztán Gyöngyvér még hozzáteszi:
- Nagyon szeretjük a falusi élet nyugalmát, azt, hogy az emberek
odafigyelnek egymásra, és ha valakinek esetleg gondja van, számíthat segítségre.
- Végül hadd kérdezzem meg Józsitól, mit jelent számára a képviselőség, hiszen a legutóbbi önkormányzati választáson megválasztották helyi képviselőnek?
- Még egyszer szeretném megköszönni mindazoknak a bizalmát,
akik szavazatukkal lehetővé tették, hogy munkát fejtsek ki a község
képviselőtestületében. Fél év távlatából azt látom, hogy bizony sok
a nehézség, de felelős munka folyik a testületben, mindenki őszintén, legjobb tudása szerint keresi a megoldásokat a fölvetődő kérdésekre. Bízom benne, hogy a többi fiatal képviselőtársammal
egyetemben idővel egyre jobb, alaposabb rálátásom lesz az eseményekre, és munkámmal, döntéseimmel mind jobban fogom szolgálni a közösség javát.
- Úgy legyen. Sok örömet kívánok nektek!
Amikor megérkeztem Keilékhez, éppen eleredt az eső. (Szükség
is volt rá, nagyon kiszáradt már a talaj.) Most, hogy a beszélgetés
végére értünk, még mindig erősen esett. Gondban voltam, mert
esernyőt nem hoztam magammal, s a vendéglátóim
sem tudtak adni, mert a házban fellelhető összes esernyőt
Tát Nagyközség
kölcsönadták egy kultúrházi
Önkormányzatának
közelgő rendezvényhez. De
közéleti lapja
jött a mentő ötlet. Gyöngyvér
Felelős Kiadó:
pillanatok alatt föltárcsázta a
Szenes Lajos polgármester
szomszédban lakó nagyszülőSzerkesztő:
ket, akik szívesen kölcsönadHámos László
tak egy ernyőt. Utólag is háláMegjelent 2000 példányban
san köszönöm.
Készült
Milinszki Márton
D-PRINT Nyomdaipari és
Szolgáltató Kft
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Szeptembertől Júniusig
…
Júniusig…
Szabadidős programok az iskolában
a 2002/2003-as tanévben
Bár napjainkban a családok megélhetése egyre nehezebb, iskolánk ebben a tanévben is törekedett arra, hogy minél több tanulónk
számára biztosítsunk lehetőséget a hazai és határainkon kívüli szép
látnivalók megismerésére, a diákok lelki és szellemi gazdagítására.
Kihasználva a még kellemes őszi napokat, csodás kirándulást
tettünk a Safari parkba. Ezen az egynapos kirándulásokon 46 kisdiák vehetett részt.
Az ötödik, hatodik osztályos tanulóinknak a földrajzi tanulmányaikhoz kapcsolódó kirándulást szervezünk Bősre, ahol szakszerű
idegenvezetés segítségével megtekinthették a vízlépcsőt, láttak
hajózsilipelést, és a Szigetköz vízügyi problémáiról hallottak.
Van egy tanulócsoportunk, ahová olyan gyerekek járnak, akik
valamilyen oknál fogva a tanulásban akadályozva vannak.

Időpont
845

Alsó tagozat
900

930

JÚNIUS 10. KEDD

1000
1030

Játék a vízzel!
3-4. osztály
Sor és váltóverseny
3-4. osztály
Mesemondó verseny
1-2. osztály
Kerékpárverseny
3-4. osztály
Origami

Intézményünk tagja az ÉTOÉSZ Szövetségnek. A szövetség
támogatásával ezek a gyerekek minden évben kirándulhatnak az
állatkertbe.
A természet szerető diákoknak szerveztük a túracipős, hátizsákos kirándulásokat. Jártunk a Kis-Strázsa-hegyen, a Hideglelős keresztnél.
Tavasszal a negyedik és ötödik osztályos tanulók Pannonhalmán jártak. A pápai kirándulást a Nestlé által meghirdetett pályázaton nyertük. A tanév során szinte minden osztály legalább egy
alkalommal megnézett egy-egy érdekes előadást a fővárosban.
Az idei tanévet egy kétnapos kirándulással zárjuk, ennek keretében
a felső tagozatosok az ország távolabbi pontjaira mennek (Pécs,
Eger, Balaton környéke), két osztály pedig Szlovákiába utazik. Az
alsó tagozatosok a környék nevezetességeivel ismerkednek. Látnivaló lesz bőven, ha az időjárás is úgy akarja kellemes befejezése
lesz ez a kirándulás a tanévnek. Aztán jöhet a bizonyítványosztás.
Vagy azt nem is mindenki várja?
A programszervezők nevében:
Czaheszné Ujvári Zsuzsanna

Közös
Gyülekező
MEGNYITÓ
Hauber György fotókiállítása:
Így láttam a velencei karnevált
Drexler Noémi kiállítása:
Agyagedények

Aszfaltrajzverseny

Játék a vízzel!
5-6. osztály
Tréfás vetélkedő
7-8. osztály
Az iskola legerősebb embere

MINI MARATON

1230

MINI MARATON

00

13

Ebédszünet

1400 Activiti
3-4. osztály
Sor és váltóverseny
1-2. osztály
1430 Pillangóröptető, szélforgó készítése
Kerékpárverseny
1-2. osztály
1500 Ügyességi verseny
3. osztály

1700
1800
Időpont
00

9

1000
1030
1100
00

12
1245
1300
1430

5-6. osztály
7-8. osztály

Tattoo – testfestés

Activiti

5-8. osztály

Amit a drogról egy gyereknek tudni kell
előadás gyerekeknek
Amit a drogról a felnőtteknek tudni kell
előadás szülőknek
Foci 5-8.osztály

1600

JÚNIUS 11. SZERDA

Leg, leg, leg…játék folyamatosan a két nap
alatt
Dumaparti Szilas Zoltán újságíróval
Tréfás vetélkedő
Keresztrejtvényfejtés

1100
1200

Felső tagozat

TÁTIKA
DIÓ DISCÓ
Alsó tagozat

Közös

Mesemondás kisiskolásoknak

Légvár

Mesés akadályverseny1-2. osztály
Játszóház – agyagozás
Mesemondó verseny3-4. osztály

Ugrókötél bemutató

Tréfás vetélkedő

Élő történelemóra:
középkor

3-4. osztály

Virágkötészet
4. osztály
Hogyan ápold a fodogad?

Felső tagozat
Harry Potter vetélkedő
Keresztrejtvény németül
Virágkötészet
Kerékpárverseny
Ország-város

5-6. osztály
5-8. osztály
5-8. osztály
5-8. osztály
5-6. osztály

Ország-város
7-8. osztály
Tanár-diák kosárlabda-mérkőzés
Játszóház – agyagozás
Hova tovább?
7-8. osztály
Tanár-diák röplabda-mérkőzés

Ebédszünet
A Kertvárosi Napok értékelése

