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A 4. úrnapi oltár 2008-ban 
 

 

Tisztelt Táti Polgárok! 
 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi, 
hogy az adózó személy jövedelemadójának kétszer 1 %-át 

külön-külön, egy-egy nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett 
javára utalja át. 

 
I. Kérjük Önöket, hogy az adóbevallásuk elkészítésénél, az  első 1 % fel-

ajánlására kedvezményezettként valamelyik községi alapítványunkat je-
löljék meg – amennyiben egyetértene annak céljaival, tevékenységeivel – 
hiszen így közvetlenül a községet segítik forintjaikkal. Ellenkező esetben 
ez az egy százalék a község számára elvész és a központi alapba kerül. 

 
II. Egy külön nyilatkozatban, a második 1 %-át felajánlhatja a történelmi 

egyházak javára. 
 

 

A TÁTI ISKOLÁÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

Adószáma: 18605435-1-11 
 

Köszönjük, hogy adója 1 %-ával támogatja 
iskolánkat. Az 1 %-ból felajánlott összeget 
minden esetben iskolánk tanulóira fordítjuk. 
 
Részesülnek ebből: 
- Kiváló eredményű 8. osztályos tanulóink 

ösztöndíjban. 
- Eredményes tanulóink (tanulás, sport 

versenyek stb.) jutalomkönyvben része-
sülnek. 

- Iskolanap, tanulmányi kirándulások 
szervezésében. 

 

Adószáma: 18604568-1-11 
 
A Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari 
Egyesület hálásan köszöni az elmúlt évben 
számára felajánlott 1 %-os támogatást, 
melynek összege 78.829,- Ft volt. A támo-
gatást egyenruha varratására, ill. a zenekar 
vendégeinek fogadására fordítottuk. 2010-
ben az együttes 25. éves fennállását ünne-
pelte. Ebből az alkalomból vendégül láttuk a 
németországi Schrettanbach település zene-
karát, akikkel a megalakulásunk óta barát-
ság fűz össze. Nem csak a zenekar tagjaival, 
hanem községünk lakóival is meleg barátsá-
gok szövődtek. Egyesületünk, zenekarunk 
működését - többek között, ezt a vendégfo-
gadást is - segítette az Önök anyagi támoga-
tása, adójuk 1 %-ának felajánlása. Kérjük, 
hogy idén is járuljanak hozzá egyesületünk 
pénzügyi kiadásainak támogatásához, ame-
lyet hangszerjavításokra, utazási költségekre 
szeretnénk fordítani! 

TÁTI NÉMET NEMZETISÉGI 
FÚVÓSZENEKARI EGYESÜLET TÁTI SPORTEGYESÜLET 

TÁMOGATÁSÁRA: 
DIÓFA SPORTEGYESÜLET  

Adószáma: 18611571-1-11 
   
Diófa Sportegyesület köszöni az elmúlt 

évek támogatását. 
Ezúton kéri Önöket, hogy adójuk 1%-

ával támogassák a táti utánpótlás csapato-
kat (óvódás, kölyök, előkészítő, serdülő). 
Az adó 1%-ából befolyó támogatás a 

TÁTI óvódás, kölyök, előkészítő és serdü-
lő csapatok versenyeztetésére, felszerelé-
sek pótlására fordítjuk, amint azt tettük az 
elmúlt esztendőkben is. 
 

LOVAG 
ALAPÍTVÁNY 

LOVAG ALAPÍTVÁNY  

Adószáma: 18615427-1-11 
   

A Lovag Alapítvány köszöni a pol-
gárok felajánlásait, melyekkel az ala-
pítványt előző évben is támogatták. 

Az adományozás során befolyt 
pénzösszeget a Táti Szent György idő-
sek otthonában ellátott lakók életminő-
ségének javítására, a szabadidős tevé-
kenységek támogatására valamint az 
intézmény tárgyi feltételeinek  gazdagí-
tására kívánjuk felhasználni. 
 

A történelmi egyházak technikai száma: 
 

Katolikus egyház: 0011 
Református egyház: 0066 
Evangélikus egyház: 0035 

 

A Táti Helytörténeti Értékmentő Közhasznú Alapítvány köszöni a 
táti lakosok eddigi támogatását. 

Az alapítvány a befolyt összeget közösségi feladatok ellátására, a te-
lepülésen működő intézmények, civil szervezetek /pl. egészségügy, óvo-
da, sport, kultúra stb./ támogatására,  a hagyományok ápolására, mű-
emlékek felújítására, valamint, a település további szépítésére, a 
falumúzeum építésére fordítja. 
 

TÁTI HELYTÖRTÉNETI ÉRTÉKMENTŐ 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

 

Adószáma: 19150268-1-11 
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Karácsonyi műsor  
a Kultúrházban 

 

 

 

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (Ezer forintban!) 

A TÁTI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN 
(Ezer forintban!) 
*Iskola normatív támogatása tartalmazza a társulási kiegészítő támogatást 
 **Óvoda normatív támogatása tartalmazza a társulási kiegészítő támogatást 

A 2011. évi költségvetés és a hozzá kapcsolódó feladataink 
 

Tisztelt Táti Polgárok! 
Egy csapadékkal, belvizekkel, 

talajvizekkel és Dunai árvízzel 
sújtott 2010-es esztendőn túl egy 
meglehetősen hideg,  zord telet 
magunk mögött hagyva vesszük 
számba közös dolgainkat, amikor 
bizakodva tekintve 2011-re elké-
szítjük településünk működésé-
nek alapját képező költségvetést. 
     Az alapokat, feltételeket meg-
határozó társadalmi környezet 
valamennyiünk számára ismert.  
Hogy az országos lehetőségeink 
táguljanak úgy lehetséges, hogy 
szűkebb pátriánkban kötelezett-
ségeink teljesítését követően fo-
galmazzuk meg elvárásainkat. 
Ilyen felelősségteljes gondolko-
dás jellemezte az elmúlt években 
községünket irányító képviselő-
testület munkáját. Polgármester-
ként örömömre szolgál, hogy az 
önök által 2010 októberében fel-
hatalmazott képviselő-testület  
fenti gondolatok jegyében csi-
szolta össze, s fogadta el a 2011. 
évi költségvetési rendeletét.  

A november óta folyó közös 
munkában partnerek voltak a 
község „nagy fogyasztói” az in-
tézmények. Kizárólag a közös 
munka és felelősségvállalás tudja 
biztosítani a működőképességet s 
a túlvállalásokat nélkülöző közös 
kasszát. 
    Így vettük számba az évi vár-
ható bevételeinket, s rendeltük 
hozzá a feltétlen szükséges ki-
adásokat. Bevételeink jelentős 
hányadát az állami költségvetés 
által biztosított tételek jelentik. 
Közöttük az un. normatív támo-
gatások, s egyéb kompenzációs 
kiegészítések találhatók. 

Jelentős eltérések az elmúlt 
évihez képest összességében nin-
csenek, de a rovatok között igen. 
Sajnálatos, hogy közoktatási fel-
adatellátásunk támogatása nem a  
mutatószám változása, hanem az 
ellátottak számának csökkenése 
miatt jelenik meg. Örvendetes vi-
szont, hogy az időskorúak bent-
lakásos ellátásáért egy jobb kon-
díciójú normatíva gyakorlatilag 
nullszaldóssá tesz. A tájékoztató 
anyag táblázatai a fentiekre ösz-
szehasonlítással is szemléletes 
képet kíván biztosítani. 

Két dologra hívnám fel szíves 
figyelmüket. 

   Az önkormányzat működési feladatainak ellátá-
sában a jelenlegi tervezés időszakában 21 millió 
Ft forráshiány mutatkozik, ami a 2010-es adatok-
nak mintegy a fele. Ez biztató, minthogy az el-
múlt évek gazdálkodásával biztosítani tudtuk, 
hogy a község hitel felvételre nem kényszerült, 
okkal remélhető, hogy az előttünk álló feladatain-
kat hitelfelvétel nélkül teljesíteni tudjuk, ameny-
nyiben az Önök támogatását, s az intézmények 
együttműködését  a képviselő-testület a további-
akban is maga mellett tudhatja. 

Csak ilyen működési környezetben valósulhat-
nak meg fejlesztéseink, felújítási szándékaink. A 
bevezetőben említett „vizes haváriák” determinál-
ják fő feladatainkat. Az elmúlt év eseményei bi-
zonyították, hogy a közterületi csapadékvíz keze-
lésének  néhány műszaki megoldása ilyen 
túlterheléseket nem bír el. 

Ezért döntött a képviselő-testület a probléma 
prioritásként kezeléséről. Úgy határoztunk, hogy 
a lehulló csapadékvizekből a lehető legtöbbet a 
lakott területekről elvezessünk, s a talajvíz szint-
jét ezúton is mérsékeljük. A gyorsított szakmai 
munka eredményeként örömmel tájékoztathatjuk 
Önöket, hogy 100 m Ft pályázati támogatással 
megkezdhetjük Újtelep északi térségében az em-
lített csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését.  
A program a közbeszerzési eljárás előkészítő fá-
zisában van. 

Párhuzamosan készíttetjük a kertvárosi tele-
pülésrész csapadékvíz elvezetési terveit, vizsgál-
va az optimális befogadók elérhetőségeit. 
   A település biztonságát alapvetően meghatá-
rozza az árvízvédelmünk II. ütemének előrehala-
dása.  �� �������� � 	
���	�� ��������
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Az újév új feladatokat is jelent a meglévők mellett a Szent 
György Otthon dolgozói számára. Alkalmazkodni számos új 
rendelethez, szabályzathoz, költségvetési keretekhez és továbbra 
is eleget tenni az Otthon missziójának. Fogadalmainkat akkor 
tettük, amikor átvettük oklevelünket, diplománkat, ez máig ér-
vényes. 
 Célunk az idős emberek számára olyan gondoskodást nyújta-
ni, melynek segítségével megtalálják a lelki egyensúlyt, köny-
nyebben feldolgozzák az időskori változásokat, segít aktivitásu-
kat megőrizni, vagy fejleszteni, a megbántottság érzését 
leküzdeni. Képesek legyenek a megváltozott körülmények elle-
nére is kiegyensúlyozott harmonikus életet élni.  

A megnyugtató környezet megteremtése, a családi kapcsola-
tok megtartása, ápolása, új kapcsolatok építése, a támogató, el-
fogadó magatartás fontos segítség az emberi méltóság megőrzé-
séhez ebben az időskori életszakaszban.   

Mindezt olyan életritmusban, beépítve a mindennapokba, 
hogy ne veszítsék el a realitásérzéküket. A ,,mesterséges” kör-
nyezet mindinkább közelítsen a családi, bensőséges élethez. A 
mindennapok ne teljenek egyformán, az inger nélküli élet fásult-
ságot, levertséget, érdektelenséget, pszichés megbetegedéseket 
szül. A fizikai állapot meggyengülése, nem ok arra, hogy valaki 
ágyban fekve, a külvilágtól elszigetelődve, magába fordulva él-
jen az otthon falai között. Fontos, hogy bekapcsolódjanak a 
szerves életbe, kísérjék figyelemmel a változásokat, minél to-
vább megtartsák a meglévő képességeiket.  

Foglalkozások szervezésénél figyelembe vesszük az egyén fi-
zikai és mentális állapotát. A szellemi hanyatlás megelőzése ér-
dekében életben kell tartani azokat a funkciókat, melyek a tanu-
lás képességét, a memória frissességét segítik. A jeles napok 
megünneplése, a hétköznapoktól való megkülönböztetése kizök-
kent az egyhangúságból, akaratlanul is arra késztet, hogy fel-
idézzék a régi dolgokat, emlékeket . A versek, felolvasások is-
merősek, ha pedig újak, lekötik a figyelmet, felkeltik az 
érdeklődést.  

Az aktív lakók és az Idősek Klubja tagjai a mozgalmasság ér-
zésével felpezsdítik az életet. A napi rendszeresség, a feladatok 
vállalása, a mindennapok tartalommal való megtöltése a felesle-
gessé válás érzésének, az időskori depresszió kialakulásának el-
kerülését szolgálja. Az Otthonban állandó Irodalmi Kör műkö-
dik, előadásaik mögött sok gyakorlás, munka van, a 
versmondásban, felolvasásban jeleskedő lakók minden ünnepre, 
eseményre felkészülnek, ezzel sokat tesznek lakótársaikért. 

Emellett természetesen nagy segítség, hogy Józsi bácsi lenyír-
ja a füvet, Ilonka néni a bevásárlásoknál segít, Irénke néni gon-
dozza a virágokat, a portások lelkiismeretes munkája és az a sok 
apró szívesség, amit a lakók egymásért tesznek. Ezek nem feltű-
nő dolgok, de egy pohár vízzel kisegíteni azt, aki nehezen éri el 
az éjjeliszekrényét, vagy aki kerekesszékben ülve arra vár, hogy 
közelebb tolják az asztalhoz, valaki megkérdezze, hogy van, 
hogy érzi magát, ezek az egymásra figyelés jelei, ami sokat je-
lent mindenki számára.  

Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság mint beruházó a si-
kertelen közbeszerzési eljárást követően megismétli a beruházási 
tender kiírását. Reményeink szerint  március-áprilisban megjele-
nik a pályázati kiírás, s még ez évben elindulhatnak a munkála-
tok. 
    Az egyéb fejlesztésekről a képviselő-testület a 2010 évi mér-
leg ismeretében hoz döntést. Ennek előkészítésében kérjük majd 
az Önök javaslatait nem kizárólagosan fejlesztésekről, hanem a 
közös jövőnk elképzeléseiről. 
     

A nagy, családi kasszáról összességében elmondható, hogy stabil, 
hitelektől,  kötelezettségektől mentes, a település fejlődése, gyarapo-
dása a szerény helyi és szűkülő állami bevételek ellenére is számot-
tevő, ami a képviselő-testület felelős gazdálkodásának s a tátiak 
együttműködésének köszönhető. Mindez fenntartható, ha közösen 
szabunk határt olyan törekvéseknek, melyek az egyéni gyarapodást  a 
közösség terhére indított perekkel, s a közbeszerzések  torzításával 
kívánjuk megvalósítani. 

Szenes Lajos polgármester

Újévi fogadalmak idején 

A családok bevonása a gondozásba, a látogatások közvetlenebb 
kapcsolatot teremtenek a hozzátartozók és az otthon dolgozói között, 
valamint betekintést enged a munkájukba is. 

A mentális gondozás, az ápoló–gondozói feladatok szorosan kap-
csolódnak egymáshoz. A szakmailag jól felkészült ápolók a legyen-
gült betegeket, elesetteket, az arra rászorulókat hozzáértéssel, az idős 
kor problémáit, mentális zavarait ismerve türelemmel, empátiával 
gondozzák. Figyelemmel kísérik a változásokat. Az idős betegek haj-
lamosak elégedetlenkedésre, meg nem értettnek érzik magukat, tü-
relmetlenek, nehezen dolgozzák fel a változásokat, gyakran környe-
zetüket hibáztatják nehéz helyzetükért. Az ápolókra ez plusz 
teherként nehezedik a nem könnyű fizikai munka mellett.  

Hozzátartozók hiányában pótolni a családot, bíztatni másokat, vi-
gasztalni, erőt sugározni. Aki az idős emberek gondozását vállalja és 
lelkiismeretesen teszi, minden erkölcsi elismerést megérdemel. Ezen 
a területen dolgozókat veszélyezteti leginkább a kiégés, hiszen a be-
tegség és haldoklás végigkísérése minden embert megvisel.  A dol-
gozóknak szükségük van háttértámogatásra, érzelmi feltöltődésre, 
motivációra, ,,drive”-ra, hogy munkájukat úgy tudják végezni, hogy 
mindenki elismerését kivívják és közben saját lelki egészségüket 
megvédjék. Nagy szükségük van az elismerésre, megbecsülésre, 
hogy naponta képesek legyenek helytállni. 

A szakszerű irányítás, a munkafeladatok megszervezése, a műkö-
dési feltételek, a biztonság megteremtése nagy felelősség, de feltétele 
a gördülékeny munkavégzésnek, a jó munkahelyi légkörnek, a mun-
katársak összekovácsolódásának is. Bízunk benne, hogy munkánkkal 
sok családnak és idős embernek könnyebbé, jobbá tesszük az életét.  

Az újévre szeretnék  még több megértést és összetartó erőt kívánni 
munkatársaimnak, valamint hogy mindig érezzék milyen nagy szük-
ség van rájuk és gondoskodásukra.  
Pék Károlyné, Szent György Otthon mentálhigiénés munkatársa

 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

Felelős Kiadó: Szenes Lajos polgármester 
Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: polghivatal@tat.hu 

Összeállította: Hámos László  
Tel/Fax: 504-710; E-mail: telehaztat@juropnet.hu; 

Készült: 2000 példányban 
VENTOR ’94 Nyomdaipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 
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 III. Béla Általános Iskola hírei 

Nem hiszem, hogy sok olyan család él községünkben, akik va-
lamilyen formában ne kerülnének kapcsolatba az általános iskolá-
val. Ezért, amikor lehetőségünk adódik, és van mondanivalónk ak-
kor megosztjuk Önökkel iskolánk életéből azt az időszakot, amiről 
még nem tájékoztattuk Önöket. 

Tesszük ezt azért, hogy osztozzanak velünk örömeinkben, sike-
reinkben, és segítsenek gondjaink, esetleges kudarcaink megoldá-
sában. A félév zárásával értékeltük tanulóink tanulmányi eredmé-
nyét, magatartását, szorgalmát. E tekintetben is elmondhatjuk, 
hogy igen nagy különbségek vannak tanulóink között. Sok tanu-
lónk végezte az első félévet kiváló, jó eredménnyel, de bizony 
akadnak olyanok, akiknek ez több tárgyból nem sikerült.  

Kollégáimtól elvárom, hogy egyéni odafigyeléssel, törődéssel 
segítsék a nehezebben haladókat.  

A Szülőktől kérem, hogy közös érdekünkben, a következőkben 
segítsék munkánkat: 
� Otthoni tanulást kísérjék figyelemmel – sok tanulónk jön fel-

készületlenül, hiányos felszereléssel órára. 
� Nem hiszem, hogy általános iskolás gyerekeinknek fél éjsza-

ka TV-t kell néznie, vagy a számítógép előtt kell ülnie! 
� Talán az esti csavargások is koraiak! 
A nevelés otthon és az iskolában is elsődleges feladat. Igen nagy 

különbségek vannak tanulóink között ebben a tekintetben is. Meg 
kell tanulniuk már ebben a korban – bizony van amit már előbb is! 
-, hogy életünkben sok-sok szabály van, amit be kell tartani. Ké-
rem a kedves szülőket, hogy alkalmanként iskolánk honlapján –
tatiskola.uw.hu – az aktuális információk, képek mellett, gyerme-
kükkel közösen olvassák el iskolánk házirendjét és Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. A dokumentumokban megfogalmazottak 
betartása mindenki számára kötelező. 
� A fenntartó támogatásával színvonalas szakkörök, sportkör, 

művészeti csoport működik iskolánkban. 
� Nemrég jöttek haza tanulóink a muzslai testvértelepülés iskolá-

jával közösen szervezett sítáborból. 
� Jelentkeztünk egy országos szervezésű „EGÉSZSÉGNAP” le-

bonyolítására. 
� A megyei TIT-tel közösen benyújtott pályázatunk eredménye 

egy 30 órás Csillagász – természetbúvár szakkör és egy 60 órás 
angol nyelvtanfolyam. 

� Február 24-én az MTV-be látogatunk és megtekintjük a Ram-
szesz kiállítást. 

� Alsós tanulóinknak színházbérletük van. 
� Folyamatosan kapcsolódnak be tanulóink felmenő rendszerű 

szaktárgyi versenyekbe. 
� Készülünk a farsangi bálra és a Szülők – Nevelők – Patronálók 

báljára. 
� Európai Uniós vetélkedő sorozat felső tagozatos tanulóinknak 
� Két interaktív táblánk beüzemelése van folyamatban, reménye-

ink szerint a pedagógusok és a tanulók munkáját színesítjük.  
� A tanév végén – igény esetén - 3 hetes nyári napközit szerve-

zünk iskolánkban. 
� Nyáron a jelentkezők kajaktáborban vehetnek részt a Velencei-

tónál. 
 

A teljesség igénye nélkül összegyűjtött események reménye-
im szerint jelzik, hogy az iskolavezetés és iskolánk minden peda-
gógusa arra törekszik, hogy a környéken megszerzett előkelő he-
lyünket megőrizzük. (Visszajelzések erre a továbbtanulási adatok 
és versenyeredmények.) 
 Örülünk, ha kedves Szülő ezek után Ön úgy dönt, hogy 4. és 6. 
osztály után nem választ gyermekének másik iskolát, ha pedig is-
kolába lépő gyermeke van, akkor hozzánk íratja be gyermekét. 
Az első osztályosok beíratása iskolánkban: 
„B” épület: Tát, fő út 82.     Április 11 – 12 – 13. 
„C” épület: Mogyorósbánya, Felszabadulás út 51. Április 14. 

Minden fontos információról, iskolánk életéről, dokumentuma-
inkról iskolánk honlapján tájékozódhatnak. 

Minden szülőnek és támogatónknak iskolánk dolgozói nevé-
ben köszönöm az eddig nyújtott támogatást.          Filip Csabáné  
 

 

Sítábor 

Szolgáltatásaink: 
- Kölcsönzés:  Szépirodalom:  regények,  versek;  kötelező  és  
ajánlott  olvasmányok; ismeretterjesztő irodalom stb. Egyszerre 6 
db. könyv kölcsönözhető 1 hónap időtartamra!  
- Helyben olvasás: Kézikönyvek, újságok, folyóiratok (24 Óra, 
Megyei Hírlap, Magyar Nemzet, Neue Zeitung, HVG, Heti Vá-
lasz, Computerworld, Game Star, Kulturális Közlöny, Magyar 
Nők Lapja, Családi Lap, Képmás, Adó, Amelie, Praktika, Lakás-
kultúra,  Természet-Búvár,  Ifjúsági  Magazin,  Zsiráf, Dörmögő 
Dömötör, Magyar Napló, Új Forrás) 
- Könyvtárközi kölcsönzés: ha a tanuláshoz, munkájához kere-
sett dokumentumokat könyvtárunkban nem találja meg, kérésére 
az eredeti anyagot vagy annak másolatát más könyvtárakból be-
szerezzük, és rendelkezésére bocsátjuk. 
- Számítógép-használat, internetezés, fénymásolás 
Helytörténeti gyűjteményünkben jelenleg 230 db dokumen-

tum található. Gyűjtjük a településünkre vonatkozó helyismereti, 
helytörténeti kiadványokat, újságcikkeket (teljességre törekedve), 
az adott tájegységre (elsősorban Komárom-Esztergom megyére)
vonatkozó kiadványokat.  
Szeretnénk felgyűjteni a községünkkel kapcsolatos főisko-

lás szakdolgozatokat, tanulmányokat. Ezúton is felhívjuk erre a 
régebbi és jövőbeni kutató hallgatók figyelmét. Kérjük, szíves-
kedjenek egy másolati példányt könyvtárunk gyűjteményébe fel-
ajánlani, nagy segítség lehetne ez a jövő nemzedéknek, későbbi 
helytörténeti kutatóknak. Természetesen az ezzel kapcsolatos 
költségeket vállaljuk, és szakdolgozatok kézikönyvtári (nem köl-
csönözhető!) – állományban kerülnének megőrzésre. 
Nyitva tartás: 
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Szeretettel várja régi és új Olvasóit 
a TÁTI KÖNYVTÁR! (a Kultúrház emeletén) 
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Tudni kell, hogy önmagában a csapadékvíz csatorna megépítése 
a magas talajvizeket nem szünteti meg, azonban mindenképpen lej-
jebb viheti annak maximumát, s ez az elöntött időszak hosszát és az 
elöntés mértékét csökkenti.  

A szakemberek mindannyiunkat óvnak attól, hogy átgondolatla-
nul szivattyúzzuk a házak környékén megjelenő talajvizet. A hu-
zamos ideig tartó vízszivattyúzás következtében ugyanis meglazul-
hat a ház alatti talaj, valamint újabb és újabb földalatti vízerek, 
utánpótlás-vonalak képződhetnek. Ha viszont - kellő vízszigetelés 
hiányában - mindenképpen vízkiemelésre van szükség, a javasolt 
megoldás az, ha a pincepadló aljában a padló áttörésével egy kis 
mélységű zsompot alakítunk ki, melynek falai megfelelően kiala-
kítva egyben szűrőréteget is képeznek,  így nem történhet meg az, 
hogy a vízzel talajszemcsék is beáramoljanak a pincébe, lazítva ez-
által az alaptestek alatti talajréteget. A zsomp másik előnye, hogy 
segítségével a vízszint mélyebben tartható.  

Az alápincézett házak esetében hosszú távon csak az utólagos 
vízszigetelés jelenthet igazi megoldást. A szigetelési munkák vi-
szont nyilvánvalóan csak akkor végezhetők el, ha a talajvíz vissza-
állt az eredeti szintjére.  

Táton az időnkénti magas talajvízállásból adódhatnak nehézsé-
gek. A körülményeket figyelembe véve alapvetően nem javallott a 
földszint alatti lakószintek építése, vagy ha mégis amellett döntünk, 
hogy alagsort építünk, jó ha előre gondoskodunk a megfelelő talaj-
víznyomás elleni szigetelésről.  
 

A tavalyi nagy esőzések magyarországszerte súlyos gondokat 
okoztak. Így volt ez Táton is, ahol nem csak a Duna közelsége de 
a sajátos földtani adottságok miatt is évszázadokon keresztül 
problémát jelent a víz. A község területe ugyanis a Duna és a Ge-
recse hegység közé ékelődik, egy ún. Duna-teraszon fekszik, ami 
nem más, mint a Duna évmilliók alatt fölhalmozódott hordalék-
anyaga. Ez a kavicsos-homokos vízáteresztő talajréteg 8-10 méter 
vastag, s mind a Duna felől, mind pedig a Gerecse felől érkező 
talajvíz akadálytalanul áramlik benne. Ha alacsony a Duna vízál-
lása, akkor a talajvizek elfolynak a folyó irányába, s a talajvíz-
szint csökken, ha viszont  lényegesen megemelkedik a folyó víz-
szintje, akkor a talajvizek megrekednek az ártéri kavicsban, s a 
talajvízszint megnő. Ez utóbbi jelenségnek voltunk tanúi tavaly, 
amikor pincéket, kerteket árasztott el a talajvíz. Sok pincében je-
lenleg is ott a víz, s Tát határában is belvizek állnak, ami mutatja, 
hogy a talaj még mindig telített vízzel. A közelmúltban Tát terü-
letén végzett hidrogeológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a köz-
ség alatti víztároló réteg hidraulikus esése minimális, így a réteg 
természetes leürülése  a szokásos szintre igen lassú folyamat lesz 
még csapadékszegény időszakban is. A településtől délre, a Sási 
Dűlőben megjelent tó vizének esetleges leszívatása  szakemberek 
szerint nem lehet megoldás, a hatalmas vízmennyiség és a gya-
korlatilag korlátlan után pótlódás miatt. Megjegyezzük, a nemrég 
épült árvízvédelmi gátnak a talajvizek mozgására nincs kihatása, 
hiszen a gát gyakorlatilag teljes egészében földszint feletti léte-
sítmény, így a 8-10 méter vastagságú kavicsállományt nem érinti. 
Hogy a gát valóban nincs kihatással a talajvizek mozgására, az a 
tény is bizonyítja, hogy a Tátot Esztergommal összekötő 11-es út 
(esztergomi út) két oldalát szintén pangó belvizek tarkítják, noha 
arrafele nincs semmiféle Duna-parti gát. 
 

A hegy- illetve a Duna felől érkező talajvizekkel nemigen le-
het mit kezdeni, azok esetleges szivattyúzása horribilis pénzösz-
szegbe kerülne, nem beszélve arról, hogy hosszabb távon az alta-
laj megbolygatása vélhetően több kárt okozna, mint hasznot.  
A község területén lehulló csapadékvizekkel más a helyzet. Azok 
ellen tudunk védekezni: elvezetéssel, szikkasztással, tárolással (a 
tárolt víz szárazabb időszakban hasznosítható). A törvény értel-
mében a közterületre hulló csapadékvíz elvezetéséről vagy szik-
kasztásáról a helyi önkormányzat köteles gondoskodni, míg a 
magánterületekre hulló csapadéknak a telken belül történő keze-
lése a tulajdonosok feladata. Tudomásunk szerint a Táti Önkor-
mányzat méltányosságból engedélyezi a magántelkeken össze-
gyűlt csapadékvizeknek az utcai árkokba, esővíz-elvezető 
csatornákba való elvezetését, föltéve ha a közterületi vízelvezető 
rendszer befogadóképessége ezt lehetővé teszi. Ami semmikép-
pen nem engedélyezett és szigorúan tilos: a csatornahálózatba fo-
lyatni az esővizet.  

Tát Önkormányzata a közelmúltban egy átfogó vízelvezető 
rendszer kialakításába fogott. Az elkészült tervek birtokában pá-
lyázati anyagot nyújtott be a Közép-dunántúli Regionális Ta-
nácshoz a csapadékvíz elvezetési program kiviteli finanszírozásá-
ra. Információink szerint a három megyéből beérkezett 
pályázatok forrásigénye jelentősen meghaladja a Tanács rendel-
kezésére álló keretösszeget.  
 

 
A szakemberek által javasolt zsomp vázlata 

A Táti Önkormányzat megbízásából elkészült talajmechanikai 
szakvélemény megtekinthető a www.tat.hu honlapon. 

Lábjegyzet: A talajvizek fokozott megjelenése kétségkívül össze-

függésben van azzal, hogy az egykori bányák már nem üzemelnek, 

a karsztvíz kitermelés megszűnt. A tokodi hegyoldalban is rendre 

új vízerek bukkannak elő, többnyire valamikori vízforrások helyén, 

vagy azok közelében. A bányákban folytatott vízkitermelés ugyanis 

megváltoztatta a talaj vízháztartását, több vízforrás elapadt az el-

múlt évtizedekben. A bányászat megszűntével azonban a valamikor 

kiszáradt területek újra megkapják azt a vízmennyiséget, melyet 

korábban kaptak.  Tulajdonképpen az eredeti állapot kezd vissza-

állni.                                                                     Milinszki Márton 
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 KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 
 

Ingyenes segélyhívók 
Rendőrség: 107 Mentők: 104 Tűzoltók: 105 

 
Rendőrség 

Körzeti megbízottak: Tel.: 06 30/351 6424 
Fogadóóra előzetes egyeztetés után, illetve minden hónap 

páratlan hetének szerdáján 10.00-12.00 óra között. 
 

Orvosi ügyelet 
A mentők 104-es ingyenes számán hívható! 

Az ügyeleti rendelő címe: Esztergom, Hősök tere, a 
körforgalomnál (HRSZ 17608). 

Az ügyeleti telefonszám: 06 33/554 3947 
A kistérségi központi háziorvosi ügyelet rendelési ideje: 

Hétköznapokon: 16-08 óráig, 
Hétvégén, valamint ünnep- és munkaszüneti napokon: 

08-08 óráig folyamatosan. 
 

Hatósági állatorvos 
Kutya(álla)támadás esetén Dr. Bereczky Zoltán 

Tel: 06 30/9936 999 
Egyéb esetekben Dr. Sebő Tamás Tel: 06 30/9480 119 

 
Falugazda 

Kárpáth István Tel: 06 30/221 5151 
 

Településőr 
Katona Ottó Tel: 06 30/708 9969 

 
KÖZSZOLGÁLTATÓK 

 
Villamos energia 

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 
Hibabejelentés (0-24h): 06 80/533-533 

 
Ívóvíz 

Északdunántúli Vízmű Zrt. 
Hibabejelentés (0-24h): 

 06 33/502-715 vagy  06 33/502-705 
 

Csatorna 
OMS Hungária Kft. Ügyelet: Tel: 06 30/9691 746 

 
Hulladékszállítás 

AWE Zrt. Nyergesújfalu Tel: 06 33/504-020 
 

Gázszolgáltatás 
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. GDF SUEZ 

Hibabejelentés (0-24h): 
06 80/440-141 vagy  06 80/ 820-141 

 
TELEKOMMUNIKÁCIÓ 

 
Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. 

Hibabejelentés (0-24h): 1445 
 

Juropnet Telekom 06 33/502 355 
 

20 évesek lettünk… Sose hittem volna ezt, mikor 1991-ben, 
14 éves  lelkes kamaszként beiratkoztam az akkor megalakuló 
tánccsoportba. Akár a többi lánynak, nekem sem volt fogalmam 
arról,  mire is vállalkoztam. Mazsorett tánc. A kifejezés semmit 
nem mondott. Viszont a lelkesedésünk határtalan volt. Egészen 
addig, amíg megláttuk a falatnyi szoknyát, amiben  táncolnunk 
kell. De ez akkoriban még nem volt annyira komoly játék, mint 
ahova mára eljutottunk. Csak buli. És mi más kell az ember lá-
nyának 14 évesen? Játszottunk, táncoltunk, ugrabugráltunk. De 
ahogy telt az idő, lassan felmerült bennünk az igény, hogy ha már 
csinálunk valamit, akkor azt csináljuk rendesen. Ahogy az a nagy 
könyvben meg van írva. Persze szigorúan miniszoknyában. Te-
hát  elkezdtünk tanulni. És a tanultakat átadni. Szépen lassan rá 
kellett ébrednünk, hogy a mazsorett egy kemény műfaj. De én 
személy szerint mindig is szerettem a kihívásokat. Új kosztümök, 
új koreográfiák, tehát szépen haladtunk tovább az úton. Mára kö-
zel száz növendék mondhatja magát táti mazsorettnek. És ez 
nagyszerű visszaigazolása annak, hogy nem dolgoztunk hiába. 
Kinyílt a világ. Egyre többen lettek kíváncsiak ránk. Versenyek, 
fesztiválok, falu napok, csodálatos külföldi utak követték egy-
mást és követik a mai napig is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönet érte elsősorban a lányoknak és szüleiknek. Köszönet 

a rengeteg áldozatért, amit hoztak. Hogy tisztességes, fegyelme-
zett, profi munkát végeztek, végeznek ma is.  Köszönet, hogy el-
viselnek engem. Nem lehet könnyű.  A segítőimnek, Áginak, 
Krisztinek, Rékának, Viviennek, Móninak. Köszönet az önkor-
mányzatnak, hogy támogatja a csoportot, hogy hitt és hisz ben-
nünk.  A kultúrház dolgozóinak, akik „otthont” biztosítanak a 
számunkra. Kátai Kati néninek, akinek a fejében anno megszüle-
tett a csoport létrehozásának gondolata. És végül nagy-nagy kö-
szönet a közönségünknek, akik szeretete, figyelme, és dicsérő 
szavai nélkül, nem ünnepelnék 20 éves fennállásunknak évfordu-
lóját! 

És végezetül, mit is kívánhatnék többet, mint hogy részese le-
hetek ennek a dolognak? Talán még húsz évet!      Schalk Tímea 
 

Miniszoknya nélkül nem sikerült volna! 
- 20 évesek lettünk! - 
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Látványterv 

Minden szülőt megnyugvással tölt el az a tudat, hogy csemetéjük 
jó helyen, jó kezekben van, míg Ők dolgoznak. A 3 év alatti kis-
gyermekek esetében ez a hely a bölcsőde lehet. 

Napjainkban is sok anyuka megy vissza a gyes lejárta előtt a 
munkaerőpiacra, többnyire anyagi okok miatt. Ilyenkor, ha nincs 
kéznél a „nagyi”, szóba jöhet a bölcsőde. Már amennyiben van a 
környéken! 

Szerencsére a táti vezetés mindig is szívügyének tekintette a kis-
gyermek ellátást. Településünkön (néhány év megszakítással) 1968 
óta van bölcsőde, ahol a dolgozó szülők gyermekeit tudják fogadni. 
2010-től nemcsak a helyieket, hanem a környékbelieket is. Jelenleg 
az óvoda vezetése alatt működik egy csoporttal, ahová 24 hónapos 
kortól jöhetnek a picik. Az intézményvezető Kishonti Lászlóné, he-
lyettese Radanovics Ottóné, a szakmai vezető Bartlné Stefán Rita. 

A két intézmény egymás munkáját segíti. Ennek főleg a nyári 
karbantartási munkálatok alatt van jelentősége, a bölcsisek ilyenkor 
sem maradnak ellátatlanul, a társóvoda tudja őket fogadni. 

A bölcsisekről három szakképzett gondozónő gondoskodik. A 
szakmai vezetőn kívül Györgyi Jánosné és Rózsahegyi Mártonné 
gondozó nénik. Mindhármuk munkáját több évtizedes szakmai ta-
pasztalat segíti, de tudásukat folyamatos továbbképzéssel is frissí-
tik. 

Intézményünk továbbá együttműködik mindazokkal, akik a gon-
dozott gyermekek családjával kapcsolatba kerülhetnek: gyermekjó-
léti, védőnői, valamint házi gyermekorvosi szolgálat. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakí-
tására, hisz a családi és bölcsődei nevelés összhangja elengedhetet-
len feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. 

Alapfeladatunknak tekintjük az egészséges testi, lelki, értelmi, 
érzelmi fejlődés biztosítását valamennyi gyermek számára. Fontos-
nak tartjuk a barátságos biztonságos, családias légkör kialakítását, 
az életkornak megfelelő környezetben. 

Az önálló aktivitás kibontakozása, a szocializáció segítése is 
nagy hangsúlyt kap. Nevelési programunk változatos, amely a já-
téktevékenységhez kapcsolódik, s az ünnepekhez, évszakokhoz kö-
tődik. 
 

Hely – a legkisebbeknek! 

Mindig a kicsik ritmusához igazodunk, a foglalkozásokon való 
részvétel nem kötelező. A játékra gazdag játékkészletünk nyújt 
lehetőséget. 

Napirendünk a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét te-
remti meg. Hogyan zajlik egy nap? A gyermekeket 5 órától tud-
juk fogadni. Természetesen, azokat, akik korán érkeznek, még le-
fektetjük aludni. 8 órától reggeli. Fél 9-től játék, közben 
foglalkozások: mondókázás, festés, gyurmázás, rajzolás, játékos 
torna. Jó idő esetén játék a szabadban. Fél 12-kor ebéd. Déltől al-
vás. Fél 3-kor uzsonna, ezután a gyerekek játékkal töltik az időt, 
míg a szüleik meg nem érkeznek. 

A mindennapokat az ünnepekre való készülődés színesíti –
Mikulás várás, nyuszi várás. Az ovisokkal a farsangi bálon is 
részt veszünk, együtt tartjuk a gyermeknapot is, ami mindig tarto-
gat meglepetést a kicsiknek. Családi napokat szervezünk ahova az 
egész család eljöhet. 

Nem titok: a bölcsődei élet kezdete mind a kisgyermeknek, 
mind a szülőnek nehéz, de ha túljutottunk a kezdeti nehézségeken, 
nyerünk egy helyet, ahol csemeténk jól érzi magát,  személyisége 
fejlődik, gazdagodik, mi pedig nyugodt lelkiismerettel mehetünk 
dolgozni.                                                          Bartlné Stefán Rita 
 

A magyar parlament által múlt év decemberében elfogadott mé-
diatörvény célja, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott tájékoztatást, 
visszaszorítsa a reklámokkal kapcsolatos túlburjánzásokat, s nem 
utolsó sorban hogy a médiákat elárasztó erkölcstelen megnyilvánu-
lásoknak valamiféle gátat szabjon.  

A TV- és a rádióműsorokra eddig is vonatkoztak a médiatörvény 
által előírt rendelkezések, a nyomtatott sajtó és az internet viszont 
kívül esett a törvényi szabályozáson, ezért a mostani törvénycso-
mag ez utóbbiakra is kiterjed. Ilyen értelemben a törvény jogos vol-
tát észérvekkel aligha vonhatjuk kétségbe. A médiatörvény kiemel-
ten védi a családok és a gyermekek érdekeit. Továbbra is mindenki 
szabadon hangot adhat politikai nézeteinek - ha azok nem fenye-
getnek és nem sértik az emberi méltóságot. A médiatörvény – szán-
déka szerint – nem korlátoz senkit abban, hogy a jó erkölcs határain 
belül kifejtse véleményét. Aki nem trágárkodik, aki durván nem 
sérti meg mások becsületét és nem szít gyűlöletet etnikai és vallási 
közösségek ellen, annak továbbra sincs mitől félnie.  

A média szigorúbb szabályozása nagyon is aktuális volt már. Az 
igazán jó persze az lenne, ha a médiában dolgozókat nem pusztán a 
törvény betűje tartaná vissza a kifogásolható tartalmú írások, képso-
rok, műsorok közlésétől. Mindenesetre a médiáknak óriási szerepe 
van a fiatalok nevelésében, de az egész társadalom lelki állapotára, 
erkölcsiségére is kihatással vannak, nem mindegy tehát, hogy mi-
lyen hatásokkal, ingerekkel bombáznak bennünket a média csator-
náin keresztül. 
 

Az más kérdés, hogy a törvények betartatása kinek a feladata, 
ám a felelősség egyértelműen a mindenkori kormányé, és az is 
nyilvánvaló, hogy a média felügyelete csak olyan közszereplőkre 
bízható, akik a médiatörvényben megfogalmazott alapvetéseket és 
erkölcsi értékeket elfogadják és fontosnak tartják. 

A média kérdése nem csak hazánkat, de egész Európát mélyen 
érinti. Ami nálunk probléma, Európában is probléma. Európának 
is előbb-utóbb meg kell találnia a jó válaszokat a feszítő társa-
dalmi bajokra.   

A most meghozott médiatörvény nyilván közel sem tökéletes, 
bizonyára sok ponton javításra szorul, de ami a legfontosabb: 
megtörtént az első komolyabb lépés az erkölcsi rendteremtés irá-
nyában, ami nélkül tartós gazdasági kibontakozás sem képzelhető 
el.                                                                         Milinszki Márton 
 

A médiatörvényről 

A TÁTI GALÉRIA tavaszi kiállításai: 
 

Március 18. 
Nyergesújfalui Kernstok Kör 

 

Április 15. 
Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestő 

 

Május 
Melocco Anna és Melocco János 
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Kirándulás a Kősziklán 

Kajakozás a Dunán 
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Látványterv 

Fotó: Tóta Attila 

Végül bemutatom a csoport tagjait: Aubéliné Csonka Edit, 
Farkas Béláné, Farkas Magdolna, Galba Mártonné, Gálné Szenczi 
Judit, Hodász Anna, Kovács Tiborné, Mechler Jánosné, Mechler 
Katalin, Molnár Istvánné, Dr. Mosonyi Anna, Művész Pálné, Nagy 
Sándor, Papp Jánosné, Szabó Imre, Szabó Imréné, Szabó Istvánné, 
Szabó Mihályné, Szarka György, Szenczi Ferencné, Szendreiné 
Szilágyi Viola, Székely-Keresztes Mariann 

A TELEPÜLÉS LÉTSZÁMÁHOZ KÉPEST KEVESEN VA-
GYUNK, EZÉRT SZERETETTEL VÁRUNK ÚJ JELENTKE-
ZŐKET, AKIK VELÜNK EGYÜTT VÉGEZNÉK EZT A NE-
MES MUNKÁT!           

� �������� ��	 
�� ����� ������ ��� ��� 
 

2010-ben ünnepeltük templomunk és iskolánk 150 éves jubi-
leumi évfordulóját. Erre az alkalomra: a jubileumi év zárására, 
jelent meg �� ��� ��� �� �� � ���� ������� �
��  � ���

 
�!�����"����� # $ %&% című kötete, mely az eddigi megjelent kiadványok 

utáni ötödik történelmi olvasókönyv. A két intézmény jubileu-
mára tekintettel került ismételt és bővített feldolgozásra a több 
mint nyolcszáz éves múlt.  '() *++,- ,./*01 2*34150167*1 891:1;8< :8,80=3 19+978< 6. /97>8?,8 @ ABC2 D;E*01 F36E?7B. @ (+:368B8 G?1 85).6- 150167*162*)HIJ K< A?1:, L*0*7C @ G?1 150167*1* HIM H< A?1:, L*0*7C G?1 15016>7*1* : 8*)+*1*81=3 NOOO>,-< PB0Q?12 R.1Q?7 @( G?1>A*01Q?0B., S3>1:3?7B. R.8B3: TO 6Q* NOOI< A:0+B. U,2?34 F36E?7B. @A,*-6.)V>16. G?1 F36E?7,?W ?7:8 150167*162*) NOOIXY   

A mostani könyv alapja az eddig megjelent táti könyvek és 
szakdolgozatok mellett a frissebb és bővebb, Szabó József által 
gyűjtött újabb kutatások, együtt szemlélve mutatja be az egyház 
és az iskola életét, hisz századok folyamán a kettő nem került 
szétválasztásra. A közölt forrásanyagok akár a sorok között, de a 
kötet végén is megtalálhatók valamint a 360-421. oldal között 
minden lexikális adat fellelhető Tátról (nevek, események, in-
tézmények, dtb.) 

A könyvet – nagy örömünkre – még karácsony előtt, decem-
ber 21-én bemutathattuk a táti Kultúrház és Könyvtárban, így 
még sok táti polgár karácsonyfája alá kerülhetett belőle. A kötet 
Tát Nagyközség Önkormányzata kiadásában jelent meg, melyet 
Szenes Lajos községünk polgármestere és a szerzők ajánlottak a 
jelenlévők figyelmébe. A baráti hangulatú könyvbemutatón 
nagyvonalakban felelevenítettük községünk történetét. Kivetítő 
segítségével régi fényképeken is nyomon követhettük az esemé-
nyeket, még néhány régi táti nóta is felcsendült közben.  

Karácsonyi ajándék volt az új táti könyv 
 

Táti kiállító a Vajdahunyadvárban 
 

Tavaly december 22-én nyílt és január első vasárnapjáig lehe-
tett megcsodálni a fővárosi Vajdahunyadvárban működő Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett XVII. Országos Bet-
lehemi Jászol Kiállítást. A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara kézműves tagozatával és a Budai Ciszterci Szent Imre Plé-
bániával együttműködve a Magyar Kézművességért Alapítvány 
írta ki azt a pályázatot, amelynek beérkezett alkotásiból állt ösz-
sze a tárlat. A több mint kétszáz alkotó között hazai és határon 
túli magyar kézművesek, tárgyalkotó népművészek és kézműves 
iparművészek, amatőrök és csoportok szerepeltek. A minősítést 
végző szakemberek a Hagyományok Háza, a Magyar Művelődé-
si Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és a Ciszterci Egyház-
község képviselői voltak. Az alkotások betlehemi jeleneteket, 
szereplőket, tárgyi hagyományokat elevenítenek fel, illetve az 
adventhez, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó pályaművek 
voltak. A kiállításon szereplő alkotásokat a Betlehemi Képes-
könyv címmel megjelent színes, háromnyelvű albumban is köz-
readták a szervezők. Megyénkből három alkotó munkáját talál-
ták bemutatásra érdemesnek, köztük Tátról Z:?076 P:W ;.[0).6E*1  Betlehem c. alkotását. Hajós Erzsike neve már ismerő-
sen csenghet többeknek, hiszen talán sokan emlékeznek: két éve 
a Kultúrházban megrendezett adventi kiállításon bemutathattuk 
szalaghímzéssel készített képeit, a tavalyi rendezvényen, pedig a 
kis karácsonyfa köré telepedett saját készítésű rongybabáit. A 
két technika ötvözésével készült a pályázatra benyújtott és a 
községünkben az óvoda mellett felállított kis Betlehem is, mely-
nek figuráit szintén Erzsike készítette. A báránykák elkészítésé-
ben segítségére volt Maráz Erzsébet óvónő is, az istálló Kovács 
Tibor ácsmester munkája. Köszönet érte! 

Az éjféli mise után, meghitt hangulatban többen összegyűl-
tünk a kis Betlehem körül és a férfikórussal együtt elékeltük a 
Csendes alkony c. karácsonyi dalocskát.  \ ]] ��� � 
� ^ ��� ����
 

A régi és az új táti könyvek természetesen megtalálhatók 
könyvtárunk helytörténeti gyűjteményében is, de aki szeretné 
1000,- Ft-os egységáron megvásárolhatja a Kultúrházban, vala-
mint a Polgármesteri Hivatalban.  A tátiak nevében köszönet a 
szép ajándékért!
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