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ADVENT, KARÁCSONY 
Az üstökösök szilárd részét - a Nap mele-

gének hatására - a belőlük kipárolgó víz-
gőz, gázok, porszemcsék keveréke veszi 
körül. Több égitestnek - sőt még Galaxi-
sunknak is - úgynevezett halója van (rit-
kább por-gáz keverék), amely körülveszi 
azokat. A nagy ünnepeinknek köre van; 
azaz az ünnephez tartozik a megelőző és a 
követő időszak, ezért így mondjuk: 
karácsonyi ünnepkör, húsvéti ünnepkör. 

A Karácsony fölvezető időszaka az 
Advent, négy vasárnapja van. A követő 
időszak régebben Gyertyaszentelőig tar-
tott; ma csak Urunk Jézus megkeresztelke-
désének ünnepéig, vagyis a januárból 
nagyjából még egy hét. 

Az Advent eredete a 4. századra megy 
vissza, gallikán területek gyakorlatára. Itt 
Vízkeresztkor kereszteltek, s az erre való 
felkészülési idő a Karácsony előtti 3 hét és 
az utána következő egy hét volt. Az 5. 
században Karácsony elé tették ezt az idő-
szakot és 6 hétre bővítették s tartalma a 
Születésre készülődés lett. 

Még ugyanebben a században St. 
Simplicius pápa a 4 vasárnapos változatot 
fogadta el. Régebben böjti időszak volt az 
advent; 1918-ig a szerda, péntek és a 
szombat voltak a böjti napok; 1956-ig 
pedig Karácsony vigíliája (dec. 24.) volt 
szigorú böjt, amit lendületből többen még 
ma is tartanak (halételek). 

Minden eseménynek van előkészítő, 
fölvezető időszaka: a házasságnak a 
jegyesség; a születésnek a magzati élet; a 
vizsgának a tanulási idő; a feltalálók előde-
ik munkájára alapoznak; a földrengésnek 
és tűzhányó-kitörésnek is van előkészülő 
szakasza, de ezt a Tudománynak még nem 
sikerült felderítenie - stb. 

Az emberré lett Isteni Személy - akit 
Jézusnak neveztek el születése után - sem 
hirtelen érkezett közénk, hanem mintegy 
2000 éves előkészítő időszaka volt 
eljövetelének, amit az Üdvösségtörténet-
ben Ószövetségnek nevezünk. A Próféták 
hirdették meg érkezését - Isten ígérete 
nyomán. 

Idei Adventünket és Karácsonyunkat a 
Hit Eve színezi. A kereszténynek Jézus út-
ján kell járnia, s ennek a járásnak fölkészítő 
szakasza a Hit felszítása, megtisztítása és 
megerősítése. 

A hit széles körű lelki-szellemi tevékeny-
sége az embernek; itt a Jézus Krisztushoz 
tartozásunkat jelenti. Az Apostoloknak - és 
Jézus más kortársainak - sem volt 
könnyebb elhinniük és elfogadniuk, hogy 
Jézus az Istentől jött, mint nekünk, 21. 
századi embereknek. A kétezer keresztény 
év nem arra szolgált, hogy az idő múlásá-
nak homályát növelje, hanem számtalan és 
nagy erejű tanúságtételeket hordoz magá-
ban számunkra, hogy ezek is segítségünkre 
legyenek, amikor Jézust természetes 
vallási igényünk középpontjába tesszük. 
Az ember Tudománya is - amelytől a 
Kereszténység egy ideig megrettent -
segítségünkre van, hiszen az Emberiség 
közösséggé szerveződését várja, amelynek 
alakulásában Jézus Krisztusnak kulcs-
szerepe van. Akkor vagyunk a jövő 
emberei, ha Jézus tanítását követjük, 
egymás elfogadásában, türelmes meg-
értésében, áldozatos segítésében, együtt-
működésre törekvésben - az Ő isteni 
segítségének igénybevételével. 

Európai környezetünk nem támogatja a 
Jézushoz tartozásunk erősödését, sőt 
elbizonytalanítja gondolkodásunkat az, 

hogy az egykori keresztény földrész újra 
missziós területlett. Európa nem tanult a 
Történelemből, de meg fogja tapasztalni, 
hogy minden Isten nélküli közösségi 
próbálkozás összeomlik. Azt is tudnunk 
kell, hogy a Kereszténység mintha nem 
szokott volna hozzá a világ gyorsuló ütemű 
változásaihoz, de be fogja hozni lemaradá-
sát, hogy Krisztus által megszentelhesse a 
jó szándékú emberi törekvéseket. 

Keresztényi kötelességünk vigyázni 
szobánknak és a Földnek tisztaságára -
akkor is, ha nem látják (már a Föld körüli 
térségek is takarításra szorulnak, egyre 
csak gyülemlik a körülöttünk keringő 
kozmikus szemét; már lassan nem tudjuk, 
hogy természetes meteor, vagy műholdról 
lepattant zománcdarab fénylik-e fel 
hullócsillagként); sőt szeretnünk kell boly-
gónkat, s úgy szerethetjük, ha becsüljük a 
természetismeret gazdagítóinak munkáját: 
ez a kifejeződése a globális Krisztusi Szere-
tetnek. Kozmikus méretekben valóban 
kicsi a Föld, de ez ősrégi életünk bölcsője; 
ezen ringott az Isteni Személy emberi 
bölcsője is. 

Az Advent a lelki-szellemi takarításnak 
is ideje. Karácsonykor nemcsak Nagy 
Vendég érkezésére emlékezünk, hanem 
arra törekszünk, hogy bennünk találjon 
lakást és otthont ez a Vendég, Jézus - aki a 
tulajdonába jött (Jn. 1,11.). 

Mi a teendőnk? - kisegítenek bennünket 
a Hit Evének szempontjai. Erősödjünk meg 
a Krisztusba vetett hitünkben, amelynek 
következménye a krisztuskövető élet. 

Minden táti családnak és magányosnak is 
Istentől megáldott, békés Karácsonyt 
kívánok! Kardos Mihály plébános 

Az idő ajándék 
Szakíts időt a nevetésre, az ölelésre, 

a könnyre! 
Szakíts időt, kívánj valamit, álmodozz, 

remélj! 
Szakíts időt a csodára, az elmélkedésre, 

az emlékekre! 
Szakítsd időt, beszélgess, hallgass, 

légy mások között! 
Az idő ajándék. 
Szakíts időt a szeretetre idén 

Karácsonykor is! 
Judith A. Lindberg 
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Az évvégéhez közeledve... 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Tátiak! 
A decemberi fényszegény időszakban kigyúlnak az adventi 

fények. Szép és megőrzendő hagyomány, mely abból fakad, 
hogy rohanó világunkban megálljunk egy kis időre, átgon-
doljuk saját világunkat, rendet teremtsünk dolgainkban, 
önmagunkban. Visszatekintünk az elmúlt év eredményeire, 
számba vesszük a feltornyosuló problémákat, melyek jövő-
beni feladataink hosszú sorát képezik. Hajlamosak vagyunk 
ezektől megrettenni, néha úgy érezzük, hogy a mi generáci-
ónkra a mindenható elviselhetetlen terheket ró. 

Az adventi felkészülés arra is alkalmat kín ál, hogy visszate-
kintsünk a történelembe, átgondoljuk saját szűk családunk köz-
elmúlt történetét. E tapasztalatok mutatják, hogy emberi létünk 
az erőfeszítések és küzdelmek sorozatából tevődik össze. Nem 
voltak és vélhetően sokáig nem lesznek olyan generációk, akik a 
„Kánaán" bő'ségében fáradtságos értékteremtő munka nélkül 
élhetik mindennapjaikat. Legyen példa számunkra, hogy eleink 
háborús, vérzivataros időkben is erős hittel, akarattal tették dol-
gaikat, megteremtve számunkra a biztos továbbjutás lehetősé-
gét. Bennünket gazdasági válságokkal tűzdelt globális recesszió 
kényszerít az átlagosnál nagyobb erőfeszítésre és kreativitásra. 

Közös dolgainkra térve valamennyiünk sikere az elért ered-
ményeink. Fejlesztéseink sorában kiemelt jelentőségű a később 
részletezett Kertvárosi iskolaépület felújítása. Az így takarékos 
fenntartás lehetősége motiválta a képviselő-testületet, hogy 
2013. január 1-jével belépő állami fenntartás mellett a település 
vállalja saját nevelési intézményének a működtetői feladatrend-
szerét. 2012. során teljesen saját erőből oldottuk meg a Bajnai 
és Wesselényi utcák aszfaltozását és csapadékvíz kezelését. A fo-
lyamatban levő feladataink közül az árvízvédelem Il-es ütemé-
nek megvalósítása, s 2013. szeptemberére történő befejezése a 
legfontosabb. Ezúton is kérek mindenkit, hogy e fontos, bizton-
ságunkat jelentő beruházás elősegítésére közösen tegyünk meg 
minden tőlünk telhetőt és elvárhatót. Hogy közösségünk meg 
tudjon felelni a jövő kihívásainak, tisztelettel kérem a tátiak to-
vábbi bizalmát és együttműködését. 

A képviselő-testület, a hivatal dolgozói s a magam nevében 
kívánok Áldott Békés Karácsonyt, s reményteli Boldog Újévet! 

Szenes Lajos polgármester 

Wass Albert: Karácsonyi mese II. 
- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a 

pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái 
megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledőlte után nem 
tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta 
a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és 
jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt 
olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a 
másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a föld-
jét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az 
irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, ak-
kor megszületett belőle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a 
tolvaj gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. 
Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az 
égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szaba-
dította a sötétséget és a hideget. 

A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos 
számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy 
fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi 
világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, amikor 
minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, 
az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Vilá-
gosságot, és ezt mondta neki: „Eridj le, hű szolgám, s nézz 
körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. 
Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s aki-
ben még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, an-
nak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó 
előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világos-
ságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s 
megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája." 

Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott 
a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hi-
deg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. 

Az emberek tapogatódzva jártak az utcákon, s akinek még volt 
egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyé-
re, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meg-
gyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az 
fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal na-
gyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi vilá-
got, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem. 

Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a 
hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy 
emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhe-
zett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, 
de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem össze-
roskadt a gyöngeségtől. „Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte 
meg az angyal. - Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, 
ahol állsz, megmelegedhetnél mellette." „Jaj, lelkem, nem tehetem 
én azt - felelte az ember. - Asszonyom, s kicsi fiacskám van ott-
hon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jö-
hetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztu-
lok." Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s 
mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak 
odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt. 

Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett 
tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergő 
kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtott 
egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban. 
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III. Béla Általános Iskola 
Tisztelt Olvasó! 

Munkatársaim nevében is köszöntöm a TÁTI WALTZER ol-
vasóit. Az év vége a számvetések ideje nemcsak a családokban, 
hanem az iskolánk életében is. Azt gondolom, hogy amikor egy 
„munkában" ennyi partner vesz részt - gyermek - szülő - peda-
gógus - , mindig van miről számot adni, van min elgondolkozni 
közös munkánkkal kapcsolatban. Ebben a számvetésben örömök-
ről-sikerekről, de mellette a gondokról is szót kell ejteni, mert így 
teljes a kép. 

Öröm, hogy amikor iskolákat szüntetnek meg, akkor az ön-
kormányzat támogatásával UNIÓS projekt eredményeképp meg-
újult iskolánk kertvárosi épülete. 

Öröm, hogy amikor számtalan kis településen, városban a kö-
telező feladatokra nem jut elég pénz, akkor iskolánkban 13 féle 
délutáni, szabadidős elfoglaltságot tudunk biztosítani. 

Öröm, hogy tanulóink egy része eredményes és előkelő helyen 
végez különböző tanulmányi versenyeken. 

Öröm, hogy közösségi programjainkon legtöbben szívesen 
vesznek részt. 

Öröm, hogy a médiában sokat hallott agresszió nem jellemző 
iskolánk életére. 

De: Kudarc, és elgondolkodtató, hogy az előbb említett dél-
utáni elfoglaltságok helyett sokan inkább a csavargást, a céltalan 
lődörgést választják. 

Kudarc, és elgondolkodtató, hogy ők azok, akik gyakran házi 
feladat és felszerelés nélkül jönnek iskolába, és legtöbbször az 
órák rendjét is zavarják. 

Kudarc, amikor szülőkkel ezeket a gondokat nem tudjuk meg-
beszélni, nem tudunk egymásnak segíteni. 

Higgyék el, gyermeküknek szüksége van a mi általunk felépí-
tett követelményekre, a számonkérésre, a fegyelmezettségre - a 
családra! Arra a családra, ahol a szép szó a mindennapok része, a 
beszélgetés, az egymásra való odafigyelés nem teher, s ebben a 
Szeretet az, ami a legtöbbször az örömöt adja. 

Mindez nem kerül pénzbe, s akik ilyen légkörben nőnek fel, 
azok más helyzetben, így az iskolában is szeretetet fognak adni és 
kapni, ezáltal kiegyensúlyozottabbak, teljesítményük is jobb lesz. 

Gyermekük jövője rajtunk szülőkön és pedagógusokon, csalá-
don és iskolán múlik. Ehhez a közös munkához kollégáimmal a 
mi szakmai tudásunkkal, emberi értékeinkkel hozzá járulunk, és 
számítunk az önök segítő együttműködődésére. 

A közeljövőben várható iskolai programokról, eseményekről 
iskolánk honlapján tájékozódhatnak. 

A karácsonyi ünnepekhez közeledve kívánok magam és mun-
katársaim nevében is meghitt és békés karácsonyi ünnepeket, 
Boldog új évet minden tanítványunknak és családjának. 

Filip Csabáné isk.ig. 

Tátiak gyerekek az Edelweiss német 
nemzetiségi táncgála 

November 30-án került megrendezésre Tatabányán az 
Edelweiss német nemzetiségi táncgála, melyre a III. Béla 
Általános Iskola tánccsoportja is meghívást kapott. 

Nagy szeretettel fogadtak minket a házigazdák a Móra 
Ferenc Általános Iskolában. Táncosaink nagy sikert arattak 
műsorukkal. A rendezvény közös énekléssel és tánccal ért 
véget. A fellépés után terített asztal várta a szereplőket. 

Fáradtan, de élményekkel telve szálltunk le este a Kul-
túrház előtt az autóbuszról, ahol a szülők már várták a 
gyermekeket. Hauberné Szalóki Éva 

A III. Béla Általános Iskola 
karácsonyi ünnepélyének 

nyilvános főpróbája 
2012. december 20-án (csütörtökön) 

17 órakor lesz 
a Kultúrházban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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a III. Béla Altalános Iskola 
energetikai korszerűsítése 

November 23-án ünnepélyes keretek között adták át Táton 
az Új Széchenyi Terv keretében felújított III. Béla Altalános 
Iskolát. Az iskola tanulói színvonalas műsorral kedveskedtek a 
meghívott vendégeknek. Az előadás hangulatos kezdéseként a ta-
nulók a bordásfal tetejéről énekeltek, mely nagy sikert aratott a 
vendégek körében. 

Az átadó ünnepségen dr. Völner Pál államtitkár, a körzet or-
szággyűlési képviselője kiemelte, hogy Tát nagyszerűen és terv-
szerűen használja ki a pályázati lehetőségeket, és közben a tele-
pülés költségvetése sem borult fel. Az elmúlt időszakban a 
pályázati önerőket hitel felvétele nélkül tudta biztosítani mind-
egyik beruházáshoz. Jó döntésként értékelte a politikus a kor-
mány azon döntését, melynek keretében 109 milliárd forintot át-
csoportosított a közintézmények infrastrukturális fejlesztésére. 

Popovics György, a megyei önkormányzat elnöke is méltatta 
a beruházást. A korszerűsítés kapcsán kiemelte és követendő pél-
daként említette, hogy a kivitelezést helyi konzorcium végezte, 
így a helyi vállalkozások életben tudnak maradni és munkahelye-
iket meg tudják őrizni. 

Tát Nagyközség Önkormányzatának sikeres pályázata tette 
lehetővé, hogy az iskola kertvárosi épületegyüttese megújuljon. 
Az intézmény sem a jelenlegi energia hatékonysági, sem a fenn-
tarthatósági követelményeknek nem felelt meg, és az elvárható 
komfort igények kielégítésére sem volt képes. 

Az augusztus 3-án megkezdett korszerűsítés során megtörtént 
a falazatok és födémek utólagos hőszigetelése, kicseréltek 161 db 
külső nyílászárót korszerű, hőszigetelő üvegezésű műanyag szer-
kezetűre. A régi, rossz hatásfokú gázkazánokat kondenzációs 
rendszerű, időjárásfüggő vezérlésű kazánokra cserélték, és termo-
sztátos szabályozású fűtést építettek ki. A fejlesztés eredménye-
ként a meleg víz előállítását napkollektoros rendszer és szolár tá-
roló biztosítja. Az épület világító berendezéseit is kicserélték 
energiatakarékos, káprázatmentességet és megfelelő megvilágí-
tást biztosító lámpatestekre. A tetőszerkezetre napcella rendszert 

telepítettek, mely az előállított villamos energiát az elektro-
mos hálózatra termeli vissza. A fejlesztések egyenként is je-
lentősen csökkentenék az iskola energiaszükségletét, de 
együttesen - az energetikailag mára már korszerűtlen intéz-
mény helyett - egy az iskolát és ezáltal a települést finanszí-
rozásban sokkal kevésbé terhelő létesítményt vehetett birtok-
ba a tanulók és pedagógusok közössége. 

A projekt hozzájárult a megújuló energiaforrásokból ter-
melt energia részarányának növekedéséhez, előmozdította a 
fenntartható fejlődést az energiagazdálkodás terén, csökken-
tette a természeti környezet károsítását, segítette a környezet-
tudatos gondolkodás kialakulását. 

A kivitelezést végző, helyi kivitelezőkből álló „ENER-
GETIKAI Konzorcium Tát" határidőre, pontosan teljesített, 
az együttműködés a helyi önkormányzattal korrekt és prob-
lémamentes volt. A beruházás 2012. augusztus 3-án a munka-
terület átadásával kezdődött, a befejezési határidő 2012. 
november 12. volt, amit a kivitelező tartott is. 

A pályázat keretei között nem kerülhetett sor az iskola te-
tőfelújítására, mely már régóta aktuális volt. A képviselő-
testület mérlegelte a helyzetet és úgy döntött, hogy saját 
forrásból megrendeli a munkát. A felújítás az energetikai 
korszerűsítés megkezdése előtt határidőre elkészült. Költsége 
több mint 25 millió forint volt. 

A pályázati beruházás teljes bruttó költsége meghalad-
ta a 128,6 millió forintot. A „III. Béla Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése" című pályázat (projekt azonosító: 
KEOP-2011-4.9.0/11-2011-0210) megvalósítására a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 109.323.113 millió forint támogatást 
ítélt meg a Környezet és Energia Operatív Program „Épület-
energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva" pályázati rendszer keretében. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, a Magyar Állam és az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATA 
„Tát, III. Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítése" 
KEOP-2011-4.9.0/11-2011-0210 
2534 Tát, Kossuth Lajos u. 15. Telefon/ Fax: 33 514-510 
e-mail: polghivatal@tat.hu, www.tat.hu 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 (0 638 638 
MAGVARORSZAG MEGUJUL 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

mailto:polghivatal@tat.hu
http://www.tat.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu


NEHANY GONDOLAT AZ 
ÁRVÍZVÉDELMI BERUHÁZÁSSAL 

KAPCSOLATBAN... 

Tát Nagyközség életében a dunai árvizek évszázadokon ke-
resztül komoly veszélyforrást jelentettek, melyekkel szemben az 
itt élő emberek az erőfeszítések ellenére is sok esetben tehetetle-
nek voltak. Az árhullám emberi életeket veszélyeztetett, utakat, 
épületeket rongált meg, mezőgazdasági területeket öntött el. 

A település életében 2005 volt a fordulat éve, amikor állami 
beruházás keretében megvalósult és átadásra került Tokod-Tát 
elkerülő út, amely egyben árvízvédelmi töltésként is funkcionál. 
A korábbiakhoz képest ugyan jelentősen megnövekedett a tele-
pülések védettsége, de az Únyi- és a Kenyérmezei-patakok men-
ti védtöltések hiányában a funkcióját jelenleg még nem tudta 
maradéktalanul betölteni. 

Az árvízvédelmi vonal folytonosságának megteremtésére -
így a települések teljes körű bevédése - a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében megvalósuló „Tát, Kenyérmezei-
és Únyi patak visszatöltésezése" /KE0P-2.1.1/2F/09-2009-
0005/ tárgyú projekt keretében kerülhet sor, mely közvetlenül 
érinti Tát, Tokod és Tokodaltáró területeit. 

A fejlesztés során a Kenyérmezei-patak bal partján 448 mé-
ter, az Únyi-patak bal partján 1530 méter, a jobb partján pedig 
1143 méter hosszan árvízvédelmi töltés épül ki, a csapadékvizek 
elvezetése érdekében zsilipek épülnek. 

A több mint 2 milliárd Ft Európai Uniós támogatásból és 
nemzeti erőforrásból megvalósuló projekt kivitelezési munkáit a 
közbeszerzési eljárás útján kiválasztott Swietelsky Magyaror-
szág Kft. 2012. tavaszán megkezdte. 

Technikai problémák miatt a tervezett létesítményhez szük-
séges területek megszerzésére csak jelentős késéssel kerülhetett 
sor. Amíg ez teljes körűen nem történik meg, munkavégzésre 
nincs lehetőség, mely veszélyezteti a beruházás megvalósulását. 
Ennek oka, hogy az Unióval kötött szerződés fontos eleme, hogy 
határidő módosításra nem kerülhet sor, a beruházást 2013 őszéig 
be kell fejezni! 

A folyamat felgyorsítása érdekében 2012. november 5-én a 
beruházó és a kivitelező kezdeményezésére az önkormányzat 
támogatásával találkozóra került sor a beruházással érintett in-
gatlantulajdonosokkal. A megjelentek többsége átérzi, hogy a 
beruházás sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy a kivi-
telező mielőbb munkaterületet kapjon. Kizárólag olyan nyilat-
kozatok aláírására kérték a megjelenteket - akik a vételárat ala-
csonynak tartották - melyek a kivitelezés megkezdését lehetővé 
teszik, azonban nem jár anyagi hátránnyal az ingatlantulajdono-
sokra, mivel annak rendezésére szakértő kirendelésével jogi 
úton kerül sor. 

A pozitív hozzáállás ellenére az ingatlantulajdonosok egy 
kisebb hányada még nem adta az építési munkák végzéséhez 
hozzájárulását. (Építéshez való hozzájárulás, fakivágási en-
gedély, ideiglenes terület igénybevétel). A kábeltelevízióban 
2012. november 22-én ismét elhangzott egy tájékoztató mi 
történik, ha a kivitelező nem kap munkaterületet. A filmet 
ajánljuk mindenkinek, kiváltképp azoknak, akik még nem 
adták hozzájárulásukat. 

Megtekinthető a település honlapján: www.tat.hu 
A tulajdonosok kártalanításhoz való joga a nyilatkozatté-

tellel nem sérül, hiszen azt megfelelő jogi eljárásban érvé-
nyesíthetik. 

A mai gazdasági környezetet ismerve - amennyiben ez a 
beruházás jövő évben nem kerül átadásra - újabb esélyt a te-
lepülés ismét évekig, de talán évtizedekig nem kap. Nem 
szabadna elfelejteni azokat a napokat, éjszakákat, amikor az 
egész falu, a környékbeliek megfeszített munkája kellett ah-
hoz, hogy ne a víz győzzön, amikor már-már feladásra vol-
tunk kényszerítve, de az összefogás, az egy emberként törté-
nő helytállás eredményes volt. 

Tudnunk kell, hogy minden olyan elem, ami a beruházás 
csúszását eredményezi, az a település, s az itt élők biztonsá-
gát, valamennyiünk közös és egyéni vagyonát kockáztatja. 
Miden érintettnek tiszteletben kell tartania közös erőfeszíté-
seinket, sikereinket, hogy tiszta lelkiismerettel nézhessünk a 
közösség szemébe. 

Hajlamosak vagyunk gyorsan felejteni, de a beruházás 
meghiúsulása esetén lehet, hogy nem lesz ismét olyan sze-
rencsénk, mint 2006-ban az újtelepi nyúlgátnál volt. 

Emlékeztessen bennünket e három kép... 
Árvízvédelmünk kiépítése közös érdekünk, nem dobhat-

juk el az utolsó esélyt! 
Tát Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

http://www.tat.hu/


Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány | Szent Gy ir gy Ott hon 
A Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány 1991-ben alakult 

meg, az alapítványok megjelenésének 100. évfordulóján. Az alapí-
tók: Szabó József, akkor táti lakos, valamint a Polgármesteri Hivatal 
volt. A 12 fős tagság mellett az elnöki tisztséget 2006-ig Szabó Jó-
zsef látta el. A kuratóriumi tagok megbízatása korlátlan időre szól, 
tevékenységükért pénzbeli juttatásban nem részesülnek. 2007-ben az 
alapítvány jogállása megváltozott: Táti Helytörténeti Értékmentő 
Közhasznú Alapítvány lett. Jelen időszakban az alapítvány elnöke 
Kishonti Lászlóné, titkára: Kátai Ferencné. Az alapítvány gazdasági 
feladatait Torma Istvánné végzi. 

Az alapítvány létrehozása, a hagyományok és helyi kultúra ápolá-
sára, a természet környezetének védelmére, a meglévő műemlékek 
védelmére, a helyi néprajzi kutatások támogatására, a Táton élő 
nemzetiségek hagyományainak ápolására, a hagyományőrző csopor-
tok támogatására szerveződött. Az alapítók és a kuratóriumi tagok a 
fent említett célokat kiegészítették a község kulturális, egészségügyi 
és oktatási intézményeinek támogatásával, a helyi ipari, vállalkozási 
és munkahely teremtési lehetőségek segítésével. A teljesség igénye 
nélkül, szeretnék néhány olyan tevékenységet, eredményt megemlí-
teni, mely az alapítvány nevéhez fűződik: 

Az I. világháborús emlékmű felújításra került. A II. világháb orús 
emlékmű és emlékpark létrehozását jótékonysági hangverseny ren-
dezésével segítettük. Díszkivilágítást építettünk ki advent időszak-
ára. A temetői 1908-as kereszt felújításra került. A templomi orgona 
és óra valamint a Nepomuki Szt. János szobor restaurálását és készí-
tését befejeztük. Az egyházi vezetők kezdeményezésével és általunk 
felkarolva elkészült a templomunk homlokzatán elhelyezett Szt. Ist-
ván és Boldog Gizella szobor is. Magyarországon elsőként Táton 
történt meg az autó-motor versenypálya kutatása, majd az emlékhely 
építése eredeti dokumentumok alapján. A Német Kisebbségi Ön-
kormányzattal együttműködve megvalósult a táti régi temetők meg-
jelölése emlékkereszttel és feliratozással való ellátása. „Tát történe-
te"(író: Kátai Ferenc) című könyv bemutatójára kiállítás rendezésére 
került sor a Falumúzeum anyagából. „Adalékok Tát község történe-
téhez" (írók: Kátai Ferenc és Szabó József) című könyv megjelente-
tése a templom és iskola 150 éves jubileumára. Szakmai és pénzügyi 
támogatások nyújtása hagyományőrző témákban rendezett vetélke-
dőkhöz, pályázatokhoz. A játszótérhez anyagi támogatás nyújtása. 
Több pályázat benyújtása, ezek közül az egyik elnyert: a „Teleházak 
a vidékfejlesztéséért" mely nagy jelentőségű minden táti polgár 
számára. 

Az alapítvány legfontosabb célkitűzése évek óta, hogy elkészül-
jön a Falumúzeum. A munkálatok nagy része a felújítás érdekében 
szerveződik. Anyagi lehetőségeink korlátozottak. A Táti Helytörté-
neti Értékmentő Közhasznú Alapítvány részére felajánlott 1% SZJA, 
és a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatása teszi lehetővé gazdál-
kodásunkat. A befolyt összegekből minden évben támogattuk a civil 
szervezeteket, a község intézményeit. Bevételünk kisebb részét köl-
töttük a felújítási munkákra. 2011-ben Lieder pályázaton nyert ala-
pítványunk 5 millió Ft-ot. Ez az összeg a Falumúzeum főépületének 
belső munkálataira használható fel. A befejezéshez még sok a tenni-
való és a kiadás. Az elkészült Falumúzeum ad majd helyet mind-
azoknak az eszközöknek, tárgyaknak, berendezéseknek, melyek ha-
gyományainkat őrzik az utókornak. 

Az alapítvány tagsága nevében szeretném megköszönni mind-
azoknak, akik adójuk 1%-át, a Táti Helytörténeti Értékmentő Köz-
hasznú Alapítvány részére ajánlották fel. Köszönjük Tát Nagyközség 
Önkormányzatának a támogatását. A jövőben is várjuk a táti, vagy 
más település polgárainak felajánlását. 

Minden táti családnak békés karácsonyi ünnepeket kíván a Táti 
Helytörténeti Értékmentő Közhasznú Alapítvány tagsága. 

Kishonti Lászlóné elnök 

A hosszú élet titka 
Magas fák, örökzöldek ölelésében álló különleges szép 

formájú épületben, a Szent György Otthonban év vége felé 
közeledve 70 idős ember várja a karácsonyi ünnepeket. 

A legidősebb lakó, Bula Mihály immár 107. születésnap-
ját ünnepli. Megsárgult keresztlevelén cirkalmas tollvonás-
okkal áll a dátum 1905. november 30. Frissessége, egészsé-
gi állapota ugyan nem a régi, de még mindig felcsillant a 
szeme, amikor a régi időkről mesélt a legutóbbi interjú al-
kalmával, Természetes, hogy a leggyakrabban elhangzó 
kérdés, amire mindenki kíváncsi: mi a hosszú élet titka? -
Én mindig azt mondom - válaszolja erre, mint szigorúan 
megfogadandó tanácsot: „Tiszta élet, tiszta lélek, a család 
és az egymás iránti szeretet, sok sport, na meg a futball." 

Számára kézenfekvőnek tűnik a dolog, mégis tudjuk, a 
megvalósítása nem egyszerű. Ha ilyen értékek mentén ha-
ladva élünk, valóban hosszú lesz az életünk? Misi bácsinak 
sikerült. 

Lakótársai és a Szent György Otthon dolgozóinak nevé-
ben ezúton is szívből gratulálunk, továbbra is jó egészséget 
kívánunk! 
Meglesett pillanatok 

A ház lakói közül nincs olyan, akinek élete ne érne fel 
egy regénnyel, mindenki a maga életútját érzi a legrögö-
sebbnek, úgy gondolja, hogy az öregség őt érinti a legsú-
lyosabban. Misi bácsi szerencsésnek mondhatja magát, 
egészségére szinte soha nem volt panasza, életereje irigy-
lésre méltó. Bár mostanság gyenge, ereje kevés, mandolinja 
a szekrény mélyén, családja távol lakik, mégsem érzi egye-
dül magát, békésen pihenget szobájában, mellette a hinta-
székben lakótársa, Karcsi bácsi. Szundikálnak a délutáni 
nyugalomban. 

Nővérke kopog az ajtón, kezében teás kancsó, halkan lép 
az éjjeliszekrényhez, nem akarja felébreszteni őket, a kiké-
szített csészébe kitölti a teát. Körülnéz a szobában, - min-
den rendben - takaró ránctalan, tisztaság van, meleg burkol 
be mindent. Karcsi bácsi tudja, hogy ott van, de nem nyitja 
ki a szemét, félti a szelíd nyugalmat, megvárja, míg a nő-
vérke csendesen becsukja maga mögött az ajtót, lassan ko-
mótosan feláll, iszik egy kortyot a teából, ránéz Misi bácsi-
ra - Alszol? Idd meg a teádat, amíg meleg. - Gondoskodó 
mozdulattal nyújtja oda a csészét. Misi bácsi keze megre-
meg, ahogy a csészét megfogja - nem volt ez így, amikor 
biztos kézzel, pontos szemmel, precízen dolgozott aszta-
losmunkáin, vagy éppen mandolinján játszott. Majd vissza-
dől az ágyra. Társa hallgatja, ahogy szuszogása mélyül, 
visszasüllyed ébrenlét és múlt képeinek összemosódott le-
begő világába. Nem szól semmit, csak mellette van. Az ab-
lakon át nézegeti a kiskertjét. Milyen érdekes, egy kis szeg-
fűvirág nyílt ki, a kis csoda üdén hajladozik a késő őszi 
szélben. Apró színes pont a többi fakó növény között. Mi-
lyen virágözön volt itt a nyáron - gondol vissza - igazi pa-
radicsom. 

Most madáretető áll a kiskert közepén, rajta feltálalva 
hívogató madáreleség. Majd jönnek, ha jön a tél és már 
máshol nem találnak semmit, majd ide tévednek... - Visz-
szaül a hintaszékbe - Cinkék mindig jönnek. 

Pék Károlyné mentálhigiénés munkatárs 
A közelgő ünnepek alkalmából kívánunk mindenkinek 

békés, szeretetteljes Karácsonyt! 
A Szent György Otthon lakói és dolgozói nevében 

Marosi Lorándné intézményvezető 



Márton-nap az óvodában 
Óvodánkban a nevelés családias, derűs légkörben történik, 

biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle és válto-
zatos tevékenységet. A gyermeknevelés nagyon szép, felelős-
ségteljes és egyben nehéz feladat. A családi neveléssel össz-
hangban valósítjuk meg az óvodai nevelést. 

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került a 
Márton-napi lampionos felvonulás. A gyerekek és a felnőttek 
is izgalommal várták ezt a vidám ünnepet, amely egyben a tél 
kezdetét is jelenti. Nem sokkal Márton napja előtt minden cso-
portban világító lámpásokat barkácsolnak a gyerekek az óvónők 
segítségével és este ezzel vonulnak az utcán. A lámpások készí-
tése közben kedves Márton-napi gyerekdalokat tanulnak a 
gyermekek. 

Az idei évben a nagycsoportosok a felvonulás megkezdése 
előtt felelevenítették Szent Márton legendáját. Szent Márton a 
legenda szerint találkozott egy fázó, éhező koldussal. Megszán-
va a didergő embert köpenyét kardjával kettévágta és felét a 
koldusra terítette. Még aznap éjjel álmában megjelent Jézus 
Krisztus, vállán a koldusnak adott köpeny darabban. 

Az óvoda épülete elől indultunk, a menet élén „Szent Már-
ton" haladt lóháton. Végig haladtunk az Árpád utcán és a Fő 
úton tértünk vissza az óvoda épületébe. A felvonulást hangos 
zeneszó és énekszó kísérte a szokásos Márton- napi dalokkal. 
Az óvoda udvarán látványos tábortűz, zsíros kenyér, meleg tea 
és sült tök fogadta a visszaérkezőket. 

Szeretnénk megköszönni a Táti Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekarnak, hogy közreműködésükkel felvonulásunkat megszépí-
tették. Németh Gábor segítségét, aki minden évben megtestesíti 
„Szent Mártont" és nem utolsó sorban a kedves szülők segítsé-
gét, hogy minden évben nagy segítséget nyújtanak e szép ünnep 
megtartásában. Kissné Menner Judit óvodapedagógus 

Mikulás és karácsony 
a legkisebbek körében 

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata az óvoda és a 
család kapcsolatának kiépítése, a család tiszteletére nevelés és a 
családtagok érzelmi összetartozásának segítése. A napi nevelő-
munkánk mellett legjobb lehetőséget nyújtanak a családi kapcso-
latok elmélyítésére az ünnepek (Mikulás, Karácsony stb.). 

A minap hallottam, hogy óvodánkban az egyik csoportunk le-
velet megy feladni a Mikulásnak. Reméljük, hogy megkapja. 
Minden évben nagyon várják óvodásaink az érkezését. Versekkel, 
énekekkel aranyos kis műsorral kedveskednek a neve napján. 

Egyik legszebb része az ünnepeknek a várakozás, a készülő-
dés. Az óvó nénik jó előre gondosan kiválasztják a legmegfele-
lőbb énekeket, verseket a gyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelően. 

Megtervezik óvodásaink örömére az elkészítendő ötletes 
ajándékokat. Elmaradhatatlan az ünnepi várakozás időszaká-
ban a mézeskalács sütése. Illata egész épületünket átjárja. A 
legkisebbek is lelkesen nyújtják, szaggatják a szebbnél-szebb 
formák segítségével a mézes tésztát. 

Az egyik csoportunk az Adventi időszakban szeretné még 
jobban elmélyíteni a szülő gyermek kapcsolatot egy kis ünne-
pi műsorral. Az óvónők igyekeznek pozitív kapcsolatot kiala-
kítani a szülőkkel, így nagycsoportosaink bátran tervezik Bet-
lehemes játékkal megünnepelni a kis Jézus születését. A 
szülőket is szeretnénk bevonni az előkészületekbe. Felajánlá-
sukból kaptunk szépen faragott pásztorbotot, nagyszülőktől 
bekecseket, szőrmekucsmákat. Kulacsot is szíves felajánlá-
sukból kaptunk. 

A Betlehemes játékot a napi óvodai foglalkozások mellett 
játékidőben próbáljuk. A lelki és erkölcsi örömet, sikert jelent 
ez a játék gyermekeknek. A szülőknek is szeretnénk élményt 
nyújtani a gyermekek Betlehemes játékával. 

Legjobb érzés az óvodában mikor az egész óvoda aprósá-
gai körben állva az ünnepi díszbe öltözött teremben a kará-
csonyfa előtt együtt énekelnek, verselnek egy szívvel egy lé-
lekkel. 

Minden táti lakosnak az óvoda gyermekei és dolgozói ne-
vében Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok. 

Pédl Mártonné óvodapedagógus m.k.v. 
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Államalapító történelmünk táti vonatkozásai II. 
Egy évvel ezelőtt a Walzer újságon keresztül már a fenti cí-

men írtam a táti birtokos Fulco klerikus, keresztes lovag fa-
lunkhoz kötődő életéről. Rokoni kapcsolatai, több magyaror-
szági apát szolgálata, munkássága I. Géza királyunk (1060-1063) 
dömösi tragédiájától, egészen III. Béla uralkodásáig meghatározó 
volt. Előző írásomban is felvetődött ki is lehet, honnan szárma-
zott, mit cselekedett, mit épített és hol Táton? 

Eltelt egy év, újabb kutatás eredményeként a történet megis-
merése csak tágult. Elöljáróban egy rövid történelmi ábrán, idő-
rendi sorrendben szeretném szemléltetni a kapcsolatokat. A fel-
vázolt történelmi, időrendi események nyilakkal való 
összekötése, melyeken számok is láthatók a teljesség igénye nél-
kül került bejegyzésre. A feltárt és a még feltáratlan eseményeket 
az ábra segítségével kívánom hirdetni és kideríteni ki is volt 
Fulco, honnan származott és miért lett Táton birtokos. 

Fulco családjából a feleség nem ismert. Leánya Scines (színes) 
asszony és férje Henrik hercegnek nem született gyermeke (vég-
rendeletében magtalannak nevezi magát) Rad és Chutus (mai 
megnevezése Rád és Kutas) falu birtokosai. A 2011-es írásom-
ban 1146-ban Színes úrnő végrendelete alapján ismerhetjük meg. 
Fulco lovag is ezen időpontban végrendelkezett Vértes-
szentkereszt és Pannonhalma Apátságok részére. 

Végakaratában így ír: Géza király kegyének birtokában Szent 
Márton (egyes történészek szerint Márton itt született) pannóniai 
monostorának felajánlkozva ilyenképpen rendelkezem. Először is 
azt a birtokot, mely Táton van az udvarházat három emberrel, há-
rom szőlőt, rétet szántófölddel a pannóniai egyház Sz. M. (védő-
szentjének) adtam át. Ugrin ispán monostorának pedig, mely a 
Vértes hegynél fekszik (Oroszlány mellett), a rétet és a négy 
marháért vásárolt szántóföldet rendelem örök birtokul. Azt a 
részben vásárolt, részben pedig tudniillik István és Béla királyok 
kegyéből nekem átengedett birtokot, amely Vámán van, egyetlen 
leányomnak engedem át, azzal a feltétellel, hogy ha Isten irgal-
mából fia lenne, örökség jogán birtokolja azt, ha pedig örököse 
nem lenne, Szent Márton egyházának tulajdonába kerüljön. 

Felmerülhet a kérdés, hogy Váma hol volt? Wamma latin szó 
fordítása: Vámán nyereg, mogyorós nyereg. Átkelve szerelem 
Vámán, révén, lidérce, hitre vágyó seregekkel, lépés kényszerre, 
táncritmusra, kátyúz, posványon masírozva. 1330-as évek elején 
már mint Monyorós falu. Valószínű, hogy Tát falu melletti terü-
letek lehettek a későbbi Mogyorósfalu és Szentkereszt területe. 

Ismét a végakaratból idézve: „ Ez a Duna menti Szent Endre 
püspöki udvarházban történt, az Úr megtestesülésének 1146 esz-
tendejében, Géza királynak pedig a hatodik (uralkodási) évében, 
több előkelő aláírásával. És hogy még tartósabban megerősítést 
nyerjen, a királyi pecsét kerül alkalmazásra azon előkelők tanú-
sága mellett..." 

Szentendre várostörténészének Dr. Darkó Jenő címzetes me-
gyei múzeumigazgató (személyes kapcsolat) közelebb került egy 
szentendrei rejtélyhez. Ki volt Fulco? 

Hospes (telepes) íródeák. A várostörténet egyik legjelesebb 
alakja. Végrendelete alapján ismerhettük meg a város nevét: 
S(ancti) Andreae. Az okmányt a város keresztleveleként is 
szokták emlegetni. A veszprémi püspök által itt kialakított 
főesperesi székhely hiteles hellyé - oklevelek kiállítására jo-
gosult településsé - tette a kezdetben névtelen kis falut. Az 
Itáliából származó Szentendrén végrendelkező Fulco magáról 
ezt írja: (10.) „Mint a Szent Hit valamennyi szolgája előtt is-
mert, én Fulco hospes betelepedésem első éveiben Almos her-
ceghez csatlakoztam egyházi szolgálatra jogosultsággal. " 
Álmos I. Géza király 1075 táján született fia volt. Más forrá-
sokból tudjuk, hogy Fulco deák a herceg mellett nevelőskö-
dött. Csak pár évvel lehetett idősebb uránál. A később láza-
dóvá váló herceget bátyja, Kálmán király 1113-ban 
megvakíttatta, Fulco útjai elváltak tőle. „Az ő (Almos) bukása 
után (3.) Szerafin érseknél, majd a Veszprémi Egyházmegye 
beiktatott püspökeinél megöregedésemig híven és örömmel 
szolgáltam." - írja. 

Hogy mikor halt meg nem tudjuk. A deák nemcsak neve-
lői, de irodalmi munkásságáról is ismert. 1130 körül ő írta 
meg István király fiának, (5.) Imre hercegnek az életét rögzítő 
legendát (Vita Emerici Ducis). A Ferences Gimnázium előtt 
elvezető egykori Király (1894), majd Sallai (1946) utca 1991 
óta viseli a Fulco deák nevet, egyesületük is van. 

Fulco személyében együtt látjuk a diáki tudományt, az 
Álmos herceggel, aztán Esztergommal, Veszprémmel, Pan-
nonhalmával, a szerzetesekkel való benső összeköttetést, va-
lamint a jámborságot, melyek úgy az 1146-i végrendeletet, 
mint az 1130 körül írt Szent Imre- legendát egyaránt áthatja. 
Ez alapon a Szent Imre-legenda szerzőjét leginkább Fulco 
vendégdiákban kereshetjük, aki 1146-ban, mikor ő maga 
öregségét említi, 76 éves lehetett, tehát 1070? körül született s 
1130 táján 60 éves volt. Végrendelete ma is megvan Pannon-
halmán Gyécsa (Géza) király nagy cipóalakú viaszpecsétjé-
vel. Egy helyen Erdélyi László bizonyos „vendég-diákot" vélt 
felfedezni Fulcoban. Mások éppen azt emelik ki, hogy a 
Fulcot megillető adomány nem egyházi javadalom. Az nem 
származott sem az esztergomi érsektől, sem pedig a veszpré-
mi püspöktől. Az oklevélben szereplő javadalmak ugyanis ki-
rályi adományok, illetve az uralkodó által jóváhagyott szer-
zemények voltak. Amennyiben „deáki" szolgálataiért jutott 
volna honoráriumhoz, úgy annak egyházi javadalomnak kel-
lett volna lennie, miként az a későbbiekben bevett szokás 
volt. Az 1146. évi oklevélben szereplő adományok éppenség-
gel a megadományozottnak az uralkodóval való személyes és 
szoros kapcsolatára utalnak. Fulco esetében sokkal inkább 
gondolhatunk a Szent Istváni Intelmekben megfogalmazott 
tételre, miszerint a királyság eszmei támaszai éppen az ide-
genből érkezett hospesek voltak, akiket meg kellett becsülni. 
Fulco magasabb társadalmi állására talán abból is következ-
tethetünk, hogy leánya a pannonhalmi (4) Dávid apát sógor-
nője volt. Fulco esetében tehát olyan idegent kell keresünk, 
aki az uralkodókkal is szoros kapcsolatban álló magas rangú 
személy volt. 

Ismerünk egy francia Fulco-t, aki 1059? táján a franciaor-
szági Chratres-en született. Résztvevője az első keresztes had-
járatnak, amelyről négyrészes epikus költemény készült 
„Historia gestorum viae nostri temporis Ierosolymitanae" 
cimmel. Az első három fejezetét az a Fulco írta, aki szemé-
lyesen vett részt a hadjáratban (2.) Gottfried de Bouillon mel-
lett. (Gottfried de Bouillon éppen Kálmán királlyal tárgyalt 
Pannonhalmán) folytatás a következő oldalon... 



A végső formájában 1118-ban elkészült művet egy bizonyos 
Gilon fejezte be. 

Fulco 1127 -b en személyese n is j árt Jeruzsálemben. A kö lte-
mény első része a Gottfried de Bouillonnak a Rajnán és a Dunán 
át vezetett útjáról számol be. Fulco követi a kereszteseknek Ma-
gyarországon is átvezető útját egészen Nicaeáig. Szoros kapcso-
latban állt a magyar királyi ház tagjaival, ill. magyarországi útját 
felhasználta arra, hogy meglátogassa Savariát, amellyel kapcso-
latban megemlékezik arról, hogy a város a Franciaországban nagy 

A táti Mindenszentek Karitászcsoport 
fennállásának tízéves évfordulójára 

Nyolcvanegy éve alakult a Magyar Katolikus Karitász, és hu-
szonegy éve indult újra. Egyházmegyei Karitász Központunk 
névadója Szent Erzsébet, ő a karitász lelkiség magyar védőszentje 
és példaképe világszerte. 

Karitászcsoportunk 2000-2001-ben szerveződött, de teljes 
csoportként csak 2002-ben alakult meg Mindenszentek Karitász-
csoport néven. Ekkor tettünk ünnepélyes fogadalmat, s ennek 10 
éves évfordulójára emlékezünk ma. Első vezetőnk (haláláig, 
2008-ig) Milinszki Márta négy gyermekes édesanya volt. Az ő 
áldozatkészsége, emberszeretete is kellett ahhoz, hogy rövid idő 
alatt hatékony, tevékeny csapattá szerveződjünk; hálával és szere-
tettel emlékezünk rá. Önfeláldozó munkát végeztek további veze-
tőink: Drexler Tímea és jelenleg Szenczi Ferencné. 

Tevékenységünk lényege, hogy önkéntes és ingyenes. Első-
sorban munkánkat és időnket adjuk; az emberek széleskörű 
összefogása, adományai (a karitászközpont leosztásai és helyi 
gyűjtések) teszik lehetővé, hogy mi is adhassunk. 

Csoportmunkánk jellegzetessége, hogy havi gyűléseken be-
széljük meg a közös feladatokat, az összejöveteleken imával és 
Mihály atya lelki útravalójával is gazdagodunk. Munkánkhoz tu-
dást és erőt merítünk a Szent Erzsébet Karitászközpont által szer-
vezett tanfolyamokon és az éves lelkigyakorlaton. 

Tevékenységünk és rendezvényeink központja a plébánia. 
A hívek összefogásával és segítségével elkészült a fűthető kö-

zösségi terem, ahol étkeztetésre is van lehetőség. 
2007-ben az épület végében áldozatos pénz- és munkaadomá-

nyokból és az érsekség támogatásával egy nagyobb helyiséget is 
kialakított az egyházközség, amely a fűtést nem igénylő időszak-
ban használható közösségi tér. 

Néhány mondat rendszeres feladatainkról: 
Állandó pártfogoltjaink száma 300fő idős, beteg ember. Munk 

társaink személyesen ismerik a körzetüket, látogatják a rájuk bízo 
takat, karácsonykor és húsvétkor szeretetcsomagot visznek nekik 
figyelemmel kísérik gondjaikat. Más rászorulók, a nagycsaládoso 
szegények problémáiban is próbálunk segíteni az önkormányza 
gyermekjóléti és szociális munkatársaival, az egészségügyi dolg 
zókkal együttműködve. 2010-ben bekapcsolódtunk a Magyar Ka 
tolikus Karitász által kezdeményezett nagyböjti élelmiszergyűjté 
be. Az önkormányzat, a Buseck-Molln-Tát Baráti Társaság, 
német kisebbségi önkormányzat segítségéből és csoportunk gyűjt 
séből élelmiszercsomagot és -utalványt ajándékozunk. Heti ruhav 
sárainkon a rászorulók listáján szereplők ingyen válogathatna 
Azok, akiket megterhelő, váratlan vagy súlyos betegség sújt, műt 
ten estek át (évente 12 fő), a karitászközpont gyógyszertámogatásá 
ban részesülnek. A Táton élő újszíves kislányt rendszeresen támo 
gatjuk. Hat személynek tudtunk tűzifát vásárolni. 

A rendszeres feladatok mellett évente ismétlődő, nagyobb 
rendezvényeink is vannak. 

Ilyen az őszi idősek és betegek miséje. Aki nem tud eljönni, 
annak szállításáról gondoskodunk. A szentmise után a plébánián 
kis műsorral és süteménnyel kínáljuk vendégeinket. 

tiszteletben álló tours-i püspök, Szent Márton szülőhelye volt, 
a másik feltételezés szerint. 

A továbi kutatások eredményéről a legközelebbi lehetőség 
szerint írok. Természetesen szívesen veszem a téma iránt ér-
deklődő fiatal kezdeményezését (pl. iskolai szakdolgozat). 

A közelgő karácsonyi ünnepekre kellemes készülődést és 
Boldog Karácsonyt kívánok! 

Felhasznált irodalom: Dr. Darkó Jenő, Erdélyi László. 
Szabó József 

Tíz éve egyhetes, 30-40 fős gyermektábort rendezünk 
olyanoknak, akik nehezen jutnak el nyaralni. A résztvevők 
napi háromszori étkezést kapnak ingyen, és egész napos tar-
talmas programokat. Szent Erzsébet ünnepén, a szombati és 
vasárnapi misén kenyeret osztunk, ezzel is emlékezve a szere-
tetszolgálat magyar védőszentjére. 

A Caritas Hungarica központi segítsége mellett igyekszünk 
saját forrást is teremteni, hogy minél többet adhassunk. 
Olyan kezdeményezéseink vannak, amelyek a szerény bevétel 
mellett segítenek is embertársainkon. 

Ilyenek a karácsony előtti gyertya- és az adventi zsibvásár, 
valamint a csütörtökönként tartott ruhaárusítás. A begyűjtött 
ruhákból küldünk a természeti katasztrófák által sújtott terüle-
tekre is. 

Ez a munka csak a helyi közösségre épülhet, és nem is 
létezhet anélkül. 

Nagyon köszönjük Kardos Mihály atya lelki, anyagi és 
fizikai támogatását; az önkormányzat és a német kisebb-
ségi önkormányzat vezetőinek és munkatársainak, az 
egészségügyi dolgozóknak együttműködését és segítőkész-
ségét. 

Az egyházközség és a falu egész közösségének összefo-
gása kell ahhoz, hogy fennmaradjunk és segíteni tudjunk. 
Köszönet mindezért, és egyben kérünk mindenkit, lépjen 
sorainkba vagy bármi más módon támogassa munkánkat. 
Az emberi szolgálatkészség és az adás öröme velünk te-
remtett lényegünk. Hálát adunk Istennek mindezért, és 
köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen keretek 
között és módon szeretettel fordul embertársai felé. Ez az 
évforduló mindannyiunk ünnepe. 
Buzdítsanak mindnyájunkat Prohászka Ottokár szavai: 

„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy 
mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen 
abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároz 
nak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy 
lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kel 
éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és 
mások gondját úgy, hogy azt mint a magunkét eloszlatni töre 
kedjünk. " Mindenszentek Karitászcsoport, Tát 

(Elhangzott 2012. szeptember 30-án a táti templomban.) 



Táti könyvet a karácsonyfa alá! 
Örvendetes, hogy településünkről már több kiadvány, szakdol-

gozat és könyv is megjelent. A most ismertetett, ajánlott köny-
vekben is erről szól a história. Tehát ismételten felhívjuk a fi-
gyelmet és szívesen ajánljuk az iskola és a templom 
fennállásának 150. évfordulójára megjelent: Szabó József - Ká-
tai Ferenc Adalékok Tát történetéhez - 2010. könyvét. A kiad-
vány 493 oldalas és ebben 116 oldalon képek (színesek is!) látha-
tók. Az ára még mindig csak l000 Ft. Ez nem több, mint egy kiló 
hús ára, vagy két liter boré, vagy négy doboz söré. A karácsonyi 
szűkösebb vásárlásba is kell, hogy ez beleférjen! 

Minden táti család könyvespolcán ott a helye ennek az ösz-
szefoglaló műnek. Az előző kiadványok már nem kaphatóak a 
táti história "teljes" leírásaiból. A mostani, minden lényeges tud-
nivalót tartalmaz szeretett szülőföldünkről. 

A könyv "használatához" a rövid ismertető a következő: a 
nyolc történelmi fejezet folyamatosan mutatja be históriánkat a 
kezdetektől napjainkig, az első 360 oldalon. A 473. oldalig pedig 
az összes fontos táti név és számadat a tartalom. Ami csak létezett 
és létezik Tátról és fontos, az itt olvasható. A 422. oldaltól Tát 
rövid története magyarul, németül és angolul. A későbbi, tovább 
is kutatók a forrásmunkákat a 439. oldaltól elemezhetik. Aki pe-
dig azonnal akarja tudni valaminek a kezdeti idejét, alapítását stb. 
az a 395. oldaltól "végiggyalogolva" a településen a legrövideb-
ben tudhat meg mindent Tátról. EZ A TÁTI „LEXIKON" 

Márai-program: közel 200 kötet 
új könyv a táti könyvtárban 

Ismét sikerrel pályázott a Márai-program második fordulójá-
ban a táti könyvtár, 400 ezer forint értékben közel 200 új kötettel 
gyarapodott az elmúl hónapban könyvállományunk. 

A Nemzeti Kulturális Alap által megvalósított Márai-program 
célja, hogy minél több olvasóhoz eljussanak a hazai és a határon 
túli magyar kiadók által megjelentetett könyvek, így fejlesztve az 
olvasáskultúrát és támogatva a kortárs magyar szerzőket. Az ér-
kezett könyveket egyenként ötszáz kötetet tartalmazó listáról le-
hetett kiválasztani, az egyik lista tényirodalmat kínált, a másik 
pedig szépirodalmat. Próbáltuk az olvasói igények alapján válo-
gatni az ajánlatokból. A tényirodalmi listáról legtöbbet természet-
tudományokkal foglalkozó könyvekből igényeltünk. A szépiro-
dalmi művek között elsősorban a Nyugatosok, és a kortárs 
szerzők mellett a határon túli magyar irodalom legnagyobbjai 
szerepelnek, de válogattunk a világirodalom élvonalából is néhá-
nyat. Nagyon sok szép gazdagon illusztrált mesés és verses 
könyvvel is gazdagodtunk, melyet szeretettel ajánlunk a gye-
rekek figyelmébe! 

A pályázatnak köszönhetően az éves könyvbeszerzési kere-
tünkből kicsit többet fordíthattunk szórakoztató irodalomra, hi-
szen, mint minden könyvtárban, nálunk is nagyon népszerűek. 

Mindenkit vár a könyvtár! Jöjjenek el, reméljük minden beté-
rő talál majd kedvére való olvasmányt! Pappné A.Erzsébet 

Nem ismételj ük nagyobbnál nagyobb hazafiaink idézeteit 
arról, hogy miért is fontos a múlt ismerete, de a mostani "táti 
história" kifejezetten úgy íródott, hogy valóban tanuljunk a 
történelemből, hiszen az élet tanítómestere maga a törté-
nelem. 

A táti történelemben elmerülve ez még inkább sikerülhet 
nekünk. Minden ember számtalanszor emlékezik történeteire, 
elemzi a jelen időt és tervez a jövőre. Hibáiból tanul és sike-
reiből építkezhet. Családja, szülei, gyermekei valamint rokon-
sága történetét is számon tartja. Lehetetlen, hogy saját szű-
kebb pátriájának történetét ne ismerje. Erről regél az ősi 
szájhagyomány - III. Béla, a "táti király" jegyzője, Anony-
mus a Gesta Hungarorum-ban (A magyarok cselekedete), 
Kálti Márk (1358.) a Képes Krónikában, de erről énekelünk a 
Himnuszban és a Bánk bánban is. Erről regélnek az Egri csil-
lagok. A karácsonyi gyertya fénye így világítsa meg a táti tör-
ténetünket is. 

Itt teszünk említést a szintén az évfordulóra megjelent má-
sik táti könyvről melyet Kardos Mihály helyettes esperes és 
plébánosunk írt: Kiegészítés Tát plébániájának történeté-
hez - 2009, 149 oldalon és 63 képpel mutatja be a templom és 
a plébánia történetét. Ez a plébánián kapható mindösszesen 
5oo forintért. Az előző könyvet pedig a kultúrházban és a 
községházán árulják. Akik írták és akik olvassák a táti jel-
mondat nevében tették és tegyék: "A múltnak emlékül - A 
jövőnek példaképül - Szolgálatára a jelennek." 

Kis Dunai Antal 

Táti zongorista képviselte 
megyénket Győrben 

A Lengyel Függetlenség Apja 1918. november 11-hez 
kapcsolódik, amikor is 123 év szünet után kapta vissza füg-
getlenségét és szabadságát Lengyelország. Addig orosz, po-
rosz, német és osztrák fennhatóság alatt állt. November 11-én 
a lengyelek az államiságuk újbóli megalakulására emlékez-
nek. Ez a dátum mind a mai napig a lengyel hazafiság, nem-
zeti öntudat és a hazáért folytatott évszázados küzdelmek 
szimbóluma. 

Minden évben az ünnephez kapcsolódva rendezi meg a 
győri Liszt Ferenc Zeneiskola a Lengyel Zenei Fesztivált, 
amelynek célja a lengyel zenei kultúra megismertetése. Ezen 
a találkozón a meghívott zeneiskolák kiemelkedően tehetsé-
ges növendékei szerepelnek. 

A VI. Lengyel - Magyar Fesztiválra idén november 10-én 
került sor, amely igen rangos helyen, a Zsinagógában (Szé-
chenyi István Egyetem Hangversenyterme) zajlott. 

Megyénket a táti Lavotta János Zeneiskola növendéke: 
Patton Esther Joy képviselte. Esther kulturált zongorajátéka, 
érzékeny billentése elkápráztatta a győri és külföldi közönsé-
get. 

A hangverseny második részében fiatal lengyel tehetségek 
Chopin, Paderewski, és kortárs lengyel zeneszerzők műveit 
tolmácsolták. Cseri Rita 



Esztergom-Táti Tigrisek Táti Sportegyesület 
Nagy változást okozott a kormány Tao támogatása az Esz-

tergom-Táti Tigrisek jégkorongcsapatának életében. Tavaly 
kialakult a csapat gerince. A fiatalok egész nyáron heti két alka-
lommal "száraz" edzést tartottak a Táti Tó partján és mellette még 
két alkalommal Budapesten játszottak jégen. 

A hosszú nyár után mindenkinek jól esett, hogy októberben új-
ra kinyitott a Jégsátor. Tavaly óta megnégyszereződött az igazolt 
játékosok száma, ráadásul a legkisebbeknél a szupermini korosz-
tályban, mely az óvoda nagycsoportosait illetve az elsősöket tö-
möríti egy csapatba. 

Ebben a korcsoportban október közepétől január végéig a kör-
nyék összes óvodája és iskolája lehetőséget kapott vagy kapni 
fog, hogy kipróbálják a jégpályát, ahol a szakedzők árgus sze-
mekkel figyelik a tehetségeket. Az elmúlt két hónapban már több 
mint 500 gyermek kapott arra lehetőséget, hogy belekóstoljon a 
sportág szépségeibe. 

Külön öröm, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség engedélyez-
te, hogy a Duna túlpartjáról érkező fiatalok is együtt edzhessenek 
a tátiakkal. A tigrisek amúgy is jó kapcsolatot ápolnak szlovák 
csapatokkal (laikusok kedvéért Szlovákia a sportág egyik legna-
gyobb gigásza), legutóbb az érsekújvári sportcsarnokban játszot-
tak a helyiekkel, a közeljövőben pedig a levicei jégen bizonyítják 
rátermettségüket. 

A Táti Jégsátor is helyszíne különböző tornáknak, így az októ-
beri szupermini torna után decemberben egy négycsapatos mini 
tornát is rendeznek itt. Horváth György 

Kedves Isten! 
Kérlek, hogy minden évben, legalább egy csillagvillanásnyi 

időre emlékezzek arra, hogy milyen is a karácsony ötévesen. 
Hadd szórjak ki zabot a rénszarvasoknak, és hadd süssek sütit a 
Mikulásnak! Hadd vegyek észre minden karácsonyi képet, és 
hadd akarjam én magam is a karomba venni a kis Jézust! Add 
meg azt a csodát, hogy száncsengő dalára ébredhessek, és hogy 
olyan izgatott legyek este, hogy csak három nagy bögre 
forró kakaó és a Mikulásnak sütött sütik nagyobb része után 
tudjak majd elaludni! 

Segíts, hogy ne felejtsem el, milyen nehéz is titkot tartani, 
különösen, mikor a világ legcsodásabb ajándékát találtam ki a 
világ legszeretetreméltóbb emberének! És add, hogy ne felejtsem 
el, hogy néha nem is az ajándék maga a legszebb, amit adhatok. 
Csak ennyit kérnék, Istenem! Egyszerűen csak nem akarom 
elfelejteni, hogy milyen tökéletes, milyen felhőtlen is a karácsony 
ötévesen. Amen! Betty Williamson 

Minden évértékeléskor sajátságos helyzetben vagyunk, 
mert a labdarúgó bajnokság őszi-tavaszi lebonyolítási rend-
ben zajlik és így év végén még csak a szezon felénél tarunk. 

Csapataink (felnőtt, U-19, U-16, U-14) a Komárom-Esz-
tergom megyei I. osztályban szerepelnek, váltakozó sikerrel. 
Felnőtt labdarúgás mellett nagy hangsúlyt helyezünk az után-
pótlás nevelésre. Fent említett csapataink mellett kölyök (6-9 
évesek) és ovi (3-5) csapatainkkal is rendelkezünk. Csapata-
ink bajnokság mellett tornákon és különböző rendezvényeken 
is szerepelünk. Labdarúgó edzőink Mátyás Zsolt, Faragó 
László, Nagy Ferenc, Szabó Attila. 

Verseny rendszerben működő csapatink mellett jelentős 
szerepet tölt be az öregfiúk csapatunk mely országhatárainkon 
belül és kívül is öregbíti Tát hírnevét. Csapatot Poszpisek Ist-
ván vezeti. 

Ez évben is megrendeztük az Esztergom Kistérségi Társu-
lással közösen a kispályás labdarúgó bajnokságunkat 13 
csapattal, melyet György-Kő Kft nyert meg. Itt heti szinten 
150-200 embernek tudtunk mozgási, sportolási lehetőséget 
biztosítani. 

Tát Nagyközség kulturális életében is részt veszünk, me-
lyet a hagyományos Búcsú-bál megrendezésével színesítünk. 
Szeretnénk megköszöni a sok-sok tombolát, melyet magán-
személyek, vállalkozók ajánlottak fel. 

Idei évben sikerült az összes csapatunknak egységes fel-
szerelést vásárolnunk, melyben jelentős szerepe volt a Ró-
zsahegyi Zoltán vezette Paint Plast KFT-nek. Ezúton is kö-
szönjük segítségüket. 

Ez évben is sikerült pályázat útján felújítani kiszolgáló 
épületünket. Most a tetőcserét és a szigetelést végeztük el. 
Ezzel három év alatt teljesen sikerült felújítani a 30 éve épült 
öltöző épületet. A felújításért köszönettel tartozunk az Ön-
kormányzatnak és Mechler István képviselő úrnak. . 

Csapataink mellett fontos szerep hárul a technikai sze-
mélyzetre, Csernik Ferenc szertáros és Merész Balázsné taka-
rító munkájára. Itt szeretnénk megköszöni a szülők munkáját 
akik idejüket, energiájukat nem kímélve segítenek, hogy 
munkánkat sikeresen tudjuk elvégezni. 

Továbbá szeretnénk megköszöni az Önkormányzat, a vál-
lalkozók és a magánszemélyek segítségét akik, valamilyen 
formában támogatták egyesületünket. 

Táti Sportegyesület vezetői, edzői, játékosai kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esz-
tendőt kívánnak mindenkinek! Táti Sportegyesület 
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December első hétvégéjén már hagyományosan Adventi kiállítást és 
vásárt tartottunk a Kultúrházban. Már napokkal előtte elkezdtük a házat 
díszíteni, csinosítani, felkerültek helyükre a hópelyhek, csillagok és a 
karácsonyi fényfüzérek. Nagyterem közepén a feldíszített fenyőfa körül 
Czibuláné Csicsman Erzsébet rögtönzött egy kis kiállítást régi 
játékokból. 

Idén nem csak a házban, hanem a ház előtti szabadtéren felállított 
pavilonokban is kínálták portékáikat a kézművesek. Kóstolhattunk 
mangalica hurkát, kolbászt és szalonnát, és finomabbnál finomabb 
kecskesajtokat, beszerezhettük a karácsonyi sütéshez szükséges mézet. 
Az egyik standon kézzel készült Kavics-Kő termékek, kaspók, tálak 
sorakoztak szépen elrendezve. A földszinti nagyteremben és az előtérben 
helyi virágkötők, kézművesek kompozíciói mutatták meg az aktuális 
karácsonyi díszítési trendet és irányokat. Látogatóink beszerezhették 
ünnepi lakásdíszeik alapanyagát és tanácsokat kaphattak az 
elkészítésükhöz. Sokaknak sikerült már megvenni a karácsonyi 
ajándékokat is, de akinek nem, az is bizonyára sok ötletet kaphatott hozzá. 
Az emeleti galériában az esztergomi Krea alkotók boltjának vezetője 
Adamikné Szendrő Katalin hímzett kép, foltvarrás, csipke és gyöngy 
kiállításában gyönyörködhettek a látogatók. 

A két nap folyamán a változatos programokat kínáltunk a gyerekeknek 
is. Az emeleten kialakított játszóházban ügyeskezű óvónénik 
segítségével, papírból készítettek díszeket mikulásra és karácsonyra. 
Adamikné Kati irányításával gyöngyfűzésre is volt lehetőség, a tokodi 
csuhés asszonyok, Vilma néni és Ilus néni irányításával pedig 
kukoricacsuhé angyalkák készültek. Szombaton a konyhában 
mézeskalácsot sütöttünk, amit a gyerekek díszíthettek magvakkal vagy 

színes cukormázzal, másnap „gyurmarcizhattak", azaz marcipán 
figurákat készíthettek Haraszti Andorral a Szamos Marcipán 
mestercukrászával. 

Vasárnap a könyvtárban Keresztes Nagy Árpád regös-énekmondó 
nem csak a gyerekeket, bűvölte el, hanem minket, felnőtteket is. 
Beszélgettünk az adventi készülődés hagyományáról, különböző 
népi hangszerekkel ismerkedtünk, karácsonyi éneket tanultunk, 
mesét hallgattunk. A végén a bátrabb legénykék még a kanásztáncot 
is eljárták! Vendégeinknek forralt borral (a gyerekeknek 
természetesen teával) kedveskedtünk, illata keveredett a frissen sült 
mézeskalács és a sült alma illatával, mely belengte az egész házat. 
Közben a hangszórókból karácsonyi dallamok szóltak. Itt mindenki 
pillanatok alatt karácsonyi hangulatba kerülhetett. Reméljük, hogy 
akik ellátogattak a rendezvényre, jól érezték magukat és a gyerekek 
is élményekkel tértek haza. 

Köszönjük a rendezvényen résztvevő kézműveseknek, 
virágkötőknek, kiállítóknak, hogy évek óta segítenek nekünk az 
ünnepi hangulat megteremtésében! PappnéAdolf Erzsébet 

Adolf Krisztina, Liptai Gyuláné, Keil Krisztina, Szabó Vilmosné (táti 
virágkötők); kézművesek: Erdő Péterné, Fibóné Szabó Andrea, 
(gyöngyékszerek, Esztergom-Tát), Galba-Papp Mónika (gyögyfűző, 
Tát), Galba György (szalmafonó, Lábatlan), Kavics-Kő Desing 
(Tát), Krea alkotók boltja (Esztergom), Koncz Erika (apró 
ajándéktárgyak, Dorog), Perezel Istvánná (mézeskalács, 
Esztergom), Robotka László (népművész, Tokod), Szűcs Tiborné 
(szőnyegszövő, Tát), Zilachy Erzsébet (üvegfestő iparművész, 
Esztergom); Vágvölgyi Ajándék és lakberendezés (Esztergom) 
Dunapart Kft., (Esztergom) Mangalica Finomságok Mintaboltja 
(Tát), Gerecsekecske Pallagi Zsuzsa (Neszmély), I f j . Elek Sándor 
Méhész (Esztergom) Babits könyvesbolt (Esztergom), Ria Drogéria 
(Tát), Játékok (Czibuláné Cs. Erzsébet), Táti Karitász, Aubéli 
Krisztina (Kultúrház Büfé) 
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" "Jöjjenek el", várjuk együtt az evlegszebb ünnepétf 
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2013. január 6. (vasárnap) 17 óra. 

A belépőjegy megvásárlásával a zenekart - pártoló tagként - támogatja. Belépő: 1500 Ft 
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PTeffgp a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
^Ocncfcg a III. Béla Általános Iskola Gyermekkórusa 

A műsorban fellépnek: 
Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, 
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Táti Férfikórus, 
111. Béla Általános Iskola Énekkara, Lavotta János Zeneiskola tanárai 
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