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p ü n k ösd - a Szentlélek eljövetelének ünnepe
A karácsony és húsvét után a
h a rm a d ik leg n ag y o b b k e re sz té n y
ünnep. Égi erő tölti el Jézus apostolait
és a többi követőit. Jézus - az isteni
személy - emberré lett, a halálból
feltámadt, majd jelezte övéinek, hogy
elhagyja a mi világunkat, mert befejezte
küldetését. A tanítványok olyanok
voltak még ekkor, mint a motor, amely
készen áll a működésre, de még nincs
b en n e ü z e m a n y a g . M ég m in d ig
félénkek és bizonytalanok voltak, nem
tudták, mihez kezdjenek; Jézus ígérete
tartotta lábon őket: elküldöm nektek a
Vigasztalót.
A m ik o r e ljö tt p ü n k ö sd napja,
e ltö ltö tte ő k e t a S z e n tlé le k , a
Vigasztaló. Értelmük megvilágosodott,
bátrakká lettek; szobai bezárkózottságukat elhagyva, kimentek az utcára és
hirdették Jézust. A hallgatóság észre
vette, hogy mindenki a saját nyelvén
hallja az apostolok beszédét, pedig
vagy húszféle nyelvet beszélő náció
tartózkodott ott, Jeruzsálemben. Az
Apostolok cselekedeteinek könyvé
ben (2. fejezet) leírt szélzúgás az ókori
értelmezésű lélekre utal, a lángnyelvek
pedig az emberek nyelvén tovább élő
isteni szó erejére.
A Pünkösd szó görög (pentekoszté =
ötvenedik) szóból származik és a
húsvét utáni ötvenedik napot jelenti. Az
Ószövetség idején, a zsidó húsvét utáni
50. napon az aratási ünnep volt: hálát
adtak a termésért. Jézus korára ennek
tartalm a m egváltozott: a Törvény
kihirdetését ünnepelték, amely Mózes
által tö rtén t a S ínai-hegynél, az
Egyiptomból való kivonulás utáni 50.
nap o n (T íz p a ra n c so la t). A z Ú j
szövetségben a húsvét tartalma Jézus
feltám adása, a pünkösdé pedig a
Szentlélek eljövetele. M inthogy a
pünkösd a húsvéthoz van kötve, így
vele együtt mozgó ünnep: május 10 és
június 13 között.

A pünkösd az Egyház születés
napja; önálló életet kezd, akárcsak az
újszülött első lélegzetvétele után. Az
újszülött testi struktúráját az ősi
biológiai kódok (gének) építik fel. A
pszichikai töltődés szellemi gének által
történik, amiket az ember tanítás által
ad át utódainak, s az utódok tanulás által
veszik át. A gondolkodást és magatar
tást a begyűjtött szellem i gének
határozzák meg.
A szellemi gének természete annyi
ban is más, hogy egyszerre korlátlan
számú embernek adhatók át (amíg a
biológiai gének csak a vérszerinti
utódoknak); s annyiban is, hogy a
szellemi gén akkor hat, ha az ember
elfogadja. Ha szóhoz ju t egy rossz
szellemi gén, úgy működik, mint a
számítógépes vírus: rombol és az életet
nem előrefelé segíti, hanem visszafelé
húzza.

Férfi kórus Finnországból
Énekkari hangverseny
Táton és a Bazilikában

Jézus tanított, vagyis Istentől származó
szellemi géneket adott át az embereknek.
Ez a - szeretetben összefoglalható - tanítás
feltűnően egyezik azzal a késztetéssel,
amelyet akkor veszünk észre, ha az embert
a fejlődő természet részeként értelmezzük,
és így, mint természettörvény jelentkezik.
Ez az egyezés nagyon megnyugtató;
K epler mondta: Isten Műve nem ellenkez
het Isten Igéjével. Amikor az ember
kihasználni igyekszik a természetet és
társait, akkor sátáni dolgot művel, mert
szembe megy az isteni tanítással is és a
természettel is. A Szentlélek azt az embert
segíti, aki a természet kincseit ésszerűen,
takarékosan, felelősségteljesen használja,
együttműködve társaival.
A tavaszt ünneplő pogány népszokások
az európai népek megkeresztelkedése után
jórészt a pünkösdhöz tapadtak. A Közép
korban némely helyeken égő kanócokat
dobáltak mise alatt a templom padlásáról a
hívek közé, hogy megjelenítsék a pünkösdi
lángnyelveket. Ez a túlzó ájtatosság
veszélyes is volt, ezért a kanócokat virágok,
vagy konszekrálatlan ostyák szórásával
cserélték fel. Több tájegységben többféle
szokás élt vagy él még ma is a pünkösddel
k ap c so la tb an , am elyek az egészség
védelmét, a termékenységet s a jó termést is
magukba foglalják. Mondások is születtek,
pl.: N e szid d a szelet, m ert a z a Szentlélek
szá já b ó ljö n és szé lü té sfo g érni miatta.

Az új keletű Táti Pünkösdi Napok
alk a lm at adnak az eg y m ással való
találkozásra, s annak megélésére, hogy a
Szentlélek ma is kiárad és nemcsak egy
valamikori történés emléke. Az egymással
való találkozás lehetősége az egymáshoz
k ö zeled ésn ek , s ez m ár csírája az
E G Y E T É R T É S N E K és E G Y Ü T T 
MŰKÖDÉSNEK.
A Szentlélek kiáradása halk, finom,
csendes és tapintatos; nem olyan, mint a
Duna kiáradása, amely nem kérdezi, hol
várják és hol nem várják. A Szentlélek oda
árad, ahol várják, s áradása áldást hoz, mint
a májusi eső.
K ardos M ih ály p léb á n o s

A táti Musik-Land Utazási Iroda szervezésében június 11-én,
csütörtökön érkezik hazánkba Timo Virrankoski egyesületi elnök
vezetésével a Finnország déli részén található Tervakoski település férfi
kórusa.
Az 1934-ben alapított Tervakosken Mieskuoro tagjai Anne Kekki
művészeti vezető dirigálásával
június 13-án, szombaton a Táti
Kultúrházban mutatják be műsorukat. A 17 órakor kezdődő hangversenyen
Steinm ann Vilmos és K ócziás G yörgy karnagyok vezénylésével
közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus és a Táti Férfikórus.
Június 14-én vasárnap, 11 óra 30 perces kezdettel az esztergomi
Bazilikában fognak énekelni az ezer tó országából érkező dalosok.
A hangversenyek színvonalas szórakozási lehetőséget ígérnek a
kóruszenét kedvelők egyre nagyobb táborának. A Musik-Land Utazási Iroda
valamennyi rendezvényére, így ezekre is, abelépés díjtalan.
Ötnapos programjuk során a finn vendégek megismerkednek Budapest és
a Dunakanyar nevezetességeivel. Természetesen ellátogatnak a pusztára és
részt vesznek egy középkori lovagi tornán is.

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület április 28-án
tartotta soros ülését. A közelmúlt
eseményeiről szóló tájékoztatóból né
hány kiemelésre érdemes azok számá
ra, akik az ülésről szóló közvetítést nem
tudták megtekinteni.
• Március 5-én került sor a „TátTokod települések csapadékvíz gazdál
kodási koncepciója és klímaadaptációs
lépései” című projekt nyitórendez
vényére, melyen a Norvég Királyság
nagykövete is részt vett.
• Március 11-én Párkányban Sziklai
Károly festőművész 75. születésnapja
alkalmából nyílt kiállítás.
• M árcius 13-án az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc év 
fordulóján ünnepi megemlékezés volt a
Hősök terén, ahol az ünnepi beszédet
Milinszki Márton tartotta, az irodalmi
műsort az iskola felső tagozatos tanulói
adták elő, a térzenében közreműködött
a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar.
•M árcius 14-én került megrendezés
re a 2015. évi Tát-Mogyorósbánya helyi
borverseny.
• Március 22-én került sor a felújított
német és orosz emlékmű megáldására.
• Március 27-én az Esztergomkertvárosi Selyemfonal Képzőművész
Kör kiállításának megnyitója volt a
Kultúrházban.
• M árcius 30-án K on zu ltáció s
Fórumot tartott az Esztergomi Rendőrkapitányság D orogon, m elynek fő
tém aköre a közbiztonsági helyzet
értékelése, a közterületi rendőri szolgá
lat ellátása, valamint az állampolgárok
biztonságérzetének javítása érdekében
bevezetett intézkedések ism ertetése
volt.
• Április 11-én nemzetiségi kórustalálkozó volt a Kultúrházban a Táti
N ém et N em zetiségi A sszonykórus
megalakulásának 25. valamint a Táti
Férfikórus létrejöttének 5. évfordulója
alkalmából.
• Április 13-án faültetés, parkosítás
történt a falusi játszótérnél a képviselőtestület aktív közreműködésével.
• Április 16-án a fertődi Eszterházy
kastélyba kapott meghívást a Táti
Porcelánbaba Klub. A „Barokk esküvő”
életkép kiállítás októberig látható a
kastélyban.
A továbbiakban a képviselők az
alábbi társszervezetek és intézmé
nyek 2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatókat hallgatták és vitatták
meg:
A közrend és közbiztonságának
helyze-téről D ebreczeni István az
Esztergomi rendőrkapitányság, majd
Katona Ottó a Polgárőr és Vagyon
védelmi Egyesület Tát vezetőjének
tájékoztatóját.

A Tát-Mogyorósbánya Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Keil Mihályné szakmai vezető tájékoz
tatóját.
A Szent György Otthon - Szent János
Ispotály működéséről Marosi Lórándné
otthonigazgató beszámolóját, valamint Dr.
Marosi Istvánnak, az otthon orvosának
egészségügyi tájékoztatóját.
Pécsi Dánielné szociális előadó és
Bihari Hajnalka gyámügyi előadó beszá
molóját a 2014. évi szociális és gyámügyi
segélyezésről.
Démé dr. Varga Katalin jegyző általános
jellegű beszámolóját a Közös Önkormány
zati Hivatal működéséről.
Túri Lajos polgármester úr előterjesz
tette az önkormányzat 2015-2019. évekre
megfogalmazott gazdasági programját.
A program tartalmazza különösen a
• a fejlesztési elképzeléseket,
• a munkahelyteremtés feltételeinek
elősegítését,
• a településfejlesztési politikát,
• az adópolitika célkitűzéseit,
• az egyes közszolgáltatások biztosítá
sára, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat,
• a befektetés-tám ogatási politika,
városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

Kiemelt napirendi pont volt az 2014.
évi költségvetés teljesítésének jóvá
hagyása az alábbiak szerint:
Tát Város Önkormányzat Képviselő
testülete a 2014. évi költségvetés bevételét
1 034 030 000 Ft összegben hagyta jóvá,
ebből:
a. működési bevételek 717 349 000 Ft
b. fejlesztési bevételek 316 681 000 Ft
Tát Város Önkormányzat Képviselő
testülete a 2014. évi költségvetés kiadását
808 419 000 Ft összegben hagyta jóvá,
ebből:
a. működési kiadások 626 622 000 Ft,
b. felhalmozási kiadások
181 797 000 Ft
c. hitel- és kölcsöntörlesztés 0 Ft.
A polgármester úr elmondta, hogy 2014.
évben a városban megvalósuló beruházá
sok, valamint a különböző üzemeltetési
feladatok és az intézm ények fin an 
szírozása, működtetése zavartalan volt
annak ellenére, hogy a KEOP-pályázaton
elnyert támogatás több hónapos késéssel,
csak 2015-ben érkezett meg a településre.
Ennek ellenére is sikeresen tudtuk kötele
zettségeinket teljesíteni.
Nagy segítséget jelent, hogy év közben
az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatoknak kiírt pályázaton 181
millió forint vissza nem térítendő támoga
tást nyertünk a kormányzattól, melyet teljes
egészében fejlesztésre fordítunk.
Ebből már megvalósult a Szilva és
Szőlősor utcák kiépítése, ham arosan
elkezdődik valamennyi orvosi rendelő
teljes belső korszerűsítése, nyílászárók
cseréje.

Még ez évben közel 100 millió
forintból 8 utca és egy járdaszakasz
építése illetve felújítása történik meg.
Terveinkben szerepel továbbá a nyertes
Norvég alap pályázatból a falu alján
csapadékcsatorna építése és a települé
sen a vízelvezető árkok karbantartása,
felújítása közel 12 km hosszú szaka
szon.
A képviselő-testület elfogadta az
2014. évi belső ellenőrzési jelentést. A
belső ellenőr valamennyi vizsgált terü
leten a gazdálkodást rendben találta.
D é m é dr. Varga K atalin jegyző

Lomtalanítási tájékoztató
Tát településen a lomtalanítás
tervezett időpontja:
2015. június 29-én (Hétfő)
Tát-Falu, Tát-Újtelep, Tát-Depó.
2015. július 6-án (Hétfő)
Tát-Kertváros.
A lomtalanítást a településen közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit
Zrt. végzi.
Kérjük, az elszállítandó lomokat
reggel 6 órára helyezzék el köz
területen, úgy, hogy azt a begyűjtést
végző járm ű meg tudja közelíteni és a
rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.
A lomtalanítás során amennyiben
lehetséges, kérjük, a kisdarabos
lom hulladékát nyitott zsákban
vagy dobozban helyezze ki, ezzel
k ö n n y ítv e m eg m u n k a tá rsa in k
munkáját.
Eves lomtalanítás keretében ház
tartási lomok, berendezési tárgyak,
bútorok, műanyag eszközök, köny
vek, ruhák, szőnyegek, m egunt
játékok stb. kerülnek elszállításra.
E ves lo m talan ítás során NEM
szállíthatunk e l :
Elektronikai hulladékot (tv, rádió,
hűtőgép, porszívó, hajszárító, stb.)
Veszélyes hulladékot (festéket, ra
gasztót, vegyszereket, gyógyszere
ket, növényvédő szereket, fáradt
olajat vagy ezekkel szennyezett
tárgyakat, akkumulátort, elemeket,
gumiabroncsot, stb.)
Építési törmeléket (kibontott ajtót,
ablakot, kádat, csempét, gipszet,
téglákat, betont, cserepet, stb.)
Zöldhulladékot (gally, salak, trágya,
szalma, egyéb növényi és állati
hulladék) egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladékot
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a
lomtalanításkor elszállítható tárgya
kat helyezze ki, ezzel ügyelve kör
nyezete tisztaságára.
S eg ítő együttm üködé sü ket
m egköszönve
VERTIKÁL N onprofit Zrt.

Horgászat és Környezetvédelem
- 3 év sikeres akciói a szemétszedéstől a főzőversenyig -

A Táti Horgász és Környezetvédő Egyesület
három éve alakult. Már az első évben nagy volt az
érdeklődés a tagság iránt, ami az alapítókat is
kellemesen meglepte. Jelenleg 1000 (ezer) fölötti
az egyesületi tagok száma. A kifejezetten magas
taglétszám jórészt annak köszönhető, hogy
viszonylag alacsony a tagdíj. De minden bizonnyal
az is növeli az egyesület vonzerejét, hogy sokrétű a
tevékenységi köre, a horgászaton kívül amint az
egyesület elnevezése is utal rá a környezetvédelem terén is aktivitásra törekszik. A tagok
közel egynegyede táti, a többiek a környező
települések lakói.
Szinte az egyesület létrejötte óta működik a
horgász szakkör. A heti egy alkalom mal
megtartott összejövetelek célja: megismertetni és
megszerettetni a fiatalokkal a természeti értékeket,
valam int átadni a horgászattal kapcsolatos
tudnivalókat.

A szakkört rendszeresen látogató
gyerekek száma 10-15 fő, ami több is
lehetne, de tekintettel arra, hogy milyen
nehéz ma kimozdítani otthonról a
gyerekeket, ez is szép eredmény. Talán
többen is lesznek idővel.
Nyaranta ingyenes horgásztábort
szerveznek elsősorban a szakkörös
gyerekek szám ára, de m ások is
jelentkezhetnek. A tavalyi évben Farkas
Lajos saját taván látta vendégül a
horgásztábort.
Az egyesület két éve pályázati úton
nyert különböző horgászeszközöket,
horgászsátrakat, - ez is megkönnyíti a
nyári táborok szervezését. A pályázati
anyag finanszírozásában a Blinker
Horgászbolt segített.

Az egyesület szeretne saját klubházat, ami az önkormányzat
segítségével, úgy tűnik, hamarosan megvalósul. A horgászengedélyek
kiváltására jelenleg a táti kultúrház előterében van lehetőség,
januártól júniusig, háromhetente.
A Táti Pünkösdi Napokon a Táti Horgász és Környezetvédő
Egyesület szervezésében idén is megrendezésre keiül a főzőverseny,
melyre halászlé-, pörkölt- és egyéb halétel kategóriában lehet
benevezni. A verseny idei összdíjazása 300 000 Ft. Az egyesület
meghívására az esemény díszvendége, s egyben a zsűri elnöke Fábry
Sándor lesz. A főzőverseny helyszíne mellett az idén első ízben
horgászattal kapcsolatos vetélkedőt is tartanak a gyerekek számára.
A Táti Horgász és Környezetvédő Egyesület az elkövetkező
években is folytatja munkáját, és várja tagjai közé a horgászatot és a
természetet kedvelő tagokat.
M ilinszkiM árton

XXI. TÁTI
II. PÖRKÖLT- ÉS
HALÉTELFŐZŐ
VERSENY
15. május 23. (szombat)
K ateg óriák:
H a lászlé / H aléte l / P örkö lt

Támogatóink

Je le n tk e z é s a táti K ultú rh á zb a n

2015. május 20-ig (szerda)

Nevezési díj:

Az egyesület tagjai a tavalyi évhez
hasonlóan idén is részt vesznek a Teszedd
országos szemétszedési akcióban. Ez
évben a táti Nagy-Duna partot szeretnék
rendbe tenni, megtisztítani az eldobott
hulladéktól. A táti önkormányzat ebéddel
j árul hozzá az akcióhoz.
Az egyesület egyik fő távlati célja a táti
Kis-Duna ág m egtisztítása, és ami
ugyanilyen fontos, a kőgát áteresztő
képességének növelése. Jelenleg külön
böző nehézségekbe ütközik a terv kivitele,
de valamennyien bízunk abban, hogy
egyszer megoldást nyer a probléma.
A horgászegyesület tagjai örömmel
látják, hogy a Duna vízminősége javult az
utóbbi években, ennek köszönhetően több a
hal a folyóban és megjelentek olyan
halfajták is, amelyeknek már hosszú ideje
nem volt tenyészete a Dunában, való
színűleg a vízszennyeződés miatt.

2000 Ft

A zsűri elnöke:

FÁBRY SÁNDOR
K a te g ó riá n k é n t a z e lső h árom h e ly e z e tt
d íja z á s b a n ré sze sül:
I. 5 0 .0 0 0 F t é rtékű v á s á rlá s i u ta lv á n y
II. 2 0 .0 0 0 Ft
III. 10 .0 0 0 Ft
Főzőhelyek elfoglalása 12.00-tól
zsűrizés 17.30, eredm ényhirdetés kb. 19.00
A főzéshez szükséges eszközökről, valamint
az alapanyagokról, pavilonról vagy napernyőről
a versenyzőknek kell gondoskodni.
A z e lső 30 je le n tk e z ő n e k c s a p a to n k é n t
1 g a rn itú ra s ö rp a d o t b izto sítu n k.
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Energy Technoplus Kft.
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K osztolányi Kárpitos
K ovács Tető Kft.
Nyers A utószerviz
Pápai és Pápai Bt.
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Pásztor A ttila
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Információ
Táti Horgász és
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Nyers László, +36 30 979 8932
Nevezés: Kultúrház és Könyvtár Tát
___________ (33) 504-710/+ 36 30 664 7253
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Ani néni elment

:

Hingyi Anna, mindnyájunk Ani nénije, a legidősebb pedagógus
86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.
Táton kezdett tanítani és sokévi szolgálat után innét is ment
nyugdíjba. Egykori főnökével, Papp Józsi bácsival egyetemben
vallotta, hogy „ nem csak tanítani kell, hanem szolgálni is a falut. ”
Mi, tanítványai megtapasztaltuk szellemi frissességét. Játékosankomolyan, a magyarság nagyjaival példázva készítette fel diákjait a
nagybetűs életre.
Az idő múlásával egyre inkább csodáltuk bíztató kezét, értelmét
és lelkét, amely a tiszta és sokszor neveletlen gyermekből tisztább és
kevésbé neveletlen gyermeket faragott. Tisztelet az ilyen
Mestereknek, akik feltétel nélkül áradó szeretetükkel és értelmükkel
tanítanak. így nem lesznek az iskolák „oktatás-megvalósító”
intézmények.
Ani néni - kollégáival - megtanított az emberi tiszteletre, úgy
nyelvben, mint kultúrában, ... és mosolyogni. S ez a mosoly és
szeretet mindig velünk marad! A színről-színre látás örömében
nyugodj on békében!
Túri L ajos polgármester

Cátí SUabcr

„Mesék szárnyán”
mesemondó verseny
„Semmilyen költemény nem képes olyan
finoman beszélni a szívhez, mint a mese. ”
Herder
Az idei tanévben is megrendeztük a
már hagyományos mesemondó verse
nyünket a Táti III. Béla Általános Iskola
alsó tagozatán.
Több mint 50 tanulónk készült mese
tanulással, de a versenyen a legjobbak
vehettek részt. Április 22-én az 1-2.
osztályosok (22 fővel), április 23-án a 3-4.
osztályosok (14 fővel) mérték össze
tudásokat. A vetélkedő jó hangulatban
zajlott mindkét napon. A zsűrinek nehéz
dolga volt a döntésben, az ügyes, jól
felkészült gyerekek értékelésében.
Helyezettek:
1-2. osztály I. Kiss Fábián l.b, II. Kertész
Bence 2.a és Tilli Nóra Helga l.o.
Mogyorósbánya, III. Godó Ákos l.a és Vas
Máté l.a Különdíj: Almán Tamás l.o.
Mogyorósbánya
3-4. osztály 1. Szecsődi Lotti 4.a,
Il.Janoschitz Nóra 4.a, III. Szántó Bence
4.b, K ülöndíj: H ajdú László
3.o.
Mogyorósbánya
Április 26-án az Ister-Granum Eurorégiós mesemondó versenyen Szecsődi
Lotti és Janoschitz N óra képviselte
iskolánkat Esztergom-kertvárosban. Gratu
lálunk minden részvevőnek, külön a
helyezetteknek!
A gyerekeket Hámos László, Pappné
Adolf Erzsébet, Mingl Zoltán, Botlik Anett,
Lalus Szilvia, Bányai Judit, Pédl Petra
zsűrizte. Munkájukat köszönjük szépen!
Külön köszönet Brilla Istvánnak a
vendéglátásért!
Szalczingerné Kovács Éva
igazgatóit elyettes

-----------------

Német verseny
Csolnokon
Pénteken 10 órakor indultunk Csolnokra
a megyei ném et versenyre. Négyen
képviselhettük iskolánkat: 3. osztály:
Renner Izabella és Tőberling Brigitta 4.
osztály: BeckBarbara és Szabó Anna
Kriszti néni autójával mentünk, a
Barbival. Éva néni a harmadikosokat vitte.
Nagyon kacskaringós volt az út, de
szerencsére hamar odaértünk.
Először elsétáltunk a Kultúrházba, ahol a
polgármester néni németül köszöntött
minket. A regisztrációnál kaptunk egy kicsi
térképet Csolnokról, egy kitűzőt és egy
lapot, amin a feladatok nevei voltak leirva.
Átsétáltunk az iskolába és kezdődött a
verseny. Nekünk is meg a harmadi
kosoknak is öt terembe kellett bemenni és
ott dolgoztunk.
Először rejtvényt fejtettünk. Testrészeket
kellett megtalálni. Aztán abba a terembe
mentünk, ahol egy képről kellett mondato
kat mondani. A harm adik terem ben
szövegértést írtunk. A következő teremben
húztunk egy szituációt és arról kellet
beszélgetnünk.

5. ollial

Sakkiskola

Végezetül egy négy oldalas nyelvtani
feladatlapot kellett megoldani. Aztán kimen
tünk az iskola udvarára és játszottunk az
eredményhirdetésig.
18 település iskolája vett részt a meg
mérettetésen. 3. helyezést értünk el mi is és a
harmadikosok is.
Nagyon örültünk amikor kimondták a
nevünket.
Oklevelet és egy szép könyvet
kaptunk. Nagyon jó volt a verseny! Jutalmul
elmentünk fagyizni a Pingvinbe.
Szabó A nna 4. b osztályos tanuló

Négy iskola találkozója
Minden nevelési-oktatási intézmény arra
törekszik, hogy a szakmai munkán túl minél
több szabadidős rendezvénnyel színesítse a
tanulók életét.
Mogyorósbányai tagintézményünk és a
község több évtizedes szlovák testvérkapcsolata révén több olyan programja van
iskolánknak, mely ezt a célt szolgálja.
A muzslai és pilisszentlászlói iskolával
közösen sítáborozáson vettünk részt, a muzslai
iskola volt a házigazdája ősszel a kulturális
találkozónak, május 7-én a mi iskolánk szervezi
meg az iskolák közötti sportversenyt.
A közös megnyitó után az alsótagozatos
versenyzők akadályversenyen mérik össze
tudásukat, a felsősök rögbiznek, fociznak,
röplabdáznak. A sportversenyeket kötetlen
beszélgetéssel, kis vendéglátással, eredményhirdetéssel zárjuk. Ezek a találkozások mindig
jó hangulatban telnek, köszönjük a kollégáknak
a szervezést, az önkormányzatnak a támogatást
a lebonyolításhoz.
Iskolánk nevelői nevében:
Filip Csabán é igazgató

Városunkban sakkegyesület alakul.
Ősztől szervezetten részt fognak venni a
Komárom-Esztergommegyei sakkbajnok
ságban. Iskolánk 2015. szeptembertől
délutáni órákban helyet adna iskolai
sakkoktatásnak, heti rendszerességgel.
Szakemberek, versenysakkozók tanítanák
gyermekeinket sakkozásra. Megnyitást,
középjátékot és végjátékot tanulnának,
munkafüzetet és jegyzeteket kapnának a
jelentkezők, akiknek lehetősége adódik
versenyzésre, a legjobbakat leigazolná a
Táti Sakk Club.
De nem csak ezért fontos a sakkozás
ifjúságunknak. Sakkozás közben a gyermek
észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási folyamathoz
szükséges gondolkodást. A sakk a fejlesztési
területek-nevelési célok mindegyikének
eléréséhez jelentős segítséget nyújt.
Komplex fejlesztési területek kognitív terü
leten: fejleszti az analizáló és szintetizáló
képességet, emlékezőtehetséget, elvont
(absztrakt) és logikus gondolkodást, a
megosztott figyelem képességét, produktív
képzeletet, összefüggések felismerésének
képességét, a gondolkodás divergens
(széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét,
az összpontosítás képességét, kreativitást,
elvonatkoztatási és általánosítási képes
séget, problémaérzékenységet, kombinatív
képességet, a módszeres és hatékony
gondolkodást, a tanulási képességet stb. A
sakkozás személyiségformáló hatása tág
lehetőséget kínál az erkölcsi nevelésre:
b ec sü le tesség re, a k ö v etk ezm én y ek
vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre,
gyorsmegítélésre és döntésre nevel, felelős
ségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs
tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a
kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barát
ságra, rendszeres és pontos munkavégzésre,
fegyelmezett viselkedésre, a szabályok,
nonnák és törvények tiszteletben tartására.
Szeretettel várjuk 5 -15 év között azokat a
fiatalokat, akik részt vennének a szeptem
bertől kezdődő oktatásban. A havi tandíj
annál kedvezőbb, minél többen jelent
keznek! Várunk mindenkit!
Helyszín: III. Béla Általános Iskola vagy
Táti Kultúrház
Jelentkezési határidő :2015.05.28.
Jelentkezéseket várjuk: III. Béla Általános
iskola titkárságán,
Szabó Ilona 06/30-351-6285
tatisakkclub@citromail.hu

Ifj. Hegyi Sándor, a Szakma Sztár Fesztivál bajnoka
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2015-ben is megrendezte a Szakma Kiváló
Tanulója V ersenyt (SZKTV, m elynek
országos döntőjére „VIII. Szakma Sztár
Fesztivál” elnevezéssel 2015. április 27-29.
között került sor Budapesten, a Hungexpo
Vásárközpont területén.
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A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes,
„fizikai” szakmák
beleértve
a ráépülő,
magasabban kvalifikált szakm ákat is társadalmi presztízsének és vonzerejének
növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén,
„A jó szakma felér egy diplomával” szlogen
jegyében.
A háromnapos verseny elődöntőjén kereken
4400, szakmát tanuló fiatal vett részt, az ország
minden részéből.

AHungexpo területén megtartott döntőn
39 szakma kiváló tanulója és az országos
szakmai tanulmányi verseny legjobbjai
mérték össze tudásukat.
Büszkeséggel tölthet el bennünket,
hogy az idei verseny egyik nyertese táti
fiatalember: ifj. Hegyi Sándor. Az ács
szakmában megrendezett döntő meg
mérettetésen ő bizonyult a legfelkészül
tebb, legkiválóbb tudású versenyzőnek.
A zsűritagok egyöntetű véleménye
szerint, ifj. H egyi Sándor m unkája
kifogástalan minőségben készült el,
ráadásul jóval a kitűzött határidő előtt. Egy
3,5x4,5 méter alapterületű csüngőereszes
nyeregtetőt kellett megépíteni, cserép
fedéssel, tetőablakbeépítéssel, szigete
léssel, bádogozással. Az egyik zsűritag
utólag azt is elárulta, hogy egyedül az
ácsoknál volt „rajt- és célgyőzelem”,
vagyis Sándor az elejétől a végéig úgy
dolgozott, hogy munkájának minden
m ozzanata magasfokú szakértelemről
árulkodott. A verseny résztvevői saját,
hozott szerszámokkal dolgoztak.
Ifj. Hegyi Sándor a budapesti Ybl
Miklós szakközépiskola diákja, gyakorlati
vezetője pedig az édesapja, idősb Hegyi
Sándor ácsmester. Az ifjú bajnok a rendez
vény utáni gálaműsoron is tisztelettel szólt
édesapjáról, akinek sokat köszönhet.
A 15 000 látogatót vonzó eseményen az
érdeklődő iskolák diákjai - egy napos
szakmai kirándulás keretében - ingyenesen
vehettek részt.
AHungexpo területén megtartott döntőn
a verseny ideje alatt szórakoztató prog
ramok és életpálya-tanácsadás is várta az
érdeklődőket. Szakmabemutató filmeket
nézhettek meg a fiatalok, illetve tárlatvezetésen is részt vehettek. A rendezvény
megnyitóján számos magas rangú vendég is
megjelent. Orbán Viktor miniszterelnök úr
mondott köszöntő beszédet, melyben a
szakmunkásképzés fontosságát emelte ki.

Megemlékezés a II. Világháború táti végéről
Március 22-én, vasárnap délelőtt, a falusi
óvoda előtti téren, az 1995-ben felállított
emlékmű előtt,
megemlékezést tartottak a
második világháború táti eseményeiről. Kátai
Ferenc gondolatait Németh Péter önkor
mányzati képviselő tolmácsolta.
1944 végén heves csaták színtere volt a falu.
A háború táti vonatkozásai közül említésre
került, hogy 1944 december 24-én, szenteste
napján még a németek uralják a falut, de már
bombázások is vannak, találatot kap az iskola és
a templom is, este nyolcra pedig bevonulnak a
szovjet katonák.
Minthogy azonban Esztergomban jelentős
német hadtestek maradtak, és a visszavonulás
csak Táton keresztül volt lehetséges, a németek
ja n u á r e lső n a p ja ib a n n a g y e rő k k e l
visszafoglalták T átot.

Közben Budapestért is óriási küzdelem
folyt, a német hadvezetésnek ugyanis azvolt
a célja, hogy Magyarországon megállítja a
szovjetek előrenyomulását, kerül amibe
kerül. A szovjetek azonban már megállít
hatatlanul törtek előre.
Óriási erőket
mozgósítottak, hogy Budapestet teljes
blokád alá helyezhessék. Ez a hadművelet a
tátiakat is nagymértékben érintette, akik
ezekben a napokban testet-lelket próbáló
didergő rettegésben éltek.
1945 március 19-én szovjet desszantosok
az éj leple alatt a táti Depóig hajóznak, és ott
partra szállnak. Másnap, március 20-án,
Esztergom felől német tankok gördülnek
végig a táti Fő úton.
Gyilkos rohamok sora veszi kezdetét. A
németeknek ki kell törniük az esztergomi
gyűrűből.

A versenyzők legjobbjai közül választják
ki azokat, akik részt vesznek majd a brazíliai
Sáo Paulóban a WorldSkills-bajnokságon, a
világ legjobb szakmunkásainak olimpiáján.
Jövőre esedékes a göteborgi EuroSkills, a
szakmák Európa-bajnoksága. A svédországi
eseménynek ugyancsak lesznek magyar
résztvevői. Annyit már most tudunk, hogy
Hegyi Sándor idén ősszel részt vehet egy
kéthetes göteborgi tanulmányi úton.
Hazánkban az utóbbi években a szak
munkásképzés feltételei jelentősen javultak.
Újabb és újabb helyszíneken nyílnak
szakiskolák, ami a szülők számára is
megkönnyíti gyermekeik iskoláztatását, s a
pályaválasztás előtt álló gyermekekre is
ösztönzőleg hat. Remélhetőleg a munkaerőpiacon s a gazdasági életben is mutatkozni
fognak a mostani kedvező folyamatok
jótékony hatásai.
Az idei Szakma Sztár Fesztiválon írták
alá azt a megállapodást, amely szerint 2018ban Budapesten rendezik meg az EuroSkills
versenyt.
Végül álljon itt egy részlet az idei magyar
bajnokság egyik résztvevőjének élménybeszámolójából:
„A Szakma Sztár Fesztivál versenyeken
évek óta remek emberek vesznek részt. Olyan
mesterek, akiknek szívügye, hogy meg
tanítsák a diákjaikat arra a szakmára, amit
szeretnek. És olyan fiatalemberek, akik a
szabadidejükben is szívesen csinálják azt,
amit tanulnak. És olyan gyerekek, akik még
nem tudják, mik lesznek, ha nagyok lesznek,
de itt kedvükre nézelődhetnek, és még ki is
próbálhatják a szerszámokat, s közben
gyakorlott mesterek segítenek nekik. ”
Milinszki Márton

A tátiak ekkor tudják meg igazán, mi a
rettegés, a borzalom, a szenvedés. Az
elkövetkező néhány napban 18 táti lakos hal
meg a háború következtében, mind polgári
áldozatok. 39 roham után, március 23-án, a
megmaradt német csapatok végleg elhagy
ják Tátot, s a szovjetek elfoglalják a falut.
Délután két órakor már egy szovjet katona
figyeli az eseményeket a táti templom
tornyából. A táti hadszíntéren szerzett
érdemeiért három szovjet főtiszt is megkapta
később a legmagasabb szovjet katonai
kitüntetést, a „Szovjetunió Hőse” címet.
SOH A TÖ B B É H Á B O R Ú T! A
megemlékezők tiszteletteljes főhajtással
rótták le kegyeletüket a második világ
háború táti áldozatai előtt: a 18 polgári
áldozat és a 49 katona előtt, akik valamelyik
fronton veszítették életüket. Ez utóbbiak
neve az emlékművön is olvasható.
Milinszki Márton
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Ahol a Nap merőlegesen süt a Földre
1988 márciusában egy különleges
m ag y a r c silla g á s z a ti ex p ed íció
indult Egyiptomba. Az expedíciónak
táti résztvevője is volt, Szíjártó Lajos
amatőr csillagász, a Táti Csillagásza
ti S za k k ö r k é p v ise le té b e n . Az
expedíciót az Uránia Csillagvizsgáló
és a Csillagászat Baráti Köre szervezte.
Az út azért volt egyedülálló, mert
korábban (és azóta sem) egyetlen expe
díció sem indult Egyiptom földjére
olyan céllal, hogy az eredeti helyszínen
ismételje meg azokat a csillagászati
méréseket, amelyeket az ógörög világ
egyik legkiválóbb tudósa, Eratoszthenész végzett, nagy sikerrel, többezer
évvel ezelőtt. De milyen mérésekről is
van szó?
M ár az ókori hellén tudományosság
felvetette a gondolatot, hogy a Föld
valószínűleg gömb alakú, és nem egy
lapos korong, ahogy a korabeliek
hitték.
A tudós Eratoszthenész, a
nagyhírű alexandriai könyvtár vezető
je, mérésekre alapozott számításokat
végzett, hogy megállapítsa a Föld
észak-dél irányú kerületének hosszát,
ami bámulatos pontossággal sikerült is,
hiszen az általa kapott eredmény
csupán egy százalékkal tér el a pontos
értéktől. (Eratoszthenész 39 700 kmben állapította meg a Föld kerületének
hosszát, miközben a valós érték 40075
km.) A számítások elvégzéséhez két
különböző helyszínen, de azonos idő
pontban végzett csillagászati mérések
eredményeit használta. M unkatársai
val a napfény beesési szögét mérte meg
Alexandriában és az attól délre fekvő
Szüénében (ma Asszuán), egyazon
időpontban. A kapott értékekből,
valamint a két helység egymás közti
távolságának ism eretében trigono
metriai képletek segítségével számí
totta ki a Föld-Nap távolságot, majd a
Föld kerületét, figyelembe véve, hogy
Szüéné csaknem a ráktérítőn fekszik,
ahol a n y á ri n a p fo rd u ló id ején
pontosan a zenitből, tehát merőlegesen
süt a Földre a Nap. A mérés a tavaszi
nap-éj egyenlőség idején történt,
ilyenkor ugyanis, félhold lévén, a
Hold, a Föld és a Nap által bezárt
síkidom derékszögű három szöget
alkot, s ez lehetővé tette, hogy a FöldHold távolságot is kiszámítsák.
Ezzel a tudományos felfedezésével
Eratoszthenész messze megelőzte a
korát, de mint tudjuk, az emberiség
történetében nem ritka jelenség, hogy
egy tudományos eredményt az adott
kor tudománya nem igen tud fel
dolgozni, így az hosszú időre a feledés
homályába merül. A 40 fős magyar
expedíció ugyanazokkal az eszközök
kel dolgozott, mint az egykori görög
földmérők.

A magyar csillagászok ezzel is
bizonyítani kívánták, hogy a mérések
elvégezhetők voltak az ókorban is, az
akkori eszközök segítségével, s a
számítási eredmények, a földgömb
meridián irányú kerületének legkorábbi
meghatározása valóban Eratoszthenész
nevéhez köthető. Az expedíció mérései
és számításai mindezt igazolták. A
m agyar csillagászok m ajdhogynem
ugyanazt az eredményt kapták, mint az
ókori tudósok.
Szíjártó Lajos szívesen gondol
vissza az expedíció napjaira, amikor is
lehetősége volt nem csak az expedíció
ban részt venni, de közelebbről is
megismerhetett egy számunkra idegen
kultúrát. Kedves emlékei maradtak az
arab vendéglátóikról. Nyitott, vendégszerető embereknek ismerte meg őket,
akik, valami oknál fogva, a magyarokat
különösen is kedvelik. (Valószínűleg
szerepet játszik ebben az is, hogy a
szocializmus éveiben igen sok arab
diák tanult Magyarországon.)
Alexandriában történt, hogy egy
városnéző körúton a magyar kutatócsoport tagjai elhaladtak a már említett
ókori könyvtár romjai mellett. Az antik
világ egyik szellemi központjának
számító alexandriai könyvtár sajnálatos
módon még az ókorban leégett sok-sok
értékes korabeli irattal együtt meg
semmisült. Ennek a könyvtárépületnek
a rekonstrukciós munkálatait láthatták a
városban sétáló magyar csillagászok,
akiket szemlátomást igen kíváncsivá
tett a dolog. Amikor az építkezésen
dolgozó munkások észrevették a kíván
csiskodó turistacsoportot, barátságosan
meginvitálták, körbevezették az épít
kezésen, megmutatták a látnivalókat, és
szívélyesen megvendégelték.
A húsvét közeledtére való tekintet
tel, az expedíció tagjai ellátogattak a
Sinai félszigetre is, a zsidó exodus, a
valamikori pusztai vándorlás hely
színére. (A húsvét eredetileg, a zsidó
hagyom ány szerint, az egyiptom i
rabszolgaságból való szabadulás ünne
pe.) A Sinai hegy lábánál, a Szent
Katalinról nevezett kolostorban kaptak
szállást. Valamennyiüket lenyűgözte a
szerzetesi közösség rendíthetetlen
hűsége, szeretete, és nem utolsó sorban
leleményessége.
Néhány csoporttag, köztük Lajos
bácsi is, felzarándokolt a Sinai hegyre,
ahol a Biblia leírása szerint Jahve az
égő, de el nem égő csipkebokorban
szólította meg Mózest, és átadta a
tíz p a ra n c so la t tá b lá it. M in d en k it
megmosolyogtatott az úton, amikor egy
amerikai kislány mindenáron az égő
csipkebokrot szerette volna látni. Nagy
szomorúságára, nem teljesülhetett a
vágya.

A különböző nemzetiségű zarándokok
sokasága a hegytetőn töltötte az éjszakát, s
másnap hajnalban, napfelkeltekor, először
halkan, majd egyre hangosabban felzendült a Te Deum (Téged Isten dicsérünk
kezdetű ének).
Felemelő volt látni a
felkelő Napot a zúgó ének hangjai mellett.
Lajos bácsi ma is nagy meghatottsággal,
könnyekkel küszködve emlékezik erre a
jelenetre.
Nagyon fárasztó volt a hegyre vivő
meredek szerpentinen az előrehaladás, de
érdemes volt végigmenni rajta, és örülök,
hogy a szívemre hallgattam, és kitartottam,
nem fordultam vissza, akkor sem, amikor
pedig már majdnem föladtam a küzdelmet
- mondja Lajos bácsi több évtized után, a
„nagy hegymászás” élményét összegezve.
Azt is elárulja, hogy a döntő lökést az
elhatározásához az adta, amikor egy falábú
em ber jö tt vele szembe, aki m ár a
hegycsúcsról lefelé tartott. Ha ő megtette
az utat, én miért ne tehetném meg?
gondolta, és összeszedvén erejét, tovább
indult. Fel a csúcsra.
Egyébként érdekességként megemlít
hető, hogy a Szt. Katalin kolostorban
őriznek egy törött kőtáblát, a tízparancsolat
szövegével, melyről a helyiek azt tartják,
hogy az a Mózes által széttört első kőtáblák
maradványa.
A csoport tagjai Virágvasámap érkeztek
Kairóba, ahol egy ottani keresztény
k ato lik u s tem p lo m b an h a llg a th a tta k
ünnepi szentmisét. Később kopt keresztény
közösségeket is meglátogattak. Körükben
érzékelhető volt némi bizalmatlanság az
idegenekkel szemben, de a Közel-Kelet
valóságát ismervén ez talán érthető is.
Lajos bácsi számára igen emlékezetes
maradt az egyiptomi keresztények mély
hite, az emberek vallásossága. (Ma, amikor
szerte az arab világban elszabadultak a
féktelen indulatok, gyilkos háborúk
dúlnak, és különösen a keresztények
körében oly sok a szenvedés, gondoljunk
mi is szenvedő, üldözött embertársainkra, a
v é rta n u sá g o t is b átra n v á lla ló h it
testvéreinkre. )
Lajos bácsi úgy véli, az isteni gond
viselés különleges ajándéka volt az
életében az a felejthetetlen három hét,
melyet a varázslatos Egyiptomban töltött
1988 nagyböjtjében.
Milinszki Márton

Kényszerből lett sikeres vállalkozó - portré Aubéli Jánosról
Magyarországon a rendszerváltás körüli
időben sok jó asztalos szakember került
válaszút elé a jövőjét illetően. Különösen,
akiknek olyan speciális szakterületen voltak
pótolhatatlan feladataik, mint például a
famintakészítés. A hazai gépipar - köztük a
mintakészítés - szinte azonnali piacvesztése,
majd rövid agonizálás utáni megszűnése
patthelyzetet teremtett számukra. Nehéz volt
felocsúdni és vállalkozni a biztos megélhetés
után. A Komárom-Esztergom megyei Tát
községben élő Aubéli János (59) megtapasz
talta az átmeneti kilátástalanságot, de
összeszorított fogakkal, családi biztatással és
persze az újrakezdési segítség elfogadásával
újra felépítette önmagát. Lakossági asztalosmunkákkal indított, majd a filmipar díszletasztalosi és végül a szeretett szakterülete, a
mintakészítési munka is újra megtalálta...
SVÁBFELMENŐK LESZÁRMAZOTTJA
A 17. sz. végén kezdődött a svábok magyarországi betelepülése, de a három nagy
betelepülési hullám a 18. században volt. Ulm
városában a mai napig Donauschwabenufer-nek
nevezik azt a rakpartot, ahol annak idején a
svábok ősei hajóra - az ún. ulmi skatulyákra szálltak, hogy egy jobb élet reményében kelet
felé vándoroljanak. Ulm volt az egyik
gyülekezőhelyük, ahol a német nyelvterület
minden szegletéből érkező emberek arra vártak,
hogy feljussanak egy, a messzi Magyarországra
induló hajóra. Az ulmi skatulyákat aztán a
célállomáson egyszerűen szétszedték és eladták
anyagáron. Ez egyfelől jó volt a fakereske
dőknek, mert képtelenség lett volna egy ekkora
szerkezetet sodrással szemben, kiépített
vontatóutak hiányában visszavonszolni akár
Regensburgig, másfelől jó volt a telepeseknek.
Akik nem Esztergom körül telepedtek le, azok
egészen az Al-Dunáig csorogtak, keresve a
boldogulásukhoz remélt legjobb vidéket. Az
Alföld oldalában a sivárságot tapasztalva
csalódottságukat azzal mérsékelték a legelső
telepesek, hogy házaikat a szétszedett ulmi
skatulyákból építették fel. Az Esztergom
környékiek jobb viszonyokat találtak és
hamarabb akklimatizálódtak, mint másutt mondja Aubéli János -, aki már az ötödik, de
inkább hatodik generációt képviseli azóta. Ma
még beszélnek a családban a felmenőkről, ő
maga a német (sváb) nyelvet csak érti, de nem
beszéli (az '50- es években nem volt szerencsés a
sváb nyelv használata), pedig gyerekkorában
még a családban németül beszéltek. Nem voltak
asztalosok a családban, gyerekként semmilyen
ingerek nem érték ebben a tekintetben. Amikor
Táton az általános iskolát befejezte, szakma
után kellett nézni. Esztergomban a szerszámgépgyár (SzIM) volt egy lehetőség, ahol a
kedvenc területe, a műszaki rajz - a műszaki
ábrázolások, vetületek stb. - azonnal kamatoz
tatható lett volna. A bejáráskor valóban
megérintette egy meglehetősen ritka szakma, a
famintakészítés, és az öntödei vonatkozásai
azonnal felkeltették az érdeklődését. Eszter
gomban a 317. sz. Szakmunkásképző Intézetben
szerezte meg a famintakészítő szakmunkás
bizonyítványt, mindössze másodmagával,
annyira ritka volt ez a mesterség. A SzIM volt
ezután az első munkahelye,
ahol fémfor
gácsológépeket - pantográf másoló-marót, GH

gyalugépet, NC-, CNC- gépeket stb. - gyár
tottak, amelyekhez számos olyan öntvény
alk atrészre volt szükség, am elyhez
nélkülözhetetlen volt a faminták elkészí
tése. A munka mellett beiratkozott az akkor
I. István Szakközépiskolába, a gépgyártás
technológia szakon végzett. Aztán követ
kezett a honvédség két éve a légvédelemnél
Zsámbékon, ahol szakaszvezetői rangot
sikerült elérnie.
VISSZA A SZIM-BE, MAJD
VÁLASZÚT ELŐTT
A megszerzett szakirányú végzettséggel
Aubéli János már öntvénytechnológusi
munkakörben dolgozhatott tovább, ami
je le n tő s elő relép ésn ek szám ított. A
tényleges kétkezi mintagyártás helyett már a
minták „technologizálása" volt a feladata,
ami a mintakészítési munka elméleti
előkészítése volt. Jól érezte magát ebben a
munkakörben, ami egészen a rendszerváltásig tartott, de akkor - elsősorban - az
orosz piac megszűnése sokkolta a hatalmas
gépgyártót. Átalakulási folyamat indult, de
végül is 1992-re megszűnt a cég, amelyet az
utolsók között hagyott el. Aubéli János
számára a bizonytalanság és a hogyan
tovább kérdése nagyon sok álmatlan
éjszakát okozott, különösen annak tudat
ában, hogy a gyerekei még kicsik voltak. A
tehetetlenség okozta sokkot, a munkanélküli „státust" faesztergálással oldotta
valamelyest, amiből némi bevételre tett
szert, de eközben megcsillant a fény az
alagút végén. A végkielégítéséből vásárolt
egy kombinált faipari gépet, ami az otthoni
kisebb munkáknál nagy segítségére volt.
Közben beiratkozott a kisvállalkozói
menedzserképzésbe azzal a céllal, hogy a
megszerzett tudás birtokában elindítja a
vállalkozását. Ez ráadásul kedvezménnyel
is járt, mert munkaviszonynak számított, és
a tb-fízetési kötelezettségeket 6 hónapig
átvállalták helyette. Asztalosipari vállal
kozó lett, ami akkor azt jelentette, hogy
lakossági megkeresésre kezdett lépcsőket
gyártani, majd ebből indulva - ahogy más
célfeladat is adódott - szélesedett a paletta.
Szakmai szempontból talán a lépcsőkészítés
találkozott leginkább a mintakészítői előéle

tével, hiszen a pontosságot, precizitást
kínálta a mindennapi munkában, és mások
gyakran ódzkodtak ettől a sok gondol
kodást, térlátást, rajzolást igénylő munkától.
Családi házuk szuterén szintje volt a
műhely, ahol egyre többféle lakberendezési
tárgy és bútor is készült. Lassan kezdett
megnyugodni és magára találni a kezdeti
kilátástalanság után, és elhitte, hogy
speciális képzettsége ellenére, a hagyomá
nyosnak mondható asztalosszakmában is
kiválóan megállta a helyét. Olyannyira,
hogy Ausztriából is kapott egy-egy lépcső
megrendelést, ami további perspektívát
nyitott a '90-es években. Ekkor érezte úgy,
hogy van jövőkép, és van élet a minta
készítés után is. V iszont azon már
gondolkodnia kellett, hogy eljött lassan az
ideje egy nagyobb, jobban berendezett
műhelynek, hiszen a növekvő megrendelés
állomány ezt követelte meg. Sőt a növekvő
munka mennyisége, ill. az árbevételek egyre
inkább megteremtették a feltételeket egy
saját építésű műhelyhez. Ehhez 2002-ben a
telket hamarosan sikerült megvásárolni, és
önerőből nekilátni az építkezésnek. Persze
akkor már volt külföldi munkaajánlat is,
amelyik abszolút profilba vágó lett volna jelesül famintakészítés -, de akkor már a
családi szempontokat figyelembe véve, és a
begyorsuló vállalkozás láttán okafogyottá
vált és kihasználatlan m aradt ez a
lehetőség...
MUNKAKOMFORT
A műhely önerős építése - akkor éppen
nem lehetett pályázni - kellemes időtöltés
volt, hiszen minden lépést volt idő alaposan
megfontolni. Három év alatt készült el, és a
felgépesítésekor sikerült pályázati pénzt
nyerni, így korszerű stabil gépek kerültek a
műhelybe, amelyek a szükséges munkákat
kiválóan kiszolgálják. Ekkor két alkal
mazott is került a vállalkozásba, és Aubéli
János nagy örömére Norbert fia is - elvé
gezve a Kozma Lajos Faipari Szakkö
zépiskolát, leérettségizett, majd bútorasz
talos szakmunkásvizsgát tett, a technikus
minősítőt is abszolválta, illetve lakberende
zői végzettséget is szerzett - szintén a vállal
kozás alkalmazottja lett. A közel 400 m2

alapterületű műhely azonnal megtelt élettel, sőt
azóta pályázat segítségével egy 130 m2-es
anyagtároló épületet is sikerült megépíteni. Az
apa-fia szakmai és munkakapcsolat tovább
segítette a vállalkozás fejlődését, ami kiválóan
működik. Olyannyira, hogy a pályázatírást is
magukra vállalják, ezen kívül a napi és a vállalt
későbbi munkák apró részleteibe is beavatják
egymást. Közös és jól előkészített döntéseket
hoznak, aminek hozadéka, hogy jól prosperál a
cég. Az a cég, amelyben megmaradt az egyéni
vállalkozás, és mellette létrehoztak egy kft.-t is
Aubéli és fia néven. Van munkájuk, de
előfordult egy-egy lazább időszak is, ilyenkor
egy-két hirdetéssel szereznek fővárosi megren
delőket, hiszen a budai városrész szinte
karnyújtásnyira van. És, persze nem feledkez
nek meg a tanulóképzésről sem, hiszen már
közel egy évtizede, évente két fiatal szakmai
fejlődéséről gondoskodnak.
TÁGULT A HORIZONT
Szokták mondani, hogy „ha egy üzlet
beindul" - és ez igaz Aubéliékre, hiszen az
alaptevékenység - a lakossági szolgáltató
asztalosság - mellett belépett a cég profiljába
egy sokak számára meglepő tevékenység. A
film ipar hazai beindulása - 2010-ben
Etyeken, a Korda Filmstúdióban - kínált egy
új lehetőséget, mégpedig az aktuálisan
forgatott filmek díszleteinek, eszközeinek
viharos sebességgel történő elkészítését. A
film gyártásban minden kellékre azonnal
szükség van, a rendező vagy megbízottja
kérésének megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem
elég várni a megrendelést, nem elég gyorsan
nekilátni, de egyenesen oda kell költözni a
forgatás helyszínére mobil asztalosüzemmel,
bérelt gépekkel, szinte teljes második géppark
kal, faesztergával, és helyben, időveszteségek
nélkül dolgozni.
Csodálatos munka ez - mondja Aubéli János -,
és mutat a falon mögötte függő faragott,
aranykeretes dedikált fényképre, amelyen
Jeremy Irons látható. Ezt a képet kapták em
lékül a Borgiák c. televíziós sorozat forgatása
után. Dolgoztak még az Oscar-díjas Adrién
Brodyval a Houdini minisorozatban és a
Golden Globe-díjas Jonathan Rliys Meyerssel a
Dracula-sorozatban.

Színes és tartalmas munka ez,
amelyet nagyon élveznek, igaz,
hogy szezonális, és akkor szinte
minden azonnal kell. Legyen az
baldachinos ágy, különleges formá
jú koporsók, kínzóeszközök, ágyú
talpak, gyertyatartók, harcosok
pajzsa vagy szekerek, amelyeken
emberek ülnek és lovak húznak... A
másik - sokáig nem is remélt m u n k a , az ú j r a f e l t á m a d ó
gépgyártáshoz szükséges minta
készítés, ami Aubéli János igazi
szakterülete, is visszatért a meg
rendelések körébe. Sőt még olyan
gépalkatrészek mintaátalakítására is van
igény, amelyeket a SzIM bezárásakor
utoljára készítettek. Kitágult tehát a szakmai
horizont, és ez a három lábon állás néha már
olyan gondokat vet fel, hogy rangsorolni
kell a megbízásokat. Ha a filmesek
jelentkeznek, akkor bizony a lakossági
megrendelésekről beszélni kell a megbízók
kal és türelmet kell kérni, hiszen az ember
teljesítőképességének vannak határai. Nem
beszélve arról, hogy egyetlen esetben sem
mehet a mennyiségi munka a minőség
rovására. Ez legyen hazai megkeresés vagy
akár külföldi, mert az utóbbinak is van
mostanában aktualitása, mivel egy osztrák
bútoripari cég is bejelentette igényét egyedi
bútorok készítésére.
VÁLLALKOZNI ÉRDEMES VOLT
Az eltelt immár bő húsz év távlatából Aubéli
János úgy fogalmaz, hogy érdemes volt
belefogni és magánszférában megméretni
magát. Nagyon sok váratlan, ugyanakkor
kellemes esemény is történt az elmúlt
időszakban, de a legfontosabb, hogy
szakmailag kiteljesedhetett. Ugyanilyen
kellemes érzés, hogy pedagógus felesége
végig támogatta és biztatta a legnehezebb
döntések meghozatala időszakában is.
Külön öröm, hogy nagylányuknál hamaro
san kisunoka érkezése várható, ami tovább
színesíti a hétköznapokat. Norbert fiuk
pedig szemmel láthatóan egyre jobban él
vezi a vállalkozásban rá háruló feladatokat,

egyre önállóbban viszi az ügyeket és
természetesen teljes összhangban teszi ezt
édesapjával. Nyelvvizsgát tett angolból,
hogy a filmes feladatoknál ne legyenek
nyelvi nehézségek, valamint a külföldi
megbízókkal is hitelesebb legyen a tárgya
lás. 2015 januárjában sikeres mestervizsgát
tett a bútorasztalos szakmából. Aubéli János
- aki bátortalanul állt pályára a magánszektorban - ma hálás a környezetében és a
családban azoknak, akik biztatták, bátorí
tották, hiszen olyan tudás és olyan gyakorlat
birtokában van, amelyet kár lett volna
veszni hagyni. Ma a kiegyensúlyozottság,
az elégedettség jellemzi, és idejének egy
részében a jövő tervezésével foglalkozik.
Mert a nyugdíjkorhatár ugyan közeledik, de
egyelőre nem foglalkozik vele. A jövőt
természetesen optimistán látja, és ennek az a
magyarázata, hogy ma is munkasikerei
vannak, hogy szakmai elégedettség tölti el
egy-egy sikeres munka befejezésekor.
Kikapcsolódást jelent számára a táti
férfikórusban töltött idő, a próbák és a
fellépések. Itt találkozhat újra a régi sváb
dalokkal és műsorukra tűzik a környékbeli
régi pincés nótákat is. A legbiztosabb pont
az életében pedig az, hogy az a vállalkozás,
amit felépitett, Norbert fia kezében bizton
ságban van/lesz szakmai és erkölcsi
értelemben egyaránt...
Nagy Zoltán írása
Megjelent: Magyar Asztalos 2015 február

Zeneiskolai hírek
A tavaszi szünet előtti napokban nagy
izgalommal várta két növendékünk, hogy
részt vegyenek a XI. Vértes - Dunazug
Régió Furulyaversenyen. A sok gyakorlás és
próba után, végre 2015. március 31- én
színpadra léphettek. A délelőtti órákban az
egyéni műsorszámokat mutatták be a
gyerekek, ebéd után pedig a kamara
csoportok is sorra kerültek. A zsűri
értékelése után Búza Cyntia Erika 3.
korcsoportban bronz oklevelet vehetett át. A
kamaracsoportok versenyében Búza Cyntia
Erika és Lalus Réka duója bronz fokozatot
ért el. Gratulálunk növendékeinknek és
Móczik Csaba tanár úrnak.
A zeneiskolai beiratkozások május végén
elkezdődnek. Szeretettel várjuk régi és új
növendékeink j elentkezését.
Kissné Hasenbeck Melinda
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Igazgatási szünet 2015.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Táti Közös Önkormányzati
Hivatalban a dolgozók éves szabadsága egy részének kötelező kivétele céljából
2015. július 20-24-ig és
2015. augusztus 17-21-ig
IGAZGATÁSI SZÜNETET TARTUNK.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Közös Önkormányzati Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel, kivéve a halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézést.
Anyakönyvi ügyekben
az alábbi telefonszámokon lesznek elérhetők az ügyintézők:
2015. július 20-24-ig Horváth Veronika 06 30 323 2213
2015. augusztus 17-21-ig Papp Ildikó 06 30 746 7727
Köszönjük megértésüket!
Dérné dr. Varga Katalin jegyző

Háti OTaljer

Merész Bence
- Egy táti lehet a jövő úszóbajnoka? Februárban rendezték meg Százhalombattán az V. Szalai
János Emlékversenyent. A dorogi Új-Hullám SE versenyzői
kilenc arany-, nyolc ezüst- és öt bronzérmet szereztek. Közülük a
tizenegy éves táti M erész Bence volt a legeredményesebb, aki
négy aranyat és egy ezüstöt hozott haza.

Táti Pünkösdi Sakk
Csapatverseny
nyílt nemzetközi
csapatverseny
2015. május 24. Vasárnap
A verseny célja: A táti sakkélet színesítése, sakkbaráti
kapcsolatok ápolása, lehetőség erős versenyen való
részvételre, a sportág népszerűsítése.
A verseny helyszíne: III. Béla Általános Iskola, 2534 Tát,
Szent István út 27. ( Kertvárosi rész, ebédlő)
A verseny időpontj a : 2015. május 2 4 .8:3 0

Bence 6 évesen kezdett úszni. Igazi sikersorozata 10 éves
korában kezdődött, és azóta sorra nyeri a versenyeket újra és újra
megj avítva saj át rekordj ait.
2014. november 29-30-án Baján megrendezett XII. Halászlé
Kupán Bence megdöntötte a 25 méteres medencében tartott
országos csúcsot 100 méteres mellúszásban 1:21:33 mp-es
időeredménnyel.
Merész Bence sikereiről bővebben olvashatnak Milinszki
Márton tollából az Élet című folyóirat következő számában,
valamint a www.tátnet.hu weboldalon.
H ám os L ászló

— — —
—
°^ x ^ °-----------A Táti Sportegyesület hírei
E g y e sü le tü n k lab d arú g ó sz a k o sz tá lly a l ren d elk ezik .
Csapataink a Komárom-Esztergom Megyei bajnokság II.
osztályában szerepelnek.
Felnőtt csapatunk mellett U-19, U-16, U-14, U-9, U-7
korosztályban foglalkozunk játékosokkal. Fontos szempont
egyesületünknél, hogy m inden gyerm eknek aki nálunk
jelentkezik folyamatos mozgási lehetőséget tudjunk biztosítani.
Utánpótlás létszámunk 80 fő. Edzőink:
Szabó Attila,
Szalontai Ferenc, Faragó László, M echlerNorbert
Csapataink helyezése a bajnokságban: U -19-es csapatunk első
helyen, U-16 csapatunk második helyen, U-14 csapatunk
negyedik helyen áll. U-9 és U-7 csapatunk Bozsik tornákon
szerepel.
Csapataink szereplése mellett idei évben is megrendezzük a
kispályás bajnokságunkat a Táti Szuperliga elnevezéssel. Évek
során sajnos csökken a csapatok létszáma. Az idei évben 8 csapat
küzd a helyezésekért. (Kertmüves, György-Kő KFT, Vértes
Volán, Energiaterv, KARI- R BT, Gumimacik, St Pauli, Forest
Papír)
Egyesületünk önkormányzati támogatásokból, tagdíjakból,
TAO támogatásból és az adó 1%-ból fedezi működési költségeit.
Hálás köszönettel tartozunk a BOTLIK TRANS KFT-nek és a
CSOTEK KFT-nek, akik jelentős anyagi segítséget nyújtanak. A
két cég jóvoltából új szerelést tudtunk venni utánpótlás
csapatainknak és új labdákat a játékosoknak. Itt szeretném
megköszönni azon magánszemélyek támogatását akik az adó
1%-át egyesületünknek ajánlotta fel. TÁT SE 19889885-1-11
Továbbra is várjuk gyermekek jelentkezést. Jelentkezni lehet a
sportpályán vagy az alábbi telefonon 06-20-9185425
M ech ler N orbert

Versenyforma: 4 fős csapatverseny, versenyengedély nem
szükséges, (egy tartalék nevezhető, aki az utolsó táblán
szerepeltethető, vagyis a csapat csúszik). A nevező csapatok
létszámától függően 7 vagy 9 fordulós svájci rendszerű
párosítás, vagy körmérkőzés. (Swiss manager párosító
program) A játékidő 1 0 - 10 perc. A csapatok összeállítását,
erősorrendjét a csapatvezetők adják meg az előnevezés
során, de a versenybíró hagyja jóvá! Az élőpontszámmal
rendelkező játékosokat élőpont nélküli nem előzheti meg a
leadott erősorrendeken, továbbá az alacsonyabb élő
pontszám újátékos csak akkor előzhet meg magasabbat, ha
élőpontszámuk különbsége a 150-et nem haladja meg!
Versenybíró: CM Horváth Csaba, FIDE licence-szel
rendelkező országos versenybíró
Nevezési díi: 2500 F t/csapat

-.......

Nevezési tudnivalók: Határidő - 2015. május 22.
(csapatnév, csapattagok táblasorrend szerint, élő pontszám,
születési dátum) Ezután nevező csapatok 1000 Ft-tal több
nevezési dijat fizetnek. A verseny nem módosít érté
kszámot, azon versenyengedély nélkül is részt lehet venni.
Nevezés: Horváth Csaba +36302816876
csabba80@gmail.com
Díj azás: 1. hely: kupa + érem + oklevél + tárgyj utalom
2. hely: érem + oklevél + tárgyjutalom
3. hely: érem + oklevél + tárgyjutalom
4. hely: oklevél
5. hely: oklevél
A legjobb ifjúsági, női, és szenior versenyző különdíjat kap.
Különdíjat kap a legjobb Komárom-Esztergom megyei
csapat.
A programváltozás jogát fenntartja a szervezőség!

Háti OTaljer
Tát Város Önkormányzatának közéleti lapja
Felelős kiadó: Túri Lajos polgármester
Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: polghivatal@tat.hu
Szerkesztő: Hámos László
Tördelés: Hámos László, Tóta Attila
Tel/Fax: (33)504-710; E-mail: telehaztat@juropnet.hu
Készült: 2000 példányban "Spori Print Vincze" Kft.
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Megnyitott a HANGYA Üzletközpont
Május 6-án, Tát, Fő út 97. szám (a volt Hangya Szövetkezetben)
alatt ünnepélyes keretek között átadták az új üzletközpontot.
Az ünnepélyes m egnyitón beszédet mondott Túri Lajos
polgármester és Tóth Balázs tulajdonos. A felújított épületet
megáldotta Kardos Mihály plébános. A megnyitást szimbolizálva a
tulajdonos képviseletében, felesége Tímea asszony és Túri Lajos
polgármester vágta át a szalagot. Az avató ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Dr. Völner Pál országgyűlési képviselőnk is. A
rendezvényen közreműködött Müller László, valamint a helyi asszonyés férfikórus. Az ünnepség végén a harmadik „Táti Himnusz” alatt Tóth
Balázs leleplezte az emléktáblát, melyet az épület oldalán helyeztek el az
újjáépülés alkalmából.

Az épület rövid története:
Tát egyik nevezetes épülete a Hangya üzletközpont, az öt táti
legöregebb épület egyike. A templom, az iskola, a magtárak és a felvégen
lévő Aubéli-féle ház mellett ez az épület is elsősorban a koráról
nevezetes. Az írásos emlékek bizonyára régebbi, de 1985-ből tudunk az
elsőről. A legfrissebb információ épp az új tulajdonostól származik, aki
egy papírváltót talált 1806-ból. A kezdeteken az első tulajdonos az
esztergomi főkáptalan volt, ki mai szóval üzemeltetésre adta ki a
szemináriumnak. A templom mellett a nagy ünnepeken bizonyára ez volt
a faluközösség találkozó helye. A nagy vendégfogadóként emlegetett
épületben a falu népe vigalmakra is biztos összejött.

Emléktábla szövege:
Tát Hangya. Ezen épület az 1800-as évek elején már írásokban
is említést nyert, de minden bizonnyal régebben épült. A
vendégfogadónak induló ház a főkáptalan tulajdona volt.
1918-ban Hangya szövetkezet, később vegyeskereskedés,
italbolt, táncterem, szükség esetén óvoda és iskolai
tantermeként is működött. 1978-ban ABC-vé alakították. Mai
állapotát 2015-ben nyerte el Tóth T. Balázs és Tóth Tímea
tulajdonaként.
Váljék a város épülésére és szépülésére Isten segedelmével.
Anno Domini 2015 Húsvét havában
Az épületben a következő
részlegek kaptak helyet:
COOP Joker Csemege
Nyitva: Hétfő-Péntek: 6.00-19.30;
Szombat: 6.00-15.30
AIDA cukrászda
Nyitva: naponta 8.00-21.00;
Szombat 8.00-22.00
Vitamin sarok
Nyitva: Hétfő-Péntek: 6.00-18.00;
Szombat: 6.00-13.00
Fehér Hattyú szépségszalon:
K-P-Cs: 8.00-18.00;
Sze: 13.00-20.00; Szó: 7.00-17.00

A következő ismert nagy dátum a ház életében a Hangya néven
alakított szövetkezet volt, melyet az első plébánosunk - mármint, aki
Táton lakott - Kátai Béla alapított. Históriája alatt volt itt ideiglenes
papiak, egy szoba az iskolának, de volt itt óvoda is, a vásárlóhely és
kocsma mellett. A két háború között, akkora volt a forgalom és ezáltal a
haszon is, hogy a jegyző azon kesergett, hogy itt több pénz van, mint ami
az összes adója a településnek. Ez manapság is így van, ha az üzlet
forgalmát nézzük, a második világháború utáni időkre még páran
emlékezhetnek, amikor is a nagykocsma nagytermében tartották meg a
szokásos bálokat, de itt kezdtek el modernebb zenét játszani a rezes
nagybanda után a Kékesi-Schreck zenekar is. Ez volt az első megbékélés
helye a falusi és kertvárosi lányoknak és legényeknek is. 1978-ban
Szakmár János és Papp József buzgólkodására egy nagy renoválás
következett és az ÁFÉSZ beindította a „táti Flóriánt”. A legutóbbi
időkben 1996-tól Bátori József magánvállalkozó Elektrovill Kft. néven
üzemeltette a bevásárlóközpontot, és a presszót 2014-ig. A mostani
tulajdonosok a Tóth házaspár az elmúlt évben teljes felújítást végeztek.
Tóth Balázs és felesége Tímea szeretnék, ha a felújított üzletközpont
régi funkcióját is betöltve, azért új szolgáltatásokat is nyújtson a
betérőknek, kapjon ismét ragot az épület, legyen méltó dísze
városunknak és szolgálatára polgárainak, de az erre járó betérőknek is.
Nemcsak egyszerű renoválást végeztek, teljesen újjávarázsolták, az
összes nyílászárót kicserélték, a belső átalakítások is megtörténtek és az
összes szakipari munkát vizet, villanyt, fűtést stb. újjáépítették. A
csodálatos remekbeszabott pincerendszerrel is komoly terveik vannak.
A Tóth házaspárnak más tervei is vannak Tátot illető új
létesítményekben is gondolkodnak, ha fogadókészséget kapnak a
városvezetéstől és a táti polgároktól. Tóth Balázs arra bíztatta a tátiakat,
hogy aki tud, segítsen munkával, felajánlással, ötlettel városunkért,
hogy tovább fejlődjön, épüljön, szépüljön.
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Várják az erre járó és betérő vendégeket is, hogy lássák a táti
jelmondat beteljesülését: „A múltnak emlékül, a jövőnek példaképül
és szolgálatára ajelennek! ”

Ismét megnyitott a “Hangya”
(Kis Dunai Antal verse)
Újra megnyitott a Hangya,
Éljen, aki akarta!
Tóth Balázs és kedves,
Nekünk kivitelezte.
Megszépült a külseje,
Ragyogó a belseje,
Amit akarsz viheted De előbb ki is fizeted!

Ősi volt az épület,
Mindig volt itt csődület,
Ki vásárolt - ki ivott,
Volt ki benne tanított.
Táncolt itt sok fiatal,
Lányokért dúlt viadal.
Idősek is táncot roptak,
Báli cipők itt elkoptak.
Egykor falu közepe,
Újrajárhatsz ide be!
Vivát táti polgárok Újra van “Hangyátok”

Az oldal tartalmát összeállította: Pappné A d o lf Erzsébet

Táti

2015.

május
23-24.

Napok

Kultúrház és Könyvtár,
Tát, Móricz Zs. u. 2.
tel/fax: (33) 504-710, email: telehaztat@ juropnet.liu, www.tat.hu
A szervezők a m űsorváltoztatás jogát fenntartják!

MÁJUS 22. (péntek)
18 00

Megfestett fény - Simon Kata tradicionális üvegfestő
és Piszkátor Ildikó mozaikművész kiállításának megnyitója
a Táti Galériában

MÁJUS 24 . (vasárnap)
9-00

MÁJUS 23. (szombat)
9.00

Pünkösdi Tenisztorna férfi egyes (Sportpálya)
10.00

10.30
12.00

zenekar

gyermekkoncertje

FŐZŐVERSENY-

zsűrielnök: FÁBRY SÁNDOR
(kategóriák: halászlé, halételek, pörkölt)
zsűrizés 17.00 eredményhirdetés: kb 19 óra Vf- w

14.00
14.45

15.00
15.30

16.00
16.00
17.30

11.00

13-00

(részletek : w w w .ta t.h u )

Lábatlani Szivárvány Tánccsoport és a
Mogyorósbányai Harmónia Néptánc és Mazsorett Csoport
Carmen Tánccsoport
Sakk-szimultán
Mozdulat Táncművészeti Egyesület (táti csoportok)
Örökzöld sanzonok a Táti Koktél Party előadásában
A Táti Tigrisek jégkorong SE bemutatója
-

14.00
15.00
15-20
15.40

16.10
16.30
17-00
17-45

18.15

19-00

Mozdulat Táncművészeti Egyesület

19.30

ÁDÁNHMVA

Táti Pünkösdi Nyílt Nemzetközi
^
Sakk Csapatverseny (részletek : w w w . ta t.h u ) a.
Helyszín: 111. Béla Általános Iskola ^
Kertvárosi Épület
W r*
Ünnepi szentm ise
a római katolikus templomban
előtte térzenét ad:
Schrattenbachi fúvószenekar
Flydogs Hungary kutyás bemutatója
Zumba bemutató
Salsa de Morena Táncstűdió
M azsorett és fúvós felvonulás
a rendezvénytér körül
Óvodások műsora
Táti Férfikórus
111. Béla Általános Iskola
Német Nemzetiségi Tánccsoportja
Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus
Kéri György skótdudás
Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar
és a Schrattenbachi fúvószenekar
közös koncertje
Táti M azsorett és Formációs Tánccsoport

21.00

(NEOTON slágerek)

20.00

HŐLÉGBALLON

felszállása

(id ő járási viszo n yo k tó l fü g gő e n )

20.30

(T Z E J S lE k a r
Á llandó p rogram ok
10-18 óráig Játszóutca gyerekeknek
(ingyenes arcfestés, kézműves foglalkozások, csuhézás,
fafaragás, gyöngyfűzés, terménybábok, nemezelés stb.)
11-19 óráig:
óriáscsúszda

22.30
-02.00

10-19 Óráig

Tát Város Önkormányzata
Tát Német Kisebbségi Önkormányzat
Komárom-Esztergom Megyei
Német Kisebbségi Önkormányzat

A rendezvény tám ogatói:
\B O T L IK -T ra n s

Kisvonatozás
Energioterv Bt
I ® Tát

2534Tát, JózsefA. u.

Táton

P a r tn e r

Em beri E r ő f o r r á s o k
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