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Többször gondoltam arra – kü-
lönösen, amikor az üzemanyag 
árát drasztikusan emelgették -, 
hogy legalább a papok autója 
mehetne szenteltvízzel, de nem 
megy. A krisztuskövető élet 
sem megy az isteni erő igénybe-
vétele nélkül. Ezt a Szent-
lélekben  találjuk meg. A 
krisztuskövető élet az ÉLET, s a 
pénz és a technika akkor neme-
sül meg, vagyis veszíti el sötét 
oldalait, ha ennek szolgálatá-
ba áll.
 Szent János írja le részlete-
sebben evangéliumában, mint 
készítette fel Jézus tanítványait 
arra, hogy befejezve a földi 
pályafutását, elhagyja ezt a 
világot. A tanítványokon akkor 
olyan hangulat lett úrrá, mint 
amikor idejekorán meghalnak 
a szülők egy családban, vagy 
egy focicsapatnak kidől a vezér-
egyénisége, vagy egy zenekar-
nak kidől a jó karnagya. Jézus 
azonban megnyugtatta őket: 
elküldöm nektek a Vigaszta-
lót, a Segítőt, a Megvilágosítót, 
a Megerősítőt – a Szentlelket.  
Istennek bármelyik személyét 
emeljük ki, mindig vele műkö-
dik a másik kettő is. A földön 
járó Fiúi személlyel, Jézussal, 
vele működött az Atya is és a 
Szentlélek is.
 Azt pedig az Apostolok 
cselekedeteinek könyve 
írja le, mi volt a hatása pün-
kösdkor (40. nap) a Szentlélek 
eljövetelének, hívőkre való 
kiáradásának. A Szentlelket 

nem látta senki, megjelené-
sének hatása azonban szinte 
robbanásszerű volt.
 A természetben is vannak 
jelenségek, amelyeknek csak a 
hatását érzékeljük. A fényt 
nem látjuk, csak azt a valamit, 
amiről szemünkbe visszaverő-
dik. A radioaktív bomlás 
sugarait se látjuk, csak hatásu-
kat, vagyis az általuk ionizált 
levegő felfénylését. A legtöbb 
meteor-jelenséget (hullócsil-
lag), amiket a sötét égbolton 
láthatunk, porszemnyi, mák-
szemnyi méretű testecskét 
okozzák. Ezeket ugyan láthat-
nánk, ha az ujjunk hegyére 
tennék, de 80-100 kilométer 
magasságban vannak tőlünk, 
amikor a hullócsillag-jelensé-
get okozzák, ezért semmikép-
pen se láthatjuk őket. Csak 
hatásukat észleljük: kozmikus 
sebességgel a légkörbe érkezve, 
elektronokat vernek le az út-
jukba eső molekulákról (ioni-
zálás), s mi ekkor fénycsíkot 
látunk az égen. Majd a moleku-
lák helyreállítják épségüket, 
visszaszerzik elektronjaikat, s 
ez a fénycsík elhalványodásá-
val, eltűnésével jár. Az érzel-
mek gomolygását sem látjuk 
egymásban, csak majd hatásu-
kat, amelyek valamilyen sza-
vakban, tettekben nyilvánul-
nak meg. 
 Az ünnepléssel együtt jár 
a jókedv, a szórakozás, az ünne-
pi ételek-italok elfogyasztása, 
amelyet a Táti Pünkösdi Napok 

is felkínálnak. Ide kívánkozik 
az a nemrég hallott adat, hogy 
Európa 88 millió tonna élel-
met dob a szemétbe évente. 
Tudjuk, hogy az utóbbi évek-
ben felénk igyekvő népek kö-
zött vannak alattomos szán-
dékkal támogatott kalandorok, 
gyilkosok, de vannak éhezők 
is…
 Az idén tíz fiatal készült fel 
a Szentlélek fogadására. Heten 
tátiak, hárman tokodiak. Hár-
man Szomort, hárman az esz-
tergomi bazilikát, ketten az 
esztergomi ferencesek templo-
mát és ketten Adát (Délvidék) 
választották bérmálkozásuk 
helyének. A Főpásztor azt sze-
retné, ha az espereskerületek 
egy helyre terelnék bérmál-
kozóikat, ezt azonban nehezen 
lehet megvalósítani. A mi bér-
málkozóinknak – és a többi 
bérmálkozóknak is – azt kíván-
juk imádságos lélekkel, hogy a 
Szentlélek segítségével talál-
janak rá a krisztusi útra és 
ne térjenek le róla!
 Több, mint 10 éve felmerült 
már a gondolat, hogy illen-
dőbb, méltóbb helyet ké-
szítsünk templomunkban 
az Oltáriszentségnek. Talán 
megszoktuk már a mostani 
tabernákulumot (szentségtartó 
házacska), de többen nem 
felejtik a régi főoltárt. Ennek 
központi darabja a tabernáku-
lum. Ez a régi tabernáku-
lum  most visszakaphatja 
eredeti rendeltetését; jobban is 

illik templomunk építészeti 
stílusához, mint a mostani.
 Ezzel a kérdéssel addig nem 
foglalkozhattunk, amíg a temp-
lomtető el nem készült. Most 
már érdemben foglalkozha-
tunk vele. Turi Lajos polgár-
mester úr többször felhozta ezt 
az ügyet és híveink részéről is 
élénk mozgás indult  meg 
érdekében.
 A főoltárt 1971-ben bontot-
ták szét és vitték ki a táti temp-
lomból. Noha a II. Vatikáni 
Zsinat (1962-65) határozott a 
templomok liturgikus terének 
megújításáról, most úgy tűnik, 
a püspökök ebbéli buzgósága 
mintha a ló túloldalára esést 
jelentette volna (lásd részlete-
sebben a plébániatörténeti sár-
ga könyvben). Hogy világo-
sabb legyen a kép: a főoltár 
/is/ a misevégzést szolgálta. A 
Zsinat rendelkezése szerint ezt 
a továbbiakban csak a szembe-
miséző oltár szolgálhatja. Ilyen 
értelemben a főoltárt vissza 
nem állíthatjuk, de – ízlésünk-
nek és templom stílusának 
megfelelően – az Oltáriszent-
ség őrzésének a helyét alakít-
hatjuk, szebbé tehetjük.
 Megnéztük a raktárban vá-
rakozó régi tabernákulumot és 
úgy gondoljuk, felújítható, 
rendbehozható. Ezt a lépést 
azonban meg kell erősítenie az 
egyházi testületnek és a táti 
híveknek is.
 Ehhez azután még meg kell 
tervezni azt az alépítményt, 
amelyre a tabernákulum ráke-
rül, az esetleges további díszít-
ményekkel (gyertyatartók, vi-
rágtartók, angyalok) együtt. Ne 
siessük el, mert amit most lete-
szünk, hosszú ideig ott marad. 
Szépüljön templomunk, de ne 
feledjük, nekünk magun-
knak – a testünknek – kell 
a Szentlélek templomává 
válnia.
 Egyre nyugtalanítóbbá válik 
társadalmi szempontból euró-
pai környezetünk, de ezen kívül 
még az időjárás is kizökkent 
régebbi, évszakos egyensúlyá-
ból. Korábban a Szovjetunió 
tenyerelt rajtunk – fegyverrel, 
most az Európai Unió akar 
ránk tenyerelni – pénzzel. 
Mindkét módszer nemzetünk 
fulladozásához vezet.
 Jobban szeretnénk, ha in-
kább a Szentlélek éltető szellője 
járna nálunk és Európában, 
mintsem a tornádók.

KARDOS MIHÁLY PLÉBÁNOS

Jöjj el életadó Lélek
A krisztuskövető élet az ÉLET
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A fejlesztések Tátot
sem kerülik el
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával uniós forrásból a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a közeljövőben a 

megye 49 településén valósulhatnak meg fejlesztések: intézmények újulnak meg, 

épületenergetikai korszerűsítésekre kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, 

turisztikai látogatóközpontok nyílnak meg, de számos településen az egészségügyi és 

szociális alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a lakosság. 

 A megyei önkormányzat 

támogató döntésének segítsé-

gével  Táton megújul  a 

Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde épülete.
 Az óvodában részbeni belső 

átalakításra, felújításra kerül 

sor, de az akadálymentesítés, 

energetikai korszerűsítés és az 

udvar fejlesztése is a projekt 

része. Az udvaron árnyékot biz-

tosító kerti pavilont építenek, 

és növényeket is telepítenek. A 

beruházás csaknem 70 millió 

forintból valósul meg. Ezen 

kívül az önkormányzat tulaj-

donában lévő, Klapka György 

úti orvosi rendelő épülete és az 

épülethez tartozó udvar is 

megújul.
 A projekt keretében több 

mint 32 millió forint ráfordí-

tással az épület külső felújítása, 

illetve részben átépítése törté-

nik meg – kicserélik a tetőhéja-

zatot, a kültéri lámpatesteket, 

felújítják a belső lépcsőket, 

hőszigetelnek, de az udvar 

rendezése sem marad el.  
 „A területi elvet figyelembe 

véve a tervezett illetve az elő-

készítés alatt álló fejlesztések a 

megye egész területét lefedik. 

Kiemelten fontosnak tartom u-

gyanis a kistelepülések, a köz-

ségek támogatását” – mondta 

Popovics György, a megyei 

közgyűlés elnöke a megítélt 

TOP-os támogatásokkal kap-

csolatban.
 Hozzátette, Tát pályázatával 

együtt jelenleg 80 projektről 

született döntés 12,7 mrd Ft 

értékben, de a munka nem áll 

meg: az első körös pályázatok 

közül még további 40 támo-

gatási kérelemről döntenek a 

következő hónapban. Támo-

gatásuk esetén további hasonló 

fejlesztésekre és inkubátor-

házak fejlesztésére kerül sor. 
 2017. március 31-ével meg-

jelentek a 2017. évi TOP-os 

pályázatok is. A kiírások révén 

több mint 8,1 milliárd Ft támo-

gatás juthat még a települések-

nek.

 Inkubátorházak fejleszté-

sére, leromlott városi területek 

rehabilitációjára, helyi identi-

tás és kohézió erősítésére, vala-

mint újabb turisztikai, közleke-

dési, vízrendezési és energeti-

kai projektekre nyújthatnak 

pályázatokat az önkormány-

zatok és egyéb, a kiírásokban 

szereplő szervezetek.  

„A TOP-os pályázatoknak 

köszönhetően Magyarország 

kormánya lehetővé tette, hogy 

az országos, pozitív gazdasági 

változásokkal párhuzamosan 

az egyes településeken is je-

lentős, az ott élőket szolgáló 

változások történjenek. A fenti 

beruházások az egyik első kéz-

zelfogható eredményei ennek 

a törekvésnek, bízom benne, 

hogy a jövőben további, a helyi 

közösségeket erősítő pályázati 

források nyílnak meg a me-

gyebeli községek előtt. Tát 

országgyűlési képviselőjeként 

magam is azon dolgozom, 

hogy itt és a szűkebb térségben 

a jövőben is számos további 

fejlesztés valósulhasson meg” 

– mondta Völner Pál, az Igaz-

ságügyi Minisztérium állam-

titkára, a térség országgyűlési 

képviselője. 

Táti Walzer
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA
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Kézzel fogható
eredmények
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Előzmény:
Tát város elfogadott Integrált 

Településfejlesztési Stratégiá-

jában (ITS) fontos szerepet 

játszik a város zöldfelületeinek, 

parkjainak megújítása, kialakí-

tása, a közösség számára hasz-

nos funkciókkal való megtöl-

tése.
 Ennek érdekében pályázatot 

kíván benyújtani a TOP 2.1.2-

16 „Zöld város kialakítása” cím-

ű kiírásra. A pályázat meg-

alapozására négy tér tervei ké-

szülnek:

o Központi rendezvénytér 
o Tátika tér
o Rózsa utcai (római úti) park
o Mária tér
 A tervezési program meg-
alapozása érdekében a város a 
nyár folyamán több fórumon is 
bemutatja az érlelődő elképze-
léseket. Ennek egyik első lépé-
seként kérdezzük meg rajzos 
formában a terek fiatal haszná-
lóit a következő témákban:
 A pályázat témái lehet-
nek:
o A család a téren
o Barátokkal a téren

o Táti búcsú
o Táti pünkösd
o Mit vennék a piacon?
 Bármilyen, városi térrel, ját-

szótérrel és szabadtéri prog-

rammal, rendezvénnyel kap-

csolatos pályaművet várunk.
 A rajzpályázat védnöke:
 Turi Lajos, Tát Város pol-

gármestere
 A résztvevők köre:
 A rajzpályázatban minden 

Táton élő vagy a táti általános 

iskolában tanuló diák részt 

vehet.
 Technikai információk:
 Pályázni A4-es méretben 

egyénileg készített alkotások-

kal lehet. Műfaji megkötöttség 

nincs, a beadott alkotás az 

egyéni fantázia alapján bár-

milyen szabadon választott 

technikával készített rajz lehet.
 A benyújtás  módja, 

határidők:
 A benyújtási határidő: 2017. 

május 31. A pályaműveket a III. 

Béla Általános Iskola rajz-

tanára, Hédlné Lukácsy Ilona 

gyűjti. A benyújtott pályaműre 

kérjük, írják fel:
„Az én főterem, az én piacom” 

rajzpályázat 
Benyújtó neve, életkora, lak-

címe, elérhetősége (telefon, e-

mail) 
 Egy pályázó maximum 3 

pályaművet adhat be!
 Értékelés, díjazás
 A pályaműveket június hó-

napban egy 5 fős zsűri értékeli. 

Valamennyi résztvevő emlék-

lapban részesül. A pályázat első 

három helyezettje tárgyjutal-

mat kap. A díjak átadására 

2017. június 9-én kerül sor. A 

pályázat kiírója fenntartja a 

jogot arra, hogy a benyújtott 

pályaművekből kiállítást ren-

dezzen.
További információk:

Táti Közös Önkormányzati Hivatal
2534 Tát, Kossuth L. u. 15.

polghivatal@tat.hu

Előzmény:
Tát város 2017-ben elfogadott 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában (ITS) fontos 
szerepet játszik a város zöldfe-
lületeinek, parkjainak megújí-
tása, kialakítása, a közösség 
számára hasznos funkciókkal 
való megtöltése.
 Ennek érdekében pályázatot 
kíván benyújta-ni a TOP 2.1.2-
16 „Zöld város kialakítása” cí-
mű kiírásra. A pályázat meg-
alapozására négy tér tervei ké-
szülnek:
o Központi rendezvénytér 
o Tátika tér
o Rózsa utcai (római úti) park
o Mária tér
 A tervezési program meg-
alapozása érdekében a nyár 

folyamán több fórumon is 
lehetősége lesz a város lakóinak 
megismerkedni az érlelődő 
elképzelésekkel, és vélemé-
nyükkel, javaslataikkal segíteni 
a minél jobb, gazdaságosabb 
végeredmény létrejöttét. 
 Ennek egyik első lépéseként 
kérdezzük meg fotópályázat 
formájában is a közterek fiatal 
használóit a következő témák-
ban:
 A pályázat témái lehet-
nek:
o Barátokkal a téren
o Táti rendezvények (búcsú, 
pünkösd, stb.)
o Piaci hangulatok
 Bármilyen, városi térrel, ját-
szótérrel és szabadtéri prog-
rammal, sportolási lehetőség-

gel, rendezvénnyel kapcsolatos 
pályaművet várunk.
 A fotópályázat védnöke:
 Turi Lajos, Tát Város pol-
gármestere
 A résztvevők köre:
 A fotópályázatban részt ve-
het minden Táton élő vagy on-
nan elszármazott lakos.
 Technikai információk:
 Pályázni két kategóriában 
lehet:
 Fotó kategória: kizárólag a 
pályázati témákhoz illeszkedő 
tartalmú, digitális fényképező-
géppel vagy okos-telefonnal 
készített minimum 1 MB fel-
bontású kép beküldésével.
 Digitális kép kategória: ki-
zárólag a pályázati témákhoz 
illeszkedő tartalmú, digitális 
rajztechnikával készített vagy 
módosított (Photoshop, stb.) 
kép beküldésével.
 Egy pályázó legfeljebb há-
rom alkotást nyújthat be kate-
góriánként .
 A benyújtás módja, ha-
táridők:
 A benyújtási határidő: 2017. 

június 30. A pályaműveket a 
polgármesteri hivatal a követ-
kező e-mail címen gyűjti:
polghivatal@tat.hu
 Az e-mail tárgya: „Az én 
főterem, az én piacom” 
 Az e-mail-ben feltétlenül 
szerepeljen a benyújtó neve, 
lakcíme, elérhetősége (telefon, 
e-mail).A benyújtó a fotó be-
nyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy pályázat elbírálásához 
ezen adatok kezelésre kerül-
jenek. 
 Értékelés, díjazás
 A pályaműveket június hó-
napban egy 5 fős zsűri értékeli. 
Valamennyi résztvevő emlék-
lapban részesül. A pályázat első 
három helyezettje tárgyjutal-
mat kap. A díjak átadására 
2017. július 07-én kerül sor. A 
pályázat kiírója fenntartja a 
jogot arra, hogy a benyújtott 
pályaművekből kiállítást ren-
dezzen.

További információk:
Táti Közös Önkormányzati Hivatal

2534 Tát, Kossuth L. u. 15.
polghivatal@tat.hu

„Az én főterem,
az én piacom” 
RAJZPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tát város általános iskolásai részére 

„Az én főterem,
az én piacom” 
FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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Zöld Várost
építünk
Megújulhatnak Tát parkjai

 A fejlesztések 2 pályázati 

csomagból - az adósságkon-

szolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fej-

lesztési támogatása illetve a 

Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) – és 

önkormányzati saját forrásból 

valósulnak meg. 
 Néhány hete már el is ké-

szült a Fő út – általános iskola 

és óvoda közötti – kb. 230 m-es 

járdaszakaszának térburkoló 

kövekkel történő felújítása, 

mellyel az eddig gondot okozó 

vízelvezetési problémák is 

megoldódtak. 
 Közbeszerzési eljárás van 

folyamatban az alábbi beruhá-

zások kivitelezésére:
- az óvodák és a bölcsőde 

felújítása, energetikai korsze-

rűsítése
- az orvosi rendelők külső fel-

újítása, utólagos hőszigetelése 

és tetőhéjazat cseréje
- a Szeretetotthon külső nyí-

lászáróinak cseréje
- az Iparterület fejlesztése.
 Várjuk a külterületi utak fel-

újítására és a fitneszparkok 

létesítésére benyújtott pályá-

zataink pozitív elbírálását.
 Kisvárosok számára kiírt -, a 

zöldfelületek fejlesztésére és 

parkosításra irányuló - „Zöld 

város kialakítása” című TOP-

os pályázathoz tájépítészek 

bevonásával készülnek tervek, 

melyhez a lakosság véleményét 

és javaslatait is várjuk.
 A sokszor kérdezett 10-es út 

esztergomi kihajtásánál terve-

zett körforgalmú csomópont 

kialakítása a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. beruházása lesz, 

melynek megvalósíthatóságá-

hoz keresik a megfelelő pályá-

zati csomagot. 
 Reményeink szerint ez is 

hamarosan realizálódik!
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 A tavalyi évben elkészült 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában is fontos volt a 
város számára a parkok, zöld-
felületek felújítása, hasznosí-
tása, funkciókkal, élettel való 
megtöltése.
 A 2014-2020 uniós ciklus-
ban meghirdetett Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program TOP 2.1.2-16 számú, 
„Zöld város kialakítása” című 
pályázat keretében lehetősé-
günk nyílik a tervezett zöld-
hálózat fejlesztési program első 
elemeinek megvalósítására. 
Kertvárosban és az Ófaluban 
négy zöldfelület – a Rózsa tér, a 
Központi rendezvénytér, a 
Mária tér és a Tátika tér - új 
funkcióját, megújítását tervez-
zük két ütemben. 

 A Központi rendezvény-
téren a városban zajló esemé-
nyek számára (pünkösdi na-
pok, búcsú, stb.), alakítanánk 
ki megfelelő helyet és közmű-
vesítést.
 Ezen kívül kis fenntartási 
igényű, őshonos növényzettel 
történő parkosítást, valamint a 
környék csapadékvizét is befo-
gadó tó kialakítását tervezzük.
 A Tátika téren, a rendezet-
len, csak parkolásra használt 
területen a tervezett új busz-
megálló környezetében a kul-
turált várakozásra is lehetősé-
get adó parkosítás készülne, és 
egy kisebb, néhány standot 
tartalmazó helyi piacot szeret-
nénk létrehozni. 
 A Rózsa téren a már meg-
valósult – a környező utcák 

csapadékvizét befogadó tó –   
környezetének rendezése, par-
kosítás és játszótér valósulna 
meg.
 A Mária téren - SacraVelo 
turisztikai projekthez és a ter-
vezett kerékpárúthoz csatla-
kozóan - kerékpáros pihenő-
hely és parkosítás történhetne.
 A fenti elemek első vázlat-
tervei elkészültek, melyeket a 
Táti Pünkösdi Napok kereté-
ben, szombaton a tervezőkkel 
együtt szeretnénk Önöknek be-
mutatni. A helyszínen lehető-
ségük lesz elmondani az ötlete-
iket, javaslataikat, kérdéseiket, 

felvetéseiket, és megbeszélni 
ezeket  a tervező team tagjaival. 
 Kérjük, segítsék a munkán-
kat a zöldfelületi fejlesztésekről 
szóló kérdőív kitöltésével és 
éljenek a személyes beszélgetés 
lehetőségével is! A kérdőív a 
város honlapján letölthető, va-
lamint a Polgármesteri Hiva-
talban és a Kultúrházban elér-
hető.
 A kérdőíveket kérjük az Ön-
kormányzathoz visszajuttatni 
legkésőbb 2017. június 15-ig. 
 Előre is megköszönve segít-
ségüket. 

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E G H Í V Ó

Tát Város Önkormányzat 
képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

ÓFALU TELEPÜLÉSRÉSZ 
lakosai részére

2017. május 29. (hétfő)
16.00 óra

III. Béla Általános Iskola 
(2534 Tát, Fő út 82.)

TÁT KERTVÁROS 
TELEPÜLÉSRÉSZ

lakosai részére
2017. május 29. (hétfő)

18.00 óra
Városháza (2534 Tát,
Kossuth Lajos u. 15.)

ÚJTELEP TELEPÜLÉSRÉSZ 
lakosai részére

2017. május 30-án (kedd) 
16.00 óra, Sportpálya

DEPÓ TELEPÜLÉSRÉSZ 

lakosai részére
2017. május 30-án (kedd) 

18.00 óra, Depó

2017. évi tervezett
fejlesztések
Korábban már tájékoztatta az Önkormányzat a tisztelt
lakosságot a benyújtott pályázatainkról. Ezennel a
pozitív elbírálásban részesült pályázatok
megvalósításának ütemezéséről szeretnénk beszámolni.

TOP
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program
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Kaplonyi vendégek Pünkösdkor

Tát Város Önkormányzatának meghívására június 3-án
(szombaton) érkezik Tátra a  Kaplonyi Fúvószenekar.
Az együttest elkíséri Mosdóci Vilmos polgármester úr és
Csizmár Erika jegyző asszony is.

Zenészbarátok
a Partiumból

 A vendégek utazásáról, 

programjáról és a Táti Német 

Nemzetiségi Fúvószenekar 

idei terveiről is beszélgettünk 

Rózsavölgyi Károllyal,  a 

zenekar alapító tagjával. 
 
? Mikor és hogyan kerültek a 

táti zenészek kapcsolatba a 

kaplonyiakkal?
 - Fúvószenekarunk már a 

megalakulás évében (1985-

ben) meghívást kapott vendég-

szereplésre a bajorországi Sch-

rattenbach-i Fúvószenekartól. 

Ennek köszönhető, hogy Tátról 

az első kultúrcsoportként a Táti 

Német Nemzetiségi Fúvós-

zenekar utazhatott 1986-ban 

nyugatra. Schrattenbachban 

nem csak kiváló zenészekkel, 

de nagyon vendégszerető em-

berekkel, jó barátokkal is talál-

koztunk.
 Az akkor megalapozott ba-

ráti kapcsolatunknak köszön-

hetően az elmúlt több mint 30 

év alatt már hat alkalommal 

voltunk mi Schratenbachban 

és szintén hat alkalommal 

voltak a bajor barátaink Táton. 

Schrattenbachban nem csak 

barátokra leltünk, de az első és 

az azt követő utazások nagyon 

sokunk szemléletét, látásmód-

ját jó irányban megváltoztat-

ták. Fokozódott az igényünk a 

szép, tiszta lakókörnyezethez. 

A zenészeken kívül egyre több 

táti polgár (köztük az általános 

iskola tanárai és tanulói is) 

megismerhette a kicsi, de 

nagyon szép bajor települést, 

az ott élő vendégszerető embe-

reket. Az egy évtizede tartó 

baráti kapcsolat után kezdtünk 

el feleségemmel azon gondol-

kodni, hogy hogyan tudnánk 

valahol, valamilyen közösség-

nek viszonozni azt, amit mi a 

schratenbachi kapcsolat révén 

kaptunk. Tudtuk, hogy az 

akkori zenekari elnök, Engel 

Ludwig édesanyja és rokonai a 

Partiumban található Terem 

faluból kerültek 1947-ben 

Németországba.
 Arra gondoltunk, hogy ha 

felvesszük a kapcsolatot egy 

ottani fúvószenekarral, akkor 

rajtuk keresztül ezt a viszono-

zást megtehetjük. Az akkor 

Táton élő Bencze Csaba Attila 

újságíró segítségével kiderítet-

tük, hogy Teremben nincsen 

fúvószenekar, de az ahhoz kö-

zeli Kaplonyban már közel száz 

éve működik egy együttes. 
 Előzetes egyeztetés után 

Bohner Antal, a néhai Petrás 

Tibor és a helyismerettel ren-

delkező újságíró társaságában 

1998 márciusában elmentünk 

Kaplonyba. Itt Máncz Dezső 

akkori polgármester nagy sze-

retettel fogadott és bemutatta a 

fejlődés előtt álló falut. Ter-

mészetesen találkoztunk a 

zenészekkel is, akik a kopott, 

öreg hangszereiken, kézzel 

írott kottából játszva, a lepusz-

tult, piszkos kultúrházban ze-

néjükkel köszöntöttek. 
 Meghívásunkat örömmel 

elfogadták és 1999 augusztus 

19.-21. között ellátogattak 

Tátra. Számukra ez az utazás 

hasonló élmény volt, mint a mi 

1986. évi vendégszereplésünk 

Schranttenbachban.

?Mi történt azóta Kaplonyban 

és a helyi fúvószenekar élet-

ében?
 A település rendkívül sokat 

változott. Felújították a kultúr-

házat, iskolát és a Polgármes-

teri Hivatalt.
 Felépült a sportcsarnok, 

szilárd burkolatot kaptak az 

utcák. Kiépítették a víz, és 

csatornarendszert és egyre 

több lakásban van már korsze-

rű fürdőszoba.  A közterüle-

teket parkosították, a házak 

nagy részét virágok díszítik.
 A fúvószenekar is óriási 

változáson ment keresztül. Az 

akkor látott, hallott zenekarból 

ma már csak néhány zenész, 

köztük Poósz Attila a tagja (és 

vezetője) az együttesnek.A 

majdnem megszűnő fúvós-

zenekar szakmai irányítását 

2009-ben Câcu Mircea kar-

mester vette át. Azóta a fejlődés 

töretlen.
 Zenéltek már Lengyel-

országban, Csehországban, 

Szlovákiában és természetesen 

több alkalommal Magyar-

országon. 2013-ban a régi 

hangszereket több mint húsz-

ezer eurós európai uniós támo-

gatással lecserélték. 

?Hol és mikor fog fellépni a 

vendégzenekar?
 Az 1903-ban alapított ven-

dég Kaplonyi Fúvószenekar 

tagjai júni-us 4-én (vasárnap) 

közreműködnek a  Temp-

lomban 10 órakor kezdődő ün-

nepi szentmisén. Ezt követően 

rövid térzenét adnak a temp-

lom előtt.
 Délután 15 órakor a nemzeti 

összetartozás emlékhelyén, a 

Trianon-obeliszknél megemlé-

kezést tartanak, ahol Mosdóci 

Vilmos polgármester úr mond 

ünnepi beszédet. Előtte néhány 

indulót, az ünnepségen pedig a 

Magyar Himnuszt és a Székely 

Himnuszt fogják eljátszani.
 A két baráti fúvószenekar 

közös koncertje 17 óra 30 perc-

kor kezdődik a Kultúrház előtti 

rendezvénysátorban. A műsor 

befejezéseként Câcu Mircea 

karmester és Szladik Tibor 

művészeti vezető dirigálásával 

néhány számot együtt fog 

eljátszani a kaplonyi és a táti 

fúvószenekar.



Az alkotó gyermekkorától 

kezdve rajzol. Komolyabb gra-

fikákat először a gimnázium-

ban készített 1996-tól, festeni 

1999-ben kezdett temperával.
 Az esztergomi Szent István 

Gimnáziumban rajztanárai 

szervezésében számos rajz- és 

képzőművészeti versenyen vett 

részt. A gimnáziumban a rajz-

szakkör tagjaként ismerkedett 

meg többféle technikával. Meg-

határozó azonban a grafika és a 

tempera festés maradt.
 Az érettségit követően jogi 

egyetemen tanult tovább. A 

tokodi Batik szakkörbe 2004-

ben lépett be, ahol Huber 

Andrásnétól sajátította el a 

képalkotó batik technikát. A 

kiállítás részét képezik e sajátos 

technológiával készült képek, 

amelyek a szakkör közös kiállí-

tásain részben már láthatóak 

voltak.
 2003-tól kezdődően ismer-

kedett meg az olajfestészettel 

autodidakta módon. Az olaj-

festészetben elsődlegesen a 

fotórealisztikus tájéképfesté-

szet jellemzi. Az olajfestészet-

hez kapcsolódóan újabb tech-

nikákat és stílusokat Simon M. 

Veronika festőművész tanodá-

jában sajátítja el, amelynek 

2014 óta hallgatója, rendszere-

sen részt vesz a táti kultúrházba 

szervezett képzéseken.
 2011-től majd minden év-

ben illusztrált Szepesi Zsuzsan-

na, tokodi származású költő 

versköteteiben. Az illusztráció-

kat – zömmel - grafittal készí-

tette, majd áttért a tusrajzokra. 

A kiállításon valamennyi kötet-

hez készített illusztrációkból 

láthatóak darabok.
 Az alkotó Kátai Ferencné 

biztatására vállalta az első, 

önálló kiállítást. Az alkotó 34 

éves múlt, erre utal a kiállítás 

címe is, amelynek célja az 

eddigi képzőművészeti tevé-

kenységének átfogó bemuta-

tása.
 A gimnáziumi éveiben szá-

mos rajz és képzőművészeti 

versenyen vett részt:
· A megyei rajz és műalkotás-

elemzés döntőjén a III. kor-

csoportban, rajz kategóriában 

elért I. helyezés (Tatabánya, 

1999. április 20.) 
· „Az idő múlása örök” jeligé-

vel „A Dunántúli középiskolá-

sok Dunántúli Művészeti Nap” 

néven meghirdetett képző-

művészeti és irodalmi pályáza-

tán képzőművészeti kategóriá-

ban kiemelkedő eredményt ért 

el  (Ifjúsági kabinetiroda, 

Szombathely, 1999. november)
Európa az iskolában – Europe 

at School pályázatain (a ver-

senyt az Európa Tanács, az 

Európai Unió, az Európai Par-

lament, az Európai Kulturális 

Alapítvány, az Oktatási és Kul-

turális Minisztérium, valamint 

az Európa az Iskolában Magyar 

Nemzeti Bizottsága támo-

gatta):
· 2000. évben
· 2001. évben és
· 2003. évben díjnyertes
 Mindezek eredményeként 

Pozsonyban, a finnországi 

Hauh-ban és végül Ausztriában 

vehetett részt a pályázók euró-

pai találkozóján.
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Bízom benne, hogy Kaplonyi 

Fúvószenekar táti szereplése, a 

két zenekar tagjainak ismételt 

találkozása hozzá fog járulni a 

zenekaraink között 1999 óta 

meglévő baráti kapcsolat, és a 

településeink között 2005-ben 

megkötött partnerkapcsolat 

ápolásához és tovább fejlesz-

téséhez.

?A Táti Német Nemzetiségi 

Fúvószenekar hol fog szerepel-

ni még az idén?
 Sajnos kicsi a táti Kultúrház 

színpada, ezért június 1-én, 7-

én és szeptember 10-én a 

Dorogi József Attila Művelő-

dési Házban adunk közös 

hangversenyt angol, német 

illetve kanadai fúvószenekar-

ral. Fúvószenekarunk meghí-

vást kapott a június 18-án, 

Tatán megrendezésre kerülő 

Német Nemzetiségi-zenekarok 

Találkozójára. A felkérés való-

színűleg annak is köszönhető, 

hogy tavaly felvételt nyertünk a 

Komárom-Esztergom Megyei 

Értéktárba. Október 13-án egy 

kisebb létszámú norvég fúvós-

zenekarral játszunk együtt a 

táti Kultúrházban.
 Természetesen idén is részt 

veszünk a városunk rendez-

vényein, valamint november 

10-én,  a Német Nemzetiségi 

Napon. 

?Milyen támogatásokat ka-

pott idén a zenekar?
 Nagy öröm számunkra, 

hogy ezeket a fellépéseket már 

az új, Tát Város címerével 

ellátott mellényben tehetjük 

meg, a próbákon pedig az új 

kottaállványokat használ-

hatjuk. Ezúton is köszönjük Tát 

Város Önkormányzata és a Táti 

Német Kisebbségi Önkor-

mányzat támogatását. Köszön-

jük azon magánszemélyek 

segítségét is, akik adójuk 1%-

nak felajánlásával támogatták 

a működésünket. A  2015. évi 

NAV 1% (78.768 Ft) az Erdély-

ben tavaly júliusban történt 

utazás során (belépő és idegen-

vezető) került felhasználásra. 

 ?Mikor és hol tartja a fúvós-

zenekar a próbáit?  
 A zenekar próbái szerdán-

ként 18 órakor kezdődnek a táti 

Kultúrházban, melyre szeretet-

tel várjuk a zenét tanuló, fúvós-

zenekari játék iránt érdeklődő 

táti és a környékbeli fiatalokat.

Tertia Pars
Egy műkedvelő festő, grafikus
munkássága
A pünkösdi napok hivatalos megnyitója minden évben
egy kiállítás megnyitó is egyben. Idén a Táti Galéria
vendége a tokodi származású, Budapesten élő, jogász
végzettségű dr. Robotka Imre lesz.
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KAPLONY
Érdekességek partiumi testvértelepülésünkről

Kaplony 2002-től alkot önálló 
községet, amikor különvált  
Kálmándtól. A 2002-es nép-
számlálási adatok szerint 3135 
lakosa van. 90%-uk magyar, 
3,18% roma, 3,15% német és 
2,9% román.

Története
Eredetileg a Kaplony nemzet-
ség (Kond vezér második fiá-
nak leszármazottai) tulajdona 
volt.
 A középkor megpróbáltatá-
sait (tatárjárást, törökdúláso-
kat) jól bírta a falu, fennmara-
dása annak köszönhető, hogy 
az akkor még létező Ecsedi-láp 
kitűnő búvóhelyet és élelem-
forrást biztosított lakosainak.
 Az 1703-ban kitört Rákóczi-
szabadságharc végére a háború 
és a pestisjárványok miatt tel-
jesen elnéptelenedett. Ezt a 
falut is, pusztaként említették a 
korabeli dokumentumok. A 
Szatmári békekötés után (1711) 
azonban a vidék ura, Károlyi 
Sándor elhatározta saját birto-
kainak katolikus svábokkal 
való betelepítését. 1712-ben 

érkeztek ide az első telepesek 
„Ez nagymértékben annak a 
sváb hagyománynak köszön-
hető, hogy a legidősebb fiú 
örökölte a föld felét, másik felét 
pedig a jegyesének adták el, 
hogy a birtokot ne darabolják 
fel, a pénzből pedig kifizették a 
többi gyermeket. Sok fiúgyer-
mek nem vállalta a zsellérséget 
testvérénél, hanem más telepü-
lésre költözött inkább, ahol 
még volt szabad föld.”
 1910-ben 1937, túlnyomó-
részt magyar lakosa volt. A 
trianoni békeszerződésig Szat-
már vármegye Nagykárolyi já-
rásához tartozott. 1992-ben 
társtelepülésével, Kálmánddal 
együtt 4574 lakosából 3367 
magyar, 964 német, 144 román 
és 99 cigány volt.

Szent Antal templom 
1848. június 18-án, Szent-
háromság vasárnapján, Hám 
János szatmári püspök szentel-
te fel Kaplony harmadik temp-
lomát. Gróf Károlyi Sándor 
feljegyzései alapján, 1080-ban 
bencés monostor és templom 

állott, Tours-i Szent Márton 
tiszteletére, a mai templom 
helyén, amelyet a Kaplony 
nemzetség (Kond vezér máso-
dik fiának leszármazottai) épít-
tetett saját birtokán. 1711, a 
szatmári béke megkötése után 
gróf Károlyi Sándor engedélyt 
kapott Telekesi István egri 
püspöktől, hogy az akkor már 
romos templomot lebontassa, 
és annak megmaradó alapjaira 
felépíttette a Megtestesült Ige 
tiszteletére az új templomot. 
Oltárképe ma a kolostor folyo-
sóján látható. Ezt a második 
templomot földrengés döntöt-
te romba, 1834. október 15-én. 
 1844. április 26-án, gróf 
Károlyi György jóvoltából meg-
kezdték az új, és ma is álló 
templom építését, Ybl Miklós 
tervei alapján. 1847-ben már a 
kriptát festették és 1848. június 
18-án nagy ünnepélyességgel 
fel is szentelték. Minden évben 
június 13-án Kirbály-templom-
búcsú van Kaplonyban.

Károlyi grófok kriptája

Károlyi Sándor (a Rákóczi-

szabadságharc hadvezére, aki 

1711-ben a majtényi-síkon le-

tette a fegyvert) eredeti gondo-

lata az volt, hogy, elődeinek és 

magának egy családi mauzó-

leumot épít Kaplonyban. A 

kápolna alatti családi sírbolt 

elkészülte után Károlyi Sándor 

már nem élt sokáig. 1743. 

szeptember 8-án halt meg 

erdődi kastélyában. Holttestét 

innét hozták át és temették el 

Kaplonyba kilenc hónap múlva 

1744. június 22-én.
 Ez a kripta a templommal és 

kolostorral együtt az 1834-es 

földrengéssel elpusztult. Ami-

kor Ybl 1842-ben az új grófi sír-

bolt megtervezésébe kezdett, 

visszalopta a régi románstílusú 

templomok kereszthajóját – 

bár ez csak a toronyból illetve 

madártávlatból látszik – azzal, 

hogy a kriptát a templom szent-

ély mögötti részéhez kapcsolta. 

A kripta tehát románstílusban 

épült.A kriptában található 

szarkofágokat négy csoportba 

lehet osztani: a legrégibbek az 

1600-as évek elején készültek 

Pozsonyban. Anyaguk bronz, 

amelyet festett képek borí-

tanak, készítőjük pedig egy 

számunkra ismeretlen kézmű-

ves. Mára egyetlen egy ilyen 

koporsó látható.
 A második csoporthoz tarto-

zókat az 1700-as évek első felé-

ben készítették, valószínűleg 

szintén Pozsonyban. Ezek már 

hármas koporsók és nagy 

rokonságot mutatnak a bécsi 

császári kripta koporsóival. 

Az 1700-as évek végén készült 

szarkofágok szintén hármasak. 

Külső rézborításukat gazdag 

domborművekkel díszítették. 

Károlyi Tibor 1892-ben kívül és 

belül a kriptát is renováltatta. 

Ugyanekkor rendelt meg a 

család egy Keresztrefeszített 

Krisztust a firenzei Pietro 

Bazzanti nevű szobrásztól. Az 

egy tömb kararai márványból 

kifaragott remekmű 1898-ban 

érkezett  meg Kaplonyba. 

Ugyancsak ekkor tájt hozták el 

azt a márványoltárt is, amelyet 

Károlyi Tibor külön rendelt 

meg.
 A háromhajós kriptát 1904-

ben átalakították, hogy még 

több személyt temethessenek 

ide. Az oszlopok közötti részt 

téglával befalazták, a falakban 

pedig téglalapszerű üregeket 

készítettek, amelybe a kopor-

sókat egyszerűen csak be kel-

lett tolni. Az üregeket már-

ványlappal zárták el, amelyre 

aztán a halott nevét és szüle-

tésének, illetve halálának az 

évszámát vésték.A Károlyi 

családnak jelenleg 36 tagja 

alussza itt örök álmát. Az ő 

koporsójukon kívül van itt még 

két  ezüsturna,  amelyben 

Károlyi Antal és Károlyi József 

feleségének a szíve van bebal-

zsamozva.
 Utoljára 1943-ban volt itt 

temetés. A családi mauzóleum 

ajtaja csak 1948-ban nyílt meg 

a kíváncsi látogatók előtt.
Az oldalt összeállította:

HÁMOS LÁSZLÓ

Kaplony (románul Căpleni, németül Kaplau) a
Partiumban, Szatmár megyében található (Románia).
Nagykárolytól 5 km-re északra a Kraszna bal partján,
a hajdani Ecsedi-láp szélén fekszik.



 - Tulajdonképpen igen. Egy 
kis kitérővel kerültem a rend-
őrséghez, - először közlekedési 
üzemmérnökként főiskolai 
oktató voltam, -  de amikor 
megnyílt előttem a rendőri 
pálya, rájöttem, hogy valóban, 
egy gyerekkori álmom kezd 
megvalósulni. Az esztergomi 
rendőrségen vizsgálóként, 
majd nyomozóként dolgoztam. 
Később én lettem a nyomozó 
alosztály vezetője, majd 1997-
től a bűnügyi osztály került az 
irányításom alá. 2007 végéig 
dolgoztam a bűnügyi osztály 
vezetőjeként.

? Ha azt a szót halljuk, hogy 
rendőrnyomozó, szerintem 
legtöbbünknek Columbo had-
nagy vagy Scherlock Holmes 
jut eszébe.  Mennyire tükrözi a 
valóságot az, amit a detektív 
filmekben látunk?
 - Egy detektív film kb. 50 
percig tart, és tele van izgalom-
mal, egy valós bűnügy felgön-
gyölítése viszont hosszú hete-
ket, hónapokat, néha éveket is 
igénybe vehet. A valóságban a 
bűnügyek felderítése jóval 
hosszabb, és azt kell mondjam, 
unalmasabb folyamat, mint 
amit a filmekben látunk. Persze 
vannak izgalmas pillanatai is 
egy-egy ügynek.
 
? Mi történik akkor, amikor 
egy sikeres rendőrnyomozó 
összefut az utcán egy valami-
kori kuncsaftjával? Gondo-
lom, vannak ilyen helyzetek is. 
 - Megtörténik az ilyesmi. 
Általában jókat derülünk a régi 
ügyeken, amikor én az egyik 
oldalon álltam üldözőként, ő a 
másikon üldözöttként. Ezek 
nem csak mulattató, de szá-

momra igen jóleső percek is 
tudnak lenni, mert pl. olyano-
kat is mondanak nekem ilyn-
kor, hogy „Keil, azért azt neked 
köszönhetem, hogy akkoriban 
féket húztál nekünk. Ezért 
tudunk most itt beszélgetni.”  
Ezek azok a pillanatok, amelye-
kért igazán érdemes ezt a mun-
kát végezni, és amelyek meg-
erősítik az embert abban a 
tudatban, hogy az élet értelmes 
és szép. 
 
? Állandó vitatéma a mai  
társadalomban a kiszabható 
büntetések mértéke. Mint volt 
rendőrnyomozónak, mi a véle-
ményed ebben a kérdésben?
 - Sok éves nyomozói munka 
után azt a következtetést szűr-
tem le, hogy nem annyira a 
büntetések mértékének van 
elrettentő ereje. Az igazán ha-
tásos az, ha a bűncselekmé-
nyért járó büntetés hamar jön, 
és nagy valószínűséggel bekö-
vetkezik. Az azonnali bünte-
tésből okul az ember. Talán 
nem a legszerencsésebb a ha-
sonlat, de tény, hogy a háziállat 
is akkor érti meg, hogy valamit 
nem szabad tennie, ha közvet-
lenül a csínytevés után, azzal 
összefüggésben kapja a fenyí-
tést.

? Családos ember vagy, még-
hozzá nagycsaládos. 
 - Feleségem aktív nyomozó 
a dorogi rendőrségen. Négy 

gyerekünk van, három lány és 
egy fiú. A legidősebb egyete-
mista, a nála 3 évvel fiatalabb a 
Dobó gimnáziumban végez, a 
két kicsi általános iskolás.
 
? Családoddal Esztergomban 
élsz, de Táton születtél, táti 
gyökerekkel rendelkezel. Mit 
jelent ez számodra?
 - Én egész életemben táti 
voltam. most is az vagyok. Az 
utóbbi húsz évben Esztergom-
ban lakom a munkám miatt, de 
az összes rokonom és a bará-

taim nagy része táti, és én is 
valójában tátiként élek. A „szál-
lodás” Keilék sarjaként. (Nagy-
apámnak szállodája volt a 
Mogyorósi úton, ezért ragadt 
ránk a „szállodás” név.) 
 Fiatal koromban megpró-
báltam apám és bátyám nyom-
dokaiba lépni, azáltal, hogy 
„autós” szakmát választok – 
apám sofőr volt, bátyám autó-
szerelő – azóta pedig, hogy 
önkormányzati képviselő let-
tem, úgy tűnik, hogy anyámat 
is némileg követni próbálom 

hivatásában, ugyanis édes-
anyám a táti tanácsnál volt 
anyakönyvvezető. Ezekre a 
párhuzamokra nemrég lettem 
figyelmes. Úgy gondolom, 
valahol én is az ősök útját 
járom. 
 
? Táti önkormányzati kép-

viselőként mi az, amit különö-

sen is fontosnak tartasz?
 -  Egy térfigyelő  kame-

rarendszer felállítása jelentős 

mértékben hozzájárulna a 

település közbiztonságához. 

Ezt rendőrnyomozói tapasz-

talataim alapján is mondom. A 

képviselőtestülettel közösen 

azon dolgozunk, hogy a rend-

szer mielőbb felállhasson.

? A táti iskolában egy bűn-

megelőzési programot vezetsz. 

Erről mondj légy szíves pár 

szót!
 - A programot a mostani 

aktív kollégáim vezetik, de én 

szervezem. Idén is lesz, július 

vége, augusztus eleje időben. 
 Az iskola most fogja meg-

hirdetni és a jelentkezési lapo-

kat kiadni. Tavaly nagyon jól 

sikerült, vagy 60 gyerek vett 

részt rajta, egy héten keresztül, 

reggel 8-tól délután 4-ig. Az 

önkormányzat állta az étkezési 

költségeket, a gyerekek felü-

gyeletét az iskola tanárai vállal-

ták magukra.
 MILINSZKI MÁRTON
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Volt nyomozó,
jelenleg képviselő
Interjú Keil Istvánnal

Talán nincs is olyan férfiember, aki anno, gyerekként ne szeretett volna rendőr lenni.
Mondhatjuk azt, hogy Keil István nyugalmazott rendőralezredes azok közé tartozik,
akinek a pályaválasztással gyerekkori álma valósult meg?



2006-ban döntött úgy Zoli, 

hogy átalakítja a garázsát, ahol 

vállalkozásának helyet adva 

egy kerékpár üzletet és szervizt 

nyit. Ez lett – az azóta Táton 

már mindenki által ismert – 

„Zoli kerékpár”.

Fejlődés a kezdetektől
Kezdetben egyszemélyes üzlet 

volt, de hamar szájról-szájra 

terjedt, hogy Zoli nagy szakér-

telemmel végzi a munkáját, 

segítőkészen fordul a vásárlók-

hoz, így egyre többen keresték 

fel. Az indulás után egy évvel 

már ketten dolgoztak az üzlet-

ben, jelenleg pedig már öt al-

kalmazottat foglalkoztat.  Már 

a nyitástól nemcsak kerékpár 

szervizként, hanem kerékpár- 

és autóalkatrész üzletként volt 

jelen a piacon. Később – a helyi 

igények kielégítésére – néhány 

kertészeti eszköz (pl. fűnyíró) 

alkatrésszel bővítette a kínála-

tot, valamint nemrég utánfutó 

kölcsönzéssel egészítette ki a 

vállalkozását.
 Bár az elmúlt egy évtized 

alatt folyamatos volt a fejlődés, 

a látványos változást az elmúlt 

évben tapasztalhatták a vásár-

lók. Három éves előkészítő 

munka előzte meg azt a fejlesz-

tést, melynek köszönhetően 

2017 februárjától – az előzőleg 

kb. 60 nm-es üzletet – egy 

nagyjából háromszor akkora 

szerviz és üzlethelység váltotta 

fel. 

Mindent a kéznek
A bővítés oka, nemcsak az egy-

re szélesebb kínálat megjele-

nítése volt, hanem hogy a vevő-

ket kulturáltabb körülmények 

között, szebb környezetben 

tudják fogadni és jobb döntési 

helyzetet tudjanak nekik bizto-

sítani. Hiszen nemcsak hogy 

nőtt a bővítéssel a kerékpárok 

választéka, de azokat típusok 

szerint szeparáltan tudják most 

már bemutatni. A betérők job-

ban körbe tudják járni a brin-

gákat, könnyebben hozzáfér-

nek, könnyebben meg tudják 

fogni. Egy lehetőség az össze-

hasonlításra. Egyébként is Zoli 

egyik alapelve az üzletében az, 

hogy ők kerékpárt lehetőleg 

csak úgy adnak el, hogy előtte 

nyomatékosan felhívják a vá-

sárló figyelmét: náluk vásárlás 

előtt ki kell próbálni a bringát, 

fel kell ülni a kerékpárra.  Pró-

báljon ki legalább 2-3 bringát 

és utána döntsön. 
 Az üzletnek van honlapja is. 

Ezen a katalógusok, a válasz-

ték, akciók, újdonságok, elér-

hetőségek, kerékpáros tér-

képek, bringás információk 

találhatók. Viszont webshop 

nincs, és nem is tervezi Zoli, 

hogy elindítaná. Egyrészről 

ugye nála mindent ki kell pró-

bálni, másrészről a helyi, kör-

nyékbeli vevőkért van a bolt. 

Olyannak nem szívesen adnak 

el kerékpárt, aki az ország má-

sik felén rákattint a webshop-

ban és kipróbálás nélkül meg-

rendeli. Nem is ez az üzlet célja. 

És a bringások egy része egyéb-

ként sem szereti a webshopo-

kat. Inkább kézbe fogják, meg-

tapogatják, kipróbálják.

Központban a helyi lako-

sok, a gyerekek és idősek
Komoly sportolókkal is kapcso-

latban állnak, akik Táton vásá-

rolják és szereltetik verseny-

kerékpárjaikat, vagy éppen 

Zoliéktól kérnek szakmai segít-

séget.
 De a fő hangsúly kezdetektől 

a helyi (táti és környékbeli) 

lakosokon van. Zoli másik mot-

tója, hogy az 1 évestől a 99 

évesig tudjanak kerékpárt ad-

ni, illetve a szerényebb anyagi 

lehetőségekkel rendelkezőktől 

a tehetősebbekig, mindenki 

igényét ki tudják elégíteni.
 Vesszőparipája pedig a gye-

rekek és idősek. A gyerekeknek 

megfelelő kerékpárt választani, 

az időseknek pedig minden 

lehetőséget, segítséget, taná-

csot megadni, hogy használ-

hassák a kerékpárjukat.

A legfontosabb a szak-

értelem
Bárki, aki betér hozzájuk, ko-

moly szakértő segítséget kap. 

Zoli az évek alatt igyekezett 

olyan kollégákkal körbevenni 

magát, ami tervei megvalósí-

tásához elengedhetetlen. Min-

den igényt kielégítően segíteni 

a betérőket a választásban, 

döntésben, válaszolni minden 

felmerülő kérdésre. Ezt látják 

is a vevők, hiszen belépve a 

boltba-szervizbe nem egyszerű 

értékesítési kollégákkal, ha-

nem szakemberekkel talál-

koznak. Két – 20 éves szakmai 

tapasztalattal rendelkező – 

kollégával dolgoznak. 
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Bringára fel!
Egy fejlődő kerékpárüzlet, a helyi bringásokért

Czuth Zoltán 2006-ban indította vállalkozását, amely azóta hatalmas fejlődésen
ment keresztül. A fejlesztések hátterében az egyre nagyobb létszámú helyi
kerékpáros társadalom kiszolgálása, és támogatása áll. Egy vállalkozás, ahol a
szakértelem és a segítségnyújtás kéz a kézben jár.



2017-ben Tát Város a rendezője a Szent 

Orbán-napi ünnepi igeliturgiának, melyet 

mindig az ünnepnaphoz legközelebb eső 

vasárnap tartunk a pincéknél található 

Orbán kápolnánál (idén május 28.). Az 

esemény lapunk megjelenésével párhuza-

mosan zajlik. Az igeliturgiát Kardos 

Mihály plébános úr tartja. Az azt követő 

agapén közreműködik a Táti Fúvós-

zenekar, Asszonykórus és Férfikórus.

 Május 25-én ünnepeljük Szent Orbán 

napját. A hagyomány szerint Orbán az 

utolsó fagyosszentek egyike, s mint ilyen, 

kultuszát többek között annak is köszön-

heti, hogy ez az időszak a szőlővirágzás 

ideje, és a fagyok súlyos károkat okoz-

hatnak a későbbi termés szempontjából.  A 

vértanú pápa 222–230 között ült Szent 

Péter főapostol trónján. Az ő nevéhez 

fűződik az, hogy a mise keretén belül az 

áldozati kehely aranyból vagy ezüstből 

kellett, hogy készüljön.
 Szent Orbánt a szőlőművesek, a kádá-

rok is védőszentjüknek tartották, és na-

gyon sok szobor őrzi emlékét az ország 

több szőlőhegyén. A szobrokon kívül 

néhány dűlő vagy hegyoldal is az ő nevét 

viseli (pl. Orbánhegy Budapesten). A 

szőlőhegyeken gyakran rendeztek kör-

menetet ezen a napon, és a Szent szobrait 

friss szőlőhajtásokkal díszítették, és 

elsősorban a fagyok ellen és az időjárás 

pusztítása ellen kérték az ő segítségét. Egy-

két borvidékünkön szokás volt jó termés 

esetén borral locsolni és virágokkal 

díszíteni a Szent szobrát, míg rossz termés 

idején sáros vízzel öntözték le. A Szent 

kultusza német nyelvterületről érkezett 

hozzánk a 18. században, és ott a magyar-

országinál komolyabb ünnepségek, 

rituálék sora jelezte Orbán fontos szerepét.
HÁMOS LÁSZLÓ
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Ingyenes szerelőállvány
Lehet, hogy mire ezeket a 

sorokat olvassák, elkészül az 

újabb fejlesztés. Zoli Budapes-

ten találkozott először egy úgy-

nevezett ingyenes szerelőáll-

vánnyal. Az ötlet mindjárt 

megtetszett neki és úgy dön-

tött, hogy ezt Táton is meg kell 

valósítani, ezzel is támogatva a 

helyi kerékpáros társadalmat. 

A szerelőállvány az üzlet elé 

lesz kihelyezve, mindenki in-

gyen és bérmentesen használ-

hatja majd. Ha valaki érez 

magában annyi ambíciót, fel-

akaszthatja rá a kerékpárját és 

kisebb javításokat önmaga el-

végezhet. Akár gumit is tud 

majd rajta cserélni. A szerviz-

ponton egy rögzített, masszív 

kivitelű pumpa és a váz meg-

emelésére alkalmas, szintén 

rögzített állvány található, a 

szereléshez szükséges szerszá-

mokkal.
 Tervben van még egy gumi-

belső automata kihelyezése az 

üzlet utca felöli frontján (úgy 

kell elképzelni, mint egy bank 

automatát). Így ha defektje van 

valakinek, akkor nyitvatartási 

időn túl is tudna belső gumit 

vásárolni. De egyelőre ez még 

csak terv, körbejárják a kér-

dést, mennyire lenne életképes 

ez a fejlesztés.

Elektromos kerékpár, in-

gyenes kipróbálás
Egyre több elektromos kerék-

párt látni az utakon. Természe-

tesen ezek megjelentek a „Zoli 

kerékpár” árukínálatában is, 

igaz egyelőre csak ezen szeg-

mens felső kategóriás darabjai. 

Csatlakozva egy tesztprogram-

hoz, a közeljövőben lehetőség 

nyílik  majd   a  vevőknek  is  ki-

próbálni, akár hosszabban 

tesztelni ezeket az elektromos 

kerékpárokat. Emellett nem-

csak elektromos, hanem komo-

lyabb verseny- vagy terep-

bringák is tesztelhetők lesznek 

az Árpád utcai boltban.
HÁMOS LÁSZLÓ

Ingyenes szerelőállvány
Budepesten

EuroVelo - SacraVelo
 
Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat az 
Európai Kerékpáros Szövetség terve 12 hosszútávú, egész 
Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes 
hossza több mint 60 000 km, melyből több mint 20 000 km 
már elkészült.
 Az EuroVelo utak hasonló elképzeléseket tükröznek, mint az 
Egyesült Államokban a Greenway projektek, például az East 
Coast Greenway. Az EuroVelo utakat az egész kontinenst 
átszelő kerékpártúrákra tervezik, a már meglévő kerékpárutak 

összekötésével. Természetesen ezeket az EuroVelo útvonalakat 
a helyi kerékpáros forgalomban is igénybe lehet majd venni. 
Magyarországon két EuroVelo útvonal halad át, az Atlanti-
ócentól a Fekete-tengerig futó EV6, illetve az EV11 és Ev13.
 A jelenlegi tervek szerint a Tátot is érintó EV6 2018 végére 

elkészül Dömöstől egészen Rajkáig.
 Az Euro Velohoz szorosan kapcsolódó helyi SacraVelo 

hálózatok is folyamatosan bővülnek. Jelenleg tervezési állapot-

ban van egy az EV6-hoz becsatlakozó Nyergesújfalu-Bajót-

Péliföldszentkereszt-Mogyorósbánya-Tát (érinti a Szent-

háromság kápolnát) útvonal.

Szent Orbán

1991. május 26-án három pap
részvételével tartott szertartáson
Tát, Mogyorósbánya és Tokod
település polgárai ottléte
alkalmával döntöttek úgy, hogy
ezek után minden évben váltásos
szervezésben megünnepelik a szent
évfordulóját és kérik hathatós
támogatását szőlőikre.

Ünnepi igeliturgia



 A táti III. Béla Általános 

Iskola négy 5.b osztályos 

tanulója a napokban jelesre 

vizsgázott emberségből.
 Az iskolából hazafelé menet 

Bán Medox, Morvai Márton, 

Takács Levente és Tiba Dorián 

tanulók egy idős nénire lettek 

figyelmesek, aki járókeretével 

együtt elesett háza udvarán. A 

fiúk próbáltak segíteni a néni-

nek, majd több helyről is meg-

próbáltak segítséget kérni. 
 Ketten az idős nénivel ma-

radtak egészen addig. amíg 

társaik a Családsegítő Szolgálat 

munkatársaival megérkeztek a 

helyszínre.
 Büszkék vagyunk arra, hogy 

iskolánknak ilyen tanulói van-

nak.

 „Az emberek cselekedetei-

nek csakis a szándék szabja 

meg az érdemét, s az önzet-

lenség teszi tökéletessé” (Jean 

de La Bruyere)
DÉTÁRINÉ GY. BERNADETT of.
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Hírek az iskolából

Látogatás a 

Parlamentben
 Április 19-én a 7-8. osztályo-

sok Budapestre kirándultak Dr 

Völner Pál államtitkár úr 

meghívására. Megtekintették a 

Parlamentet, majd a budai 

Sziklakórházat.

Versenyek
 2017. április 27-én Dorogon 
elsősegélyversenyen vet-
tünk részt 3 csapattal. A nehéz 
baleseti helyszínek ellenére a 
hatodikos csapatunk a 10 közül 
3. helyezést ért el. A csapat 
tagjai: Szarvaczki Viktória, 
Theil Dorina, Käfer Csanád, 
Käfer Rebeka, Búza Cyntia.   
 Az április 5-én megrende-
zett Katasztrófavédelmi 
versenyen V., az április 27-én 
rendezett Megyei Szlovák 
Versenyen negyedik helyezést 
értünk el.
 Május 3-án Lábatlanon 
körzeti atlétika versenyt 
tartottak. Összetett csapat-
versenyben első és harmadik 
helyezést értünk el. 
 IV. korcsoportos fiúk: I. hely  
Beck Adrián, Gál Alex, Gál 
Benedek, Kántor Bálint, Kriska 
Ákos.
 III. korcsoportos lányok: 
III. hely: Berecz Vivien, Fehér 
Nóra, Szarvaczki Viktória, 
Szvétecz Klaudia,  Horvát 
Bianka.

Szülők-nevelők 

bálja
 Április 29-én a Szülők- 

nevelők és patronálók bálja 

volt a Kultúrházban, melyen a 

No Sterss Band teremtett 

kiváló hangulatot. Köszönjük 

azoknak, akik eljöttek vagy 

akik a támogató jegy meg-

vásárlásával patronáltak ben-

nünket.

Papírverseny
 Alsó tagozat:
I. hely 2.a 5143,5 kg, II. hely 

3.b 2349,5 kg, III. hely 2.b 

2162 kg, IV. 3.a hely 1593 kg, 

V. hely 4.a 1359 kg, VI. hely 

3.c 1391 kg, VII. hely 1.b 1118 

kg, VIII. 4.b hely 960 kg, IX. 

hely 1.a 908 kg.  
 Összesen: 17104 kg
 Felső tagozat:
I. hely 7.a 1611 kg, II. hely 5.b 

1.538,5 kg, III. hely 6.b 1126 

kg, IV. 5.a hely 942 kg, V. hely 

6.a 886,5 kg, VI. hely 8.a 564 

kg, VII . hely 7.b 500 kg, VIII. 

hely 8.b  310 kg.
 Összes  7479 kg
 Mogyorósbánya
1.c 408 kg, 2.c 326 kg, 3.d 354 

kg, 4.c 203 kg. Összesen 1291 

kg
 A III. Béla Általános iskola 

összesen 25874 kg paprt 

gyűjtött.

 Aubéliné Bruszel Éva főis-
kolai évei alatt kapcsolódott a 
Magyar Vöröskereszt mun-
kájához. Kezdetben önképző 
nyári táborokba járt Pilis-
marótra, ott sajátította el és 
alapozta meg e területen 
tudását.
 A nyolcvanas években a 
Mogyorósbányai Általános 
Iskolában – biológia szakos 
révén – vállalta el azt a felada-
tot, hogy 10-14 éves gyerekeket 
készít fel elsősegélynyújtó 
versenyekre. Az itt töltött évek 
alatt kétszer országos minősí-
tésre is bejutott diákjaival.
 2008-ban került Tátra, a 
kertvárosi iskolába. A felső 
tagozatos tanulókat itt is ő 
verbuválta össze, és keltette fel 
a gyerekek érdeklődését az 
elsősegélynyújtás iránt.
 Minden évben dobogós 
helyen végeznek a Vöröske-
reszt által szervezett versenye-
ken. Ettől az évtől szervezi 
Táton a véradásokat is évente 
négyszer.
 Elmélyült, kitartó munkájá-
nak köszönhetően ma már a 
Dorogi Vöröskereszt vezetősé-

gi tagja és a Megyei Vörös-
keresztnél küldöttségi tag.
 Kimagasló, példaértékű, 

több évtizedes munkájának 

köszönhetően 2017. május 4-

én a Magyar Vöröskereszt 

Országos Vezetősége és a 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

Elnöksége a „Vöröskeresztes 

Világnap” megyei ünnepségén 

kiemelkedő oktató-nevelő 

tevékenységéért kitüntetést - 

oklevelet és vöröskeresztes 

aranymedált – adományozott 

a tanárnő részére.
 Kedves Éva, szívből gratu-
lálunk!

PRANTNERNÉ TURI MÓNIKA

Vöröskeresztes
aranymedál
Kitüntetést kapott Aubéliné Brüsszel Éva

Akikre büszkék vagyunk…



Könyvbemutató 2016 decemberében jelent meg 

dr. Kövecses Varga Etelka nép-

rajzi-gasztronómiai soroza-

tának harmadik kötete, mely a 

Nagyanyáink kiskertjéből cí-

met viseli, alcíme: Gyümölcs- 

és zöldségfélék téli eltevése és 

felhasználása népi ételekben 

Esztergom, Dorog és Nyerges-

újfalu térségéből.  (Az első a 

Népi ételek -, a második a 

Rétesfélék - Esztergom, Dorog 

és Nyergesújfalu térségéből.) A 

kötetben bővebb néprajzi leí-

rást találhatunk, több az adat-

gyűjtő hely és több az adat és a 

recept is, mint az előzőekben 

volt.  Mindhárom kötetben 

találkozhatunk táti gyűjtésű 

receptekkel is. Február elején – 

ahogy az első két könyv eseté-

ben is – kóstolóval egybekötve 

mutattuk be kötetet kultúr-

házunkban. A kóstolnivalóról a 

táti asszony- és férfikórus tagjai 

gondoskodtak. Többen hoztak 

saját eltevésű kompótot, lek-

várt és savanyúságot. A bemu-

tató végén, baráti beszélgetés 

keretében osztották meg saját 

befőzési praktikáikat, recept-

jeiket a közönséggel.
 Dr. Kövecses Varga Etelka 

Nagyanyáink kiskertjéből c. 

könyve megvásárolható a Kul-

túrházban! (Ára: 1500 Ft) 

Továbbá kapható még Krakó 

László A Táti-szigetek és ter-

mészeti értékei c. kötete is!

Az ön táskájában ott lapul az 

éppen aktuális olvasmány? 

Van könyvtorony az éjjeliszek-

rényén? Vagy inkább digitális 

formában olvas mostanában? 

Ha bármelyik kérdésre igen a 

válasza, akkor ön azon szeren-

csések közé tartozik, akik még 

érzik, hogy az olvasás – inter-

net, tévé, mobil ide vagy oda – 

semmi mással nem helyettesít-

hető kikapcsolódás. Hiszen 

stimulálja az agyat, csökkenti a 

stresszt, nyugtat, tudást ad, 

bővíti a szókincset, fejleszti a 

memóriát, növeli a koncent-

rációképességet és fejleszti az 

íráskészséget. És nem utolsó 

sorban mégis minőségi szóra-

kozás.
 A felmérések szerint az el-

múlt évtizedekben csökkent az 

olvasási kedv. Az első „csapást” 

a kábeltévé adta az idősebbek-

nek, aztán jött az internet és a 

mobiltelefon, ami a fiataloktól 

vette el a könyvet és az olvasás-

ra szánt időt.  A Harry Potter 

viszont igazi fordulópont volt! 

Szeretjük, mert a legtöbb fiatal 

elolvassa, és ha valaki hét köte-

ten túljut, akkor valószínűleg 

keresni fog magának egy újabb 

jó regényt. Nagyot változtak az 

olvasási szokások, a ma embere 

mindenképpen a mozgalmas, 

cselekménnyel teli, pörgős 

könyveket keresi. Ahogy a 

filmeknél is igaz, folyamatosan 

történnie kell valaminek, hogy 

lekösse az olvasó figyelmét. Ta-

lán éppen ezért nem szívesen 

olvasnak a gyerekek: megdöb-

bentő adat, hogy a közép-

iskolások 84 %-a csupán egy 

könyvet olvas el évente! Sajnos 

a diákok számára a kötelező 

olvasmány sokszor egyáltalán 

nem élmény, hanem hatalmas 

nyűg.
 A legtöbb tanító és iroda-

lomtanár egyetért abban, hogy 

a harminc-negyven éve kiadott 

olvasmánylista sem nyelveze-

tében, sem cselekményében 

nem a mai gyerekeknek való, 

frissíteni kéne a repertoárt 

kortárs művekkel. A szakértők 

azt mondják, az olvasás meg-

szerettetése lenne az alsó tago-

zat legfontosabb feladata, ezt 

pedig érdekes, olvasmányos, a 

mai kicsik életmódjához és 

gondolkodásához íródott törté-

netekkel lehetne elérni. És ilye-

nek léteznek, mert a gyerek-

könyvpiac ma szinte virágzik és 

gyerekkönyvre a legtöbb család 

nem sajnálja a pénzt.
 Mindemellett nagyon sok 

rendezvény, kezdeményezés 

mutatja az olvasás máig töret-

len népszerűségét: Az Ünnepi 

Könyvhét rendezvényeire közel 

hatvanezren látogatnak ki 

alkalmanként, terjednek a 

könyvkölcsönzők, valamint a 

„Hozz egy könyvet, vigyél 

egyet!” nyitott könyvespolcok 

szaporodása.  Az internet is 

segíthet abban, hogy megjöjjön 

az olvasási kedv: közösségi 

csoportok szerveződnek, ahol 

egymásnak szóló érdekes, olva-

sásra buzdító beszámolókat 

írnak az elolvasott könyvekről. 
 Hirdetik, hogy az olvasás 

menő, - igazi olvasásnépszerű-

sítő missziót látnak el. A könyv-

tárak is csatlakoznak ezekhez a 

könyves blogokhoz, szerveznek 

közös könyvkiosztós, könyv-

cserés akciókat.
 Tehát, vannak lehetőségek 

de, ha ezekhez nincs kedvünk, 

csak egyszerűen sétáljuk egy 

nagyot, térjünk be egy könyves-

boltba, és hagyjuk magunkat 

elcsábulni – vásároljunk egy 

könyvet.
 (Kivonat Békési Erika írásából. 

Megjelent: Családi Lap 2017. máju-

si számában) 

 Vagy egy másik – sokkal 

költségkímélőbb – lehetőség, 

betérünk a helyi könyvtárba, 

ahol egész biztosan találunk 

érdekes olvasnivalót, legyen az 

történelmi-, kalandos-, szó-

rakoztató-, romantikus-, tudo-

mányos- könyv vagy akár fo-

lyóirat. 
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Olvasás
Letűnt világ vagy trendi jövőkép?
A statisztikák egyértelműek: egyre kevesebbet olvasunk.
Mégis mind több fotó, cikk, kezdeményezés mesél az
olvasás reneszánszáról. A könyv él és élni is fog – ez biztos!

A Táti Könyvtár nyitva 
tartása:

Kedd, Csütörtök 10-16-ig; 
Szerda, Péntek 14-18-ig; 

Szombat 9-12-ig.
A nyári időszakban június – 
szeptemberig a könyvtár 
szombatonként, illetve Július 
hónapban ZÁRVA tart!

Az oldalt összeállítótta:

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

könyvtáros
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Zeneiskolai 

beiratkozás

A Táti Lavotta János Alapfokú 

Művészeti Iskola szeretettel 

várja azok jelentkezését, akik 

érdeklődnek a zenetanulás 

iránt és kedvet éreznek a 

hangszeres játék alapjainak 

elsajátítására. 
 A táti zeneiskola a követ-

kező hangszerekre hirdet 

felvételt: furulya, fuvola, 

klarinét, trombita, kürt, 

harsona, zongora. Ezen kívül 

az általános iskola leendő 

elsőseinek előkészítő oktatást 

(szolfézs előképző) tudunk 

biztosítani.
 A 2017 / 2018-as tanévre 

a következő időpontokban 

lehet beiratkozni:
2017. május 30. (kedd),          

14.00 – 17.00,
2017. június 01. (csütörtök),  

14.00 – 17.00
2017. június 06. (kedd),           

8.00 – 10.00, és 14.00 – 17.00
2017. június 07. (szerda),       

8.00 – 10.00, és 12.00 – 16.00
2017. június 09. (péntek),     

12.00 – 16.00
2017. június 12. (hétfő),       

8.00 – 10.00, és 14.00 – 17.00
2017. június 13. (kedd),     

14.00 – 17.00
 A Táti III. Béla Általános 

Iskola alsó tagozatának tan-

évzáró ünnepélye után, illetve 

a Táti Lavotta János Alapfokú 

Művészeti Iskola tanévzáró 

ünnepélye után is lesz még 

lehetőség a beiratkozásra. 

Bővebb információt tanára-

inktól, iskolatitkárunktól és az 

intézmény vezetőjétől 

kaphatnak.

Áramszünet 

információk
2017.06.06-án  (kedd) 

09:00-12:00 között az alábbi 

utcákban lesz áramszünet:
Béla király  utca, Fekete István  

utca, Luka dűlő, Kinizsi  köz, 

Nefelejcs  utca, Orgona  utca
Rét  utca  (Páros házszám  14-

től a  végig,  páratlan házszám 

17-től a  végig), Rózsa  utca, 

Szilvafa  utca, Szőlősor  utca, 

Toldi  utca, Tulipán  utca, Zola  

fasor.

2017.06.27 -én (kedd), 

2017.06-29-én (csütörtök) 

és 2017.07.03 (hétfő) 08:30-

15:30 között az alábbi 

utcákban lesz áramszünet:
Alkotmány  utca Egész utca, 

Gorkij  fasor (1-27), Juhász 

Gyula  utca, Mátyás király  

utca, Móricz Zsigmond  utca 

(2- 14 , Polgármesteri Hivatal, 

Kúltúrház), Szent István út 

(Páratlan házszám 27- 51, 

Óvoda, Bölcsőde; páros 

házszám 60-120), Széchenyi 

István  utca, Székely  köz, 

Tamási Áron  utca  (Iskola).

Gólyahírek
Húsvét óta  lapzártáig 

született táti gyermekek, 

városunk legifjabb polgárai:
- Enyedi Márton és Winkfein  

Bernadett  leánya, Lotti
- Dombóvári Zoltán és Tőzsér 

Mónika  leánya, Hanna
- Balázs Gergő és Dr. Békei  

Zsanett leánya, Letti Bianka
- Laczkó Tibor és Szabó Éva 

fia, Bence                                                  
Gratulálunk, és jó egészséget  

kívánunk  Nekik!

Wolf Péter és 

Szabó Magdolna

„Az ég szabad” címmel került 

bemutatásra a Kultúrházban 

2017. május 13-án 19 órai 

kezdéssel az az előadói est, 

melynek sikerét Wolf Péter 

zeneszerző és Szabó Magdolna 

operaénekes nevei 

garantálták.
 Az ég szabad című dalcik-

lust Sass Sylvia felkérésére 

Wolf Péter és Sztevanovity 

Dusán alkották.

A Sass Sylvia, majd Miklósa 

Erika előadásában is lemezre 

kerültek. A műveket ez 

alkalommal Szabó Magdolna 

operaénekes, a Varga Tibor 

Zeneművészeti Intézet 

magánének művésztanára 

adta elő, Wolf Péter Erkel- és 

Fényes Szabolcs-díjas 

zeneszerző kíséretével. A 

dalok szövegeit Merényi Judit 

tolmácsolta.

Újabb vendégeket 

fogadtak a táti 

kórusok

Május 22-én délután 16 órától 

a Táti Német Kisebbségi 

Önkormányzat szervezésében
tavaszváró német nemzetiségi 

kórustalálkozó került 

megrendezésre a 

Kultúrházban.
A Táti Német Nemzetiségi 

Asszonykórus és a Táti 

Férfikórus vendége a 

Budajenői Hagyományőrző 

Dalkör és a Rosenbrücke 

Német Nemzetiségi Énekkar 

(Érd) volt. A mindig jó 

hangulatú rendezvényen 

ujabb baráti kapcsolatokat 

építettek kórusaink. Többek 

között ennek is köszönhető az 

a szépszámú meghívás, melyet 

a két kórus idén is kapott. 

legközelebb - június 10-én - 

Dágon vendégszerepelnek. 

Addig is találkozhatnak velük 

az Orbán kápolnánál (május  

28.), Nemzeti Együvétartozás 

napján (június 4.), illetve a 

Táti Pünkösdi Napokon 

(június 4.).

Rendelési idők
I. sz. orvosi körzet
Tát, Fő út 58., Dr. Palotai Éva
belgyógyász, háziorvos
Rendelői tel: 06 33/444-113
Rendelési idő:
Hétfő 7.00 - 11.30 óráig
Kedd 7.00 - 10.00 óráig
Szerda 7.00 - 11.30 óráig
Csütörtök 12.30 - 16.00 óráig
Péntek 7.00 - 10.00 óráig
Mogyorósbánya:
Kedd: 13.00 - 15.00 óráig
Csütörtök: 10.00 - 12.00 óráig

II. számú orvosi körzet
Tát, Klapka György utca 2.
Táti Életfa Kft.
Dr. Nagy Katalin háziorvos
Tel: 06 33/446-448
Mobil: 06 20 425-8978
Hétfő: 12-16 óra (15-16 óra 
csak bejelentkezettek)
Kedd: 08-12 óra (11-12 óra 
csak bejelentkezettek)
Szerda: 08-12 óra (11-12 óra 
csak bejelentkezettek)
Csütörtök: 08-12 óra (11-12 
óra csak bejelentkezettek)
Péntek: 08-12 óra (11-12 óra 
csak bejelentkezettek)

III. számú orvosi körzet
Tát, Klapka György utca 2.
Dr. Marosi István radiológus
háziorvos szakorvos
Rendelői tel: 06 33/444-833
Mobil: 06 30 9 864 746
Rendelési idő:
Hétfő 8.00 – 12.00 óráig
Kedd 13.00 – 17.00 óráig
Szerda 8.00 – 12.00 óráig
Csütörtök 13.00 – 17.00 óráig
Péntek 8.00 – 12.00 óráig

Fogorvosi körzet
Tát, Klapka György utca 2.
Dr. Szőke Zoltán fog- és 
szájbetegségek szakorvosa
Rendelői tel: 06 33/445-078
Mobil: 06 30 9369561
Rendelési idő:
Hétfő 13.00 - 18.00 óráig
Kedd 8.00 - 14.00 óráig
Szerda 8.00 - 14.00 óráig
Csütörtök 13.00 - 17.00 óráig
Péntek 8.00 - 14.00 óráig

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

Szerettel meghívjuk Önt és kedves családját

dr. Robotka Imre

Tertia Parts
egy műkedvelő grafikus munkássága

című kiállítás megnyitójára.

A tárlatot bemutatja:
Kátai Ferencné

Helyszín: Kultúrház és Könyvtár

Időpont: 2017. június 1. (csütörtök) 18.00

A kiállítást megnyitja:
Turi Lajos polgármester

Közreműködik:
Veres Judit, Veres Liza

A kiállítás megtekinthető: június 30-ig

Táti Pünkösdi
egyéni schnell sakkverseny

2017. június 3. szombat, 9:00 (nevezés 8:50-ig)
Gold Farm, Fő út 104.

Versenyforma: egyéni, versenyengedély nem szükséges.  A 
játékidő 5-5 perc, leesésig, érvényes Fide szabályok szerint.
Nevezési díj:  750Ft/fő (június 1-ig), 100 Ft/fő a helyszínen

Nevezési tudnivalók: Határidő – 2017. Június 1.
A verseny nem módosít értékszámot, azon versenyengedély nélkül 

is részt lehet venni.
Nevezés: esztergomisakkclub@citromail.hu    tel.: +36202461454

Táti Pünkösdi
nyílt nemzetközi sakk csapatverseny

2017. június 4. vasárnap, 9:00 (nevezés 8:40-ig, megnyitó: 8:50)
III. Béla Általános Iskola (Kertvárosi rész, ebédlő)

Versenyforma: 4 fős csapatverseny, versenyengedély nem 
szükséges. A nevező csapatok létszámától függően 6, 7 szükség 

esetén több fordulós svájci rendszerű párosítás, vagy körmérkőzés. 
(Swiss manager párosító program) A  játékidő 10 – 10 perc. 
Nevezési díj: 1500 Ft/csapat (június 1-ig), 2500 Ft/csapat a 

helyszínen
A verseny nem módosít értékszámot, azon versenyengedély nélkül 

is részt lehet venni.
Nevezés: esztergomisakkclub@citromail.hu    tel.: +36202461454

További részletek: www.tat.hu




