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Látványterv 

Tüzes Trónon 

 

Egyszer volt,hol nem volt… avagy a régmúlt idők adventjei Táton 
 

A Katalin bállal befejeződtek az őszi víg napok, András 
meghozta a hideget és vele adventet. 

Az első adventi vasárnapot követő héten kezdődtek a haj-
nali misék, a roráték. Elsősorban az idősebb nemzedék a leg-
fiatalabbakkal – nagyszülők az unokákkal – jártak ezekre a 
misékre, de a 20-as, 30-as években a középkorosztály is, mert 
akkor még kevesen dolgoztak a gyárakban. A rorátékat, meg-
rendelésre a halottakért is felajánlották, ugyanis régen a teme-
tés napján nem volt mise. A szentélyt a templomhajótól elvá-
lasztó rács elé elhelyeztek egy jelképes fa koporsót, amit a ma 
is szokásos fekete lepellel takartak le. 

Az advent első, a gyermekek számára kedves eseménye a 
Mikulás nap volt december 6-án. 

Előző nap a kisfiúk a kiscsizmájukat, a kislányok a cipőjü-
ket tisztították, fényesítették ragyogóra, és kitették az ablakba. 
Reggelre benne volt Mikulás bácsi ajándéka: alma, szőlő, sza-
loncukor stb. és az elmaradhatatlan virgács, ami akkoriban 
pár szál vessző volt, természetesen aranyozás nélkül. 

December 13-a, Luca napja a fiataloknak adott kis szóra-
kozást. Ezen az estén a legény, annak a leánynak a házánál, 
akinek udvarolni szeretett volna, a kapu elé szőlővesszőket, 
venyigét szórt. A lány persze sejtette, vagy barátnői „megsúg-
ták” neki, ki is az illető. Ha elutasította az udvarlót, az mész-
szel a LUCA szót mázolta a kapura. 

Ezen a napon készítették el a búzacsíráztató tálat is az asz-
szonyok. Közepébe poharat helyeztek, mert karácsonykor oda 
került a mécses, vagy gyertya. A szépen kifejlődött búzaszá-
lakat  szalaggal  körülkötötték. Ez díszítette a karácsonyi asz-
talt és a templom oltárát is. 

A hideggel megérkezett a disznó-
ölés ideje. Fontos esemény volt ez a 
családok életében. Már napokkal 
előtte készültek rá, hogy minden 
zökkenőmentesen menjen. A kijelölt 
nap hajnalán vágták le, majd forráz-
ták, tisztították a hízót. Ekkorra a 
gyerekek is előkerültek, akik a böllér 
hívására mentek ki, hiszen a disznó 
„tojt” számukra valamit. A malac 
farka alá tartott kezében ott volt az 
ajándék: cukorka, csoki vagy némi 
aprópénz. Késő délutánra feldolgoz-
ták az állat szinte minden porcikáját, 
kezdődhetett a „szautanz”, a disznó-
táncoltatás, vagyis a disznótor.     
Érdekes szokás volt Táton a 
„smrangli”, ami maskarázást jelen-
tett. A rokon fiatalok közül páran 
beöltöztek mindenféle rongyos ha-
cukába bemázolták az arcukat ko-
rommal, hogy ne ismerjék fel őket. 
Így jelentek meg a toros háznál vi-
háncolva, mókázva. Kértek, csentek 
a hurkából, kolbászból, de a háziak 
adtak nekik bort, süteményt is. Vé-
gül megkapták a malac fenekét is  
amit számukra tettek félre. 

A csordás, aki tavasztól őszig a 
teheneket őrizte, a szigetben meggy-
fahajtásokat, vesszőket gyűjtött. 
Nyalábba kötözte és karácsony nap-
ján felkereste a gazdákat. A háziasz-
szonynak a kötényével kellett kihúz-
ni a nyaláb vesszőből egy szálat, és 
ha az ág vége kétágú volt, akkor a 
tehenes örömmel állapította meg, 
hogy a tehenük ikerborjakat ellik a 
következő évben. Ilyenkor kapta 
meg a járandóságát a csordás, ami 
természetbeni fizetség búza, liszt és 
egyéb termény volt. 
 

Az éjféli mise után a csordás el-
fújta trombitáján a szokásos dal-
lamát, a kanász  (disznópásztor) 
pedig  a karikás ostorral durrogta-
tott. Közben a fiatal fiúk, legények 
csillagszórót dobáltak a magasba. 

Betlehemes játékkal a fiatal lá-
nyok járták a falut. Elsősorban a 
rokonsághoz, ismerősökhöz tértek 
be, de csak a megbeszélt helyre.  
Egy lány volt Szűz Mária, négy 
angyal, mindannyian fehér ruhá-
ban a vállon átvetett kék szalaggal.
Kísérőként egy legény, mint Szent 
József és egy idősebb asszony, aki 
kosárban kis almákat vitt. 

Énekeltek, imádkoztak, majd 
Szűz Mária a ház gyermekeit vizs-
gáztatta. Aki szépen énekelt, ver-
set, imát mondott az kapott az al-
mából, de aki nem tudott semmit,
azt megveregette egy nemzetiszínű 
szalaggal betekert botocskával. 

Karácsonyfát állítottak minden 
családban, de nem lucfenyőt, ha-
nem borovicskát, amit maguk vág-
tak a szigetben, erdőben. Dísznek 
diót, szaloncukrot, pattogatott ku-
korica láncot, mézeskalács figurá-
kat és angyalhajat használtak.
Gyertyát, villanyégőt nem tettek a 
fára. 

Advent legfontosabb eseménye 
az éjféli mise volt. Erre készültek 
heteken át, hiszen igen vallásos 
emberek lakták Tátot. 

Még a hatvanas években is sok 
gyerek járt hittanra, templomba,
amit a képen látható templomi 
Betlehemes csoport is ékesen bi-
zonyít. 

Hodász Anna

Most, ahogy közeledik Karácsony estéje, egyre fontosabbá válik 
számunkra a család. Ilyenkor néha azon vesszük észre magunkat, 
hogy különböző rokonokon gondolkodunk, mit szerethetnek, mi hi-
ányzik nekik, mire lenne szükségük, minek örülnének legjobban. Ezt 
azért is tesszük, mert szükségünk van arra, kifejezzük a szeretetün-
ket, hogy szerethessük a másikat, hogy a másik érezze, hogy most fi-
gyelünk rá. A szeretet kifejezése olyan alapvető szükséglete az em-
bernek, ami születésünktől fogva tapasztalunk és tanuljuk is ennek a 
változatos módjait. Bert Hellinger, aki kidolgozta a családállítás 
módszerét, felfedezte, hogy olyan törvényszerűségek léteznek az 
emberi világban, amit úgy is ki lehet fejezni, hogy a szeretet rendje. 
Olyan evidenciákat tárt fel, amit az emberiség hajlamos elfelejteni, 
megváltoztatni, vagy csak elfedni más dolgokkal. Ezek a szabályok 
némileg hasonlítanak az eredeti keresztény elvekhez, de ugyanúgy 
zsidó vagy buddhista törvényekhez is. A három legfontosabb szabály 
a következő: A szülők tisztelete és elfogadása, aminek a mélyén az is 
ott van, hogy igazából akkor válunk önmagunkká és akkor tudjuk 
magunkat is elfogadni, ha a szüleinket elfogadjuk olyannak  amilye- 
 

nek és a lelkünkben együtt vannak. A második a családhoz való 
odatartozás joga, ami azt jeleni, hogy mindenki beletartozik a 
családba, akinek valaha is köze volt, vagy lesz a családhoz. Ez 
egy elég tág kör, a Bibliában ez úgy szól, hogy „hetedíziglen”, és 
minden olyan lélek, aki meg akart születni, de mégsem született 
meg, az első nagy szerelmek, a be nem teljesült szerelmek, a há-
borúban elesett rokonok, mind helyet szeretnének kapni a családi 
térben. Ennek a magyarázatát egy olyan fogalommal lehet tisz-
tázni, mint a családi tudattalan, vagy kollektív tudattalan, vagy 
tudományosan kifejezve, morfogenetikus mező. Röviden ez azt 
jelenti, hogy a forma határozza meg a tudatot, vagyis a tartalmat. 

A harmadik az egyensúly, az adok-kapok egyensúlya. Pl. ha 
valakitől túl sokat kapok, és nem tudom hogyan viszonozni, ak-
kor rosszul érzem magam egy idő után és valahogy egyenlíteni 
szeretnék. Ezek nem mindig kézzelfogható dolgokról szólnak, 
mert lehet, hogy az odafordulás, a figyelem, egy meleg vacsora, 
vagy egy szép, szeretetteli gesztus elég már ahhoz, hogy helyre 
álljon a Rend. Karácsonykor erre nyílik lehetőség, hogy amit 
egész évben elmulasztottunk, azt bepótolhatjuk ebben a formá-
ban.                                                                          Melocco Anna 
 

A családi összetartozás 
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Mese a karácsonyról, az önfeláldozásról és a szeretetről... 
 
Valamikor réges régen az erdőben élt két fenyőfa. együtt cseperedtek fel, együtt nőttek. 

Az egyik fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették egymást. Úgy érezték minden az övék. 
Övék az erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s minden, minden. Jött a tavasz, minden 
kizöldült mellettük. Jött a nyár, jött az ősz. Majd jött a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott 
az erdőben, majd meglátta ezt a két fát, s vette a fejszéjét. Kivágta őket. Fájtak a csapások, 
de talán az még jobban, hogy szétszakítják őket.  
A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyőfát. A fiú egy gazdag családhoz került, s a nagy 

gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg dísz hamar elfelejtette vele szerelmesét. Sok - sok dí-
szes ajándék került alá. S, boldog volt. Hát igen. Ez az igazi élet! -gondolta. 
Eközben a lány-fenyő egy szegény családnál állt. Néhány vacak kis dísz, ajándék... sem-

mi. A lány nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem. Itt kell befejeznem. Mi lehet a szerel-
memmel? - kesergett. 
Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az egész föld ünnepelt, s boldog volt, hiszen 

gyermek született, fiú adatott nekünk. Mindenki boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem. 
Ott, ahova a fiú-fenyő került veszekedés volt. A pénz. Már megint a pénz. S a férj otthagyta 
feleségét karácsony szent ünnepén. 
Eközben a másik családnál nagy szeretetben voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de 

sokal többet kaptak a gyerekek: szeretetet. Azt, aminél több nem adható. 
E lérkezett Vízkereszt ünnepe, s a két fa a szénégetőnél találkozott. Hiába éltem - kesergett a 
fiú. Á, dehogy - szólt a lány- nem az a lényeg, hogy gazdag vagy, vagy éppen szegény, ha-
nem csak annyi, hogy szeretettel vagy-e a másik iránt. Szeretettel a másik iránt. 
 S egymást átölelve égtek el, a szénégető kemencéjében. 

Csákváry Zoltán: Újévi imádság 
 
Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,  
Csillagok közt és bányák mély ölén,  
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,  
Madárdalban és kis gyermek szemén.  
Ki igazgatod sorsok fordulását,  
Romokból építsz boldog holnapot,  
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát  
Uram, ne hagyd el árva magyarod!  
 
Ne hagyd el őket, akik téged hívnak  
A mélységből kiáltva szent neved.  
Megváltást váró rongyos rabjaidnak  
Add meg Uram a napi kenyeret.  
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek,  
Kiknél az éhség elsőnek kopog,  
Mert áldásodból csak akkor ehetnek,  
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.  
 
Takard be őket tél hidege ellen!  
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást!  
Addj, Uram, nekik áldó két kezeddel  
Bő szüretet és gazdag aratást!  
Légy velük, akik verejtékben ázva  
Az új Bábelhez hordják a követ,  
S mentse meg őket irgalmad csódája,  
Amikor a torony mindent eltemet.  
 
Minden áldásod, amit nékünk szántál  
Oszd ki közöttünk az újév során,  
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán  
Élőket köszöntsön a napsugár.  
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek,  
Keresztre verték, adj hozzá erőt.  
Addj nekik, Uram, száz kisértő fénynél  
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.  
 
Vezesd őket, hogy soha, soha többé  
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk.  
Légy velük, Uram, most és mindörökké,  
Akkor is, mikor mi már nem leszünk.  
Akkor is, mikor jő a boldog holnap,  
S parányi sorsunk emléke sem él,  
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad,  
Szívünk porával messze szállt a szél.  
 
Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,  
Csillagok közt és bányák mély ölén,  
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,  
Madárdalban és kis gyermek szemén,  
Ki igazgatod sorsok fordulását,  
Uram, ne hagyd el árva magyarod,  
Hallgasd meg szívünk újévi imáját,  
És legyen minden úgy, mint akarod.  
 

II. János Pál (1920-†2005), (pápa: 1978-2005)  újévi imája: 
Egyetlen Isten! / Atya, Fiú és Szentlélek!/ Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, / Az évet, amely most kezdődik. / Neked ajánl-
juk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, / Aki igazság és Szeretet vagy, / Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, / Te légy jelen benne, és 
cselekedjél benne! / Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. / Az új évnek ezt az első napját / Az Ige földi születése titkával egyesít-
jük. / Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, / hogy egy legyen velünk. / Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesz-
szük körül/ a názáreti Szűz anyaságát, / Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, / hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, / 
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. / Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: / ,,Áldjon meg Téged az Úr és 
oltalmazzon! / Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!/ Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' / Újév alkalmával ezeket a 
kívánságokat/ fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:/ Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! / Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! 

Tisztelt Tátiak! 

 

Ismét eltelt egy év. Lassan magunk mögött hagyjuk a 2010-es esztendőt, amely szá-
mos nehézséget tartogatott számunkra, gondoljunk csak a gazdasági válság kiteljesedé-
sére, valamint az egész országot, így bennünket  tátiakat is fenyegető haváriákra. Ebben 
az évben már nemcsak az árvízi fenyegetettséggel kellett szembenéznünk, de a nagy 
mennyiségű, heves esőzések által okozott talajvízszint-emelkedés és az azzal járó bel-
vízkezelés is nehezítette és még ezekben a napokban is nehezíti mindennapi életünket. 
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik megértést tanúsítottak, igyek-

szünk továbbra is mindent megtenni annak érdekében, hogy enyhítsünk a havária által 
okozott károkon, kellemetlenségeken, de a természeti és gazdasági körülmények nem 
könnyítik meg helyzetünket. Bízva a tátiak  összefogásában hisszük, hogy közös erővel, 
türelemmel és bizalommal most is megoldjuk a problémákat. 
 
Előttünk áll karácsony ünnepe, örök ünnepünk, békében, háborúban, történelmi kor-

szaktól függetlenül, gyermeknek és felnőttnek egyaránt. 
Karácsony ünnepe nemcsak jelent valamit, nemcsak ad valamit, hanem tanít is va-

lamire. Elsősorban arra a szeretetre, ami nem belőlünk való, de bennünk is munkálkod-
hat, minket is formálhat, ez Isten szeretete. Ezt kell – nemcsak karácsonykor -, de ezek-
ben a napokban különösen keresni és megtalálni elsősorban önmagunkban. 
 
Ehhez, a szeretteinkkel együtt töltött szép napokhoz  kívánok Tát Képviselő-
testülete, az intézmények, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és magam nevében  
minden táti polgárnak Áldott, Békés, Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepet! 
 
„Angyalok húznak a világ fölött. Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! Megszületett 

az Igazság, a Jóság, akit úgy vártunk: megszületett végre!” (Wass Albert) 

Szenes Lajos 
polgármester 
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Márton nap a falusi oviban 
 

Az év vége felé – novemberben és dec-
emberben – az ünnepek sorába lépünk. Az 
óvodánk egyik legkedvesebb, legszebb ün-
nepe a Márton nap. Évek óta nagy izga-
lommal várjuk ezt a napot, mert óvodánk-
ban szép hagyománnyá vált ennek a napnak 
a megünneplése.  Miért is ünnepeljük nov-
ember 11-ét, tesszük fel a kérdést? Mert em-
lékezünk Szent Márton életére és jótetteire.  
A gyerekek kíváncsisággal, érdeklődéssel 
hallgatják a legendát, melyet jelmezekbe öl-
tözve, örömmel elevenítenek fel. 
 

együtt a gyerekek egy remek hangulatú 
koncerten a nagyszakállú Mikulásra várva. 
A zenekar már az első számával óriási 

sikert aratott a több mint háromszáz gyer-
mek körében, új albumuk a Balaton címadó 
dalával, mely kapcsán olyan különleges 
hangszerekkel ismertették meg a gyereke-
ket, mint a Hawaii szigeteken koa fából ké-
szülő okulele, vagy a nem kevésbé külön-
leges, gitárra emlékeztető, pengetős 
tambura. Megtanulhatták a fára mászós és 
az újjas táncokat, közösen énekelték az 
„Alma indulót”, majd képzeletbeli köruta-
zásra indultak helikofferükkel. Szalai Bor-
bála nyomán felelevenítették a hőscincér 
lagziját is, sőt egészséges borzadállyal vi-
szonyultak   a   pacalpörköltös    és   májas 
 

Szent Márton a középkor egyik legis-
mertebb szentje. Példa értékű ember lehet a 
mai ember számára is. A szerény negyedik 
századi püspök Saváriában – a mai Szom-
bathelyen – született, Franciaországban te-
vékenykedett. Apja kívánságára katona lett. 
A legenda úgy tartja, hogy egy szegény fá-
zó, éhező koldussal megosztotta kenyerét, 
köpönyegét és fáklyával megvilágította ne-
ki a hazafelé vezető utat. Ennek emlékére 
rendezzük meg évek óta óvodánkban (kö-
zel már 20 éve) a Márton napi felvonulást. 
Több éve a táti iskola tanulói a szülők és a 
pedagógusok is bekapcsolódtak a Márton 
napi ünnepünkbe. A szülőkkel, óvó nénik-
kel együtt, előkészülünk az ünnepre. Óvo-
dánkat a gyermekek által készített szép, 
őszi hangulatú – papír és termés – díszek-
kel ünnepi ruhába öltöztetjük. Közös dalta-
nulás is megelőzi a rendezvényünket. A 
dolgozók keze munkáját dicséri a szebbnél 
szebb kis lámpások (lampionok), melyet a 
gyermekek együtt készítenek az esti felvo-
nuláshoz. A menet az Árpád utcán végigha-
ladva a Fő úton tér vissza az óvodába. 
 

Megérkezéskor, mindenkit sütemény, il-
latos sült tök és meleg ital vár a ropogó tá-
bortűz fénye mellett. Ezen a napon nagyon 
sok ember segíti a munkánkat. A teljesség 
igénye nélkül szeretném megemlíteni Né-
meth Gábor nevét. Évek óta eljön a felvonu-
lásunkra lóháton, hogy a menet élén haladva 
(kicsik és nagyok örömére) megtestesítse a 
lovas katona, Szent Márton alakját. 
Megemlíteném még szeretett falunk lakó-

it, akik gondoskodtak arról, hogy házaik ab-
lakába kitették kis mécseseinket, hogy jel-
képesen is megvilágítsák a felvonulók útját. 
Sokan csatlakoztak hozzánk és végigkísérték 
a menetünket. 
A felvonulásunk jó hangulatát köszönhet-

jük a Táti Német Nemzetiségi Fúvószene-
karnak is, akik sokat tettek munkájukkal 
azért, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól 
érezzék magukat. A munkatársaim és ma-
gam nevében is köszönöm minden szülőnek 
a segítségét, a részvételét és szeretnénk, ha 
jövőre ugyan itt, legalább ennyien ünnepel-
hetnénk ezt a szép napot. 

Pédl Mártonné

 

Mikulás az óvodában 

Mikulásra várva – Alma zenekar 
 

Már kora délelőttől énekszóval, csil-
logó szemekkel vártak erre a pilla-
natra a kicsik. Az egyes csoportok 
külön dalokkal, versekkel köszöntöt-
ték a Vendéget, aki az üdvözlések 
után minden gyermeknek át is adta 
bőkezű ajándékát, majd minden kis-
gyerekkel elbeszélgetett egy kicsit. 
Néhányan az óvodások közül kis 

meglepetést készítettek a Mikulás-
nak, amit nagy örömmel fogadott Ő 
is, megemlítette, hogy különösen 
azért örül, mert ma van a névnapja.  
Miután a műsorszámok a végük-

höz értek, a Mikulás elköszönt és 
megígérte, hogy a jövő évben is ta-
lálkozni fognak. A bölcsődések és az 
óvodások életében ez a legszebb, 
legélménytelibb ünnep. Fényképeink 
a csillogó gyermekarcokat, a megle-
petés varázsát igyekeztek megörökí-
teni, a szépen felújított óvodáink 
mellett.                                                      
 

Minden évben nagy várakozás előzi meg a 
Mikulás érkezését. A bölcsődések és az óvo-
dások verseket, dalokat tanulnak, rajzolnak, 
festenek, barkácsolnak az ünneppel kapcsolat-
ban és feldíszítik a csoportszobákat. 
Az óvónénik már korábban mesélnek Szent 

Miklós myrai püspökről, aki a néphagyomány 
szerint december 6-án ajándékozott meg sze-
gény sorsú gyermekeket. A hagyomány átörö-
kítették, most a Mikulás keresi fel a házakat, 
apró meglepetéseket rak a kisgyermekek által 
kikészített csizmákba és természetesen elláto-
gat azokra a helyekre is, ahol a kicsik nagy lét-
számmal együttvannak. Így történt, hogy Tá-
ton ma (december 6.) először a bölcsőde 
épületébe, majd a két gyönyörűen felújított 
óvodába érkezett meg a távoli ködös, hófedte 
csúcsokról. A feldíszített előszobákból csen-
gettyűszó hallatszott, amire oly régen vártak a 
gyerekek, majd a fehér szakállas Mikulás ko-
pogtatott be az ajtókon. 
 

fagylaltkülönlegességek iránt.  A zene-
kar tagjai lankadatlan energiával dalol-
ták, táncolták végig a produkciókat. Ám 
az együttes a felnőtteknek is aktív ki-
kapcsolódást nyújtott. Velős csattanóik-
kal hamar belopták magukat a sokat 
próbált óvó- és tanító néniknek szívébe. 
A mókázás mellett fontos üzeneteket 
közvetítettek a hallgatóság felé, tudniil-
lik az egészséges táplálkozásra, a spor-
tolás fontosságára több ízben is felhív-
ták a legifjabb generáció figyelmét.
Talán legismertebb dalukat a „Ma van a 
szülinapom-pom-pom” címűt a Mikulás 
tiszteletére adták elő, hiszen pár nappal 
később már az ő szülinapját ünnepeltük. 

Hámos László

 

Az óvodások, kisiskolások örömére december 4-én 
az Alma zenekar volt a vendége a táti Kultúrház-
nak. Az együttessel immár második éve énekelnek 
 

 
Gyorsan múlnak a napok, hetek és az Adventi 

várakozás fokozza a Karácsonyra való felkészü-
lést, hiszen az év legnagyobb ünnepét – a sok 
ajándékkal együtt – nagyon szeretik a gyerme-
kek. 
Békés Karácsonyt, jó egészséget, eredmé-

nyekben gazdag új esztendőt kívánnak a bölcső-
de, az óvoda, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai és minden kisgyermek. 

Radanovics Ottóné
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koszorú és képeslap készítése, mindenki-
nek Mikulás buli, december 18-án közös 
karácsonyi ünnepség várja tanulóinkat, 
majd karácsonyi szünet, hogy újult erővel 
álljunk neki a munkának 2011. január 3-
án. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet kívánok iskolánk minden 
dolgozója nevében: 

Filip Csabáné, Iskolaigazgató
 

 

 

III. Béla Általános Iskola 
Köszöntöm a kedves Olvasót! 
Szeptember tájékán, tanévkezdéskor min-

den évben hírt adunk Önöknek az iskolakez-
désről. Ez ebben az évben elmaradt, most van 
lehetőségünk szólni néhány gondolatban 
munkánkról, gondjainkról, örömünkről. 

Első gondolatomban tájékoztatom a ked-
ves olvasót arról, melyről bizonyára nagyon 
sokan tudnak, hogy augusztus 28-án ünnep-
ségen, kiállításon emlékeztünk meg a községi 
iskola 150 évéről. Sokan voltunk jelen ün-
nepségünkön, bizonyára sokan látták a rövi-
dített műsort a helyi TV-ben, a teljes prog-
ramról DVD vásárolható Kovács Sándornál. 

Ezen az ünnepségen vette fel iskolánk III. 
Béla király nevét, s lettünk III. Béla Általános 
Iskola. Az iskola története, III. Béla király 
élete  és  munkássága  iskolánk  honlapján 
tatiskola.uw.hu, a tanév aktuális feladataival, 
eseményeivel együtt megtekinthető. 

Ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy 
megköszönjem kollégáim egész nyáron vég-
zett áldozatos munkáját, a fenntartó önkor-
mányzat, az iskolai alapítvány, a kultúrház 
dolgozói, a kiállítók és a község minden lakó-
jának, hogy munkájukkal, anyagiakkal támo-
gatták a jubileumi rendezvény szervezését, 
lebonyolítását. 

Ilyen előzmény után kezdtük a 2010/2011-
es tanévet, három épületünkben 378 tanuló-
val. A tanévkezdésre az épületek tisztán-
rendben, a pedagógusok pedig nagy-nagy 
szeretettel várták a gyerekeket. Nagy válto-
zást igazából az első és ötödik osztályos tanu-
lóknak jelentett. Tapasztalatunk szerint a tan-
év zökkenőmentesen beindult. Túl vagyunk 
szülői értekezleten, fogadóórán, ünnepsége-
ken, beindultak szakköreink – köszönet illeti 
a fenntartó önkormányzatot, hogy biztosít 18 
óra délutáni elfoglaltságot. Az más kérdés, 
hogy hány tanuló él a lehetőséggel.  
 

Szép számmal vesznek részt tanulóink a 
délutáni elfoglaltságokon, mégis nagyon sok 
csellengő gyereket látunk délutánonként, es-
ténként a faluban. 

Gondolataim elején említettem, hogy 
örömeinkről-gondjainkról is fogok szólni. 

Örömünk is van szerencsére bőven. 
Szólnak erről versenyeredmények, tanulmá-
nyi eredmények, kirándulások stb. Gondja-
inkat Önökkel, Szülőkkel együtt tudjuk csak 
megoldani! Nem sok gyerekünket érint, de 
mégis elgondolkodtató, hogy a gondok 
visszhangja mindig erőteljesebb az örömö-
kénél. 
• Gyerekünk azért esik be utolsó pillanat-
ban az iskolába, mert még el kell szívni egy 
utolsó cigarettát valahol. 
• Igazolatlan hiányzás (csavargás) iskola 
helyett 
• Érdemes elbeszélgetni gyerekeinkkel, 
hogy tanítás után vajon hazamennek-e? 
• Fejlődő szervezetünknek szüksége van-e 
alkoholra – a sportkör helyett? 

Folytathatnám a sort a nagyhangúsággal, 
nem tanulással, durvasággal – de nem te-
szem. Mindannyian látjuk, hogy vannak 
gondok. Gyerekeink neveltségi szintje na-
gyon különböző. Sok időt kell rájuk szánni, 
sokat beszélgetni odahaza. Meglátják a ked-
ves szülők, hogy megéri. Az először lázon-
gó – nagyhangúból beszélgetőtárs lesz. 
Nagy-nagy kitartásra és összefogásra van 
szükség szülő és pedagógus részéről egy-
aránt. 

Bízom abban, hogy mindnyájunknak az a 
célja hogy gyermekeinkből egészséges, mű-
velt, egymásra odafigyelő felnőttek legye-
nek. Ezért szükséges, hogy az iskola és a 
szülők, akár együtt is figyeljenek oda gye-
rekeink tanulására és szabadidejére. 

A közelgő mikulást, karácsonyt isko-
lánkban is várjuk és ünnepeljük. Alsó tago-
zaton adventi vásár, felső tagozaton adventi  
 

Táton már 1998 óta létezik Német Kisebbségi Önkormány-
zat (NKÖ), ami azt jelenti, hogy az őszi önkormányzati válasz-
tások után 4. ciklusát kezdte meg a magukat németajkúnak 
vallott lakosság érdekképviseleti szerve. Az önkormányzati vá-
lasztások során azok a polgárok szavazhattak a német kisebb-
ségi Önkormányzat jelöltjeire, akik magukat a választás évé-
nek július 15. napjáig a kisebbségi választói jegyzékbe 
felvetették.    

A NKÖ elmúlt 12 éves múltját tekintve sok olyan tevékeny-
ség van, amit a következő négy év folyamán is tovább szeret-
nénk folytatni, ilyen például a német nemzetiségi kultúrcso-
portok valamint a község intézményeinek (óvodák, iskolák) 
támogatása, anyagi hozzájárulás a Táti Pünkösdi Napok meg-
szervezéséhez, szoros együttműködés a Táti Helytörténeti 
Alapítvánnyal. Az átvett tevékenységek mellett persze nagyon 
sok új ötletünk is van, melyekkel egyrészt a falu közösségének 
kulturális életét akarjuk tovább bővíteni másrészt, a régi táti 
hagyományok ápolása és megőrzése a célunk az utókor számá-
ra. Jövőre a Pünkösdi Napok keretében szeretnénk egy megyei 
 

Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport Találkozót szervezni, az öt-
letet előzetes beszélgetés alapján a Táti tánccsoport vezetői is támogat-
ják. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen program emelné a Táti Pünkösdi 
Napok színvonalát és a Táti Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport 
is sokat tudna profitálni a rendezvényből. 

Az elkövetkező évben, tervben van egy „támogatói matrica” (ennek 
pontos részleteiről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a falu lakossá-
gát) elkészítetése és árusítása, melynek teljes bevételével a Táti Hely-
történeti Alapítványt (THÉKA) azon belül is a tájház kialakítását tá-
mogatnánk. Az NKÖ az elmúlt évek folyamán is protezsálta a tájház 
megvalósítását (2009-ben 350 000 Ft-al, 2010-ben eddig 66 450 Ft-al), 
hiszen közös célunk a THÉKA-val egy olyan helység létrehozása, ami 
méltó helyet biztosít a régmúlt emlékeinek. Végső célkitűzésünk pedig 
egy saját rendezvény, pontosabban egy olyan esemény felelevenítése 
ami, már létezett Táton és évről évre egyre népszerűbb volt ez pedig a 
lampionos felvonulás a Dunán, Szent Iván éjszakáján. Ezzel az ese-
ménnyel kívánnánk majd emléket állítani a „régi” svábok bejövetel-
ének és kihasználni a Duna partja adta lehetőségeket.  

Végezetül pedig a közelgő ünnepek kapcsán szeretnék az NKÖ tag-
jai nevében a falu minden polgárának Boldog Karácsonyt és eredmé-
nyes Újévet kívánni. 

Kurinyecz Mária
 

Táti Német Kisebbségi Önkormányzat 
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A csendes, nyugalmas őszi napok után zajos, vidám születésnap-

pal nyitottuk meg a téli ünnepek sorozatát  a Szent György Otthon-

ban. Bula Mihályt lakótársai körében  köszöntöttük 105. születés-

napján. 

Tisztelettel és szeretettel gratuláltunk a magas korhoz, a szüle-

tésnapi torta és pezsgő kíséretében. A harmonikaszó és a Nyugdíjas 

Klub énekkarának dalai visszaidézték fiatalsága hangulatát. Misi 

bácsi úgy emlékszik a régi dolgokra, mintha ma történt volna. A 

napilap sportrovatát ugyanolyan érdeklődéssel olvassa át, mint aktív 

futballista korában, csak már vastagabb üvegű szemüveggel.  

A kerékpározásban is csak a rossz idő akadályozhatja. Szeren-

csésnek mondja magát, amiért ilyen jó egészségben érte meg ezt a 

kerek évfordulót. Joggal tesszük fel a kérdést: mi a hosszú élet tit-

ka? Talán az a lelki harmónia, bölcs békesség ami tekintetéből su-

gárzik? Lehetséges. 

Keil Mihályné, mint az iskola legrégebbi diákja, részt vett a Táti 

iskola megalakulásának 150. évfordulóján rendezett ünnepségen. 

Kati néni még  tanárai nevére is emlékezett és az akkori tanítási 

módszerekről is tudott érdekes történeteket mesélni. 

Ha visszafelé haladunk az időben a következő jelentősebb ese-

mény november 12. a Szociális Munka Napja mely alkalomból a 

lakók meglepték az Otthon dolgozóit. Virággal és megható, szere-

tetről szóló versekkel köszönték meg a mindennapos gondoskodást. 

A dorogi József Attila Művelődési Házban októberben ismert 

művészek operett előadását hallgattuk meg. Az érdeklődőket az 

Otthon kisbuszával és autójával szállítottuk. 

Az időjárás és az idő nem kímélte meg az épületet, sajnos a be-

ázások károkat okoztak, ezért szükség volt felújításra. A felújítás 

során, a teraszok beépítésével két új helyiséggel bővül a ház, így le-

hetőség lesz egy nagyobb klubszoba otthonos berendezésére. 

Szeptemberben, az Otthonban is megtartottuk az Idősek Napját, 

hiszen nagyon sok lakónk nem tud elmenni egészségi állapota miatt 

a  Művelődési Házban tartott közös rendezvényre, melyre hivatalos 

volt a nagyközség minden 70 év feletti lakója. Szenes Lajos pol-

gármester gratulált a legidősebb lakosoknak. A meghívott előadók 

fellépése után a zenés műsort a Léghajó társulat szolgáltatta. 

 

Augusztusban a basaharci Esthajnal Idősotthonba látogattunk, 

ahol kirakodóvásár, zenés, verses műsor szórakoztatta a vendége-

ket, üdítő és finom aprósütemények sűrű kínálgatása mellett. 

Júliusban a Németországi Harmonika zenekar adott nagy tetszést  

arató koncertet az Otthonban. Júniusban 30 fős nyugdíjas csoport 

érkezett autóbusszal Buseckből, tolmács segítségével beszélgettek a 

lakókkal. Nagyon barátságosnak találták lakóink otthonát, meséltek 

arról, náluk hogyan élnek a nyugdíjas otthonban. 

A nyári napok hőségét közös fagylaltozással enyhítettük a Ping-

vin cukrászda teraszán,  limonádézással az árnyas kertben.  

Májusban a lányos házaknál illő módon, a ház egyik legaktívabb 

lakója, Vérvölgyi Józsi bácsi állított májusfát. 

György napján Szent György napi vetélkedőn tettük próbára a 

lakókat játékos feladatokkal.  Minden résztvevő jutalomban része-

sült, a győztesek oklevelet kaptak. A Húsvéti locsolkodás sem ma-

radt el, és a hagyományos sonka, tojás is ott volt az ünnepi terített 

asztalon. Farsangi mulatságunkra meghívtuk a Nyugdíjas Klub tag-

jait. A tréfás jelmezek és a jó hangulat elfeledtették egy időre a 

gondokat, bajokat, a friss farsangi fánk mindenkinek kedvére volt. 

Mikulás is járt az Otthonban, bár a Krampusz elkísérte, virgácsot 

senki sem kapott. Lakóinknak nagy örömet szereztek az iskolások 

és az óvodások karácsonyi műsoraikkal. Köszönjük a Baptista gyü-

lekezet kedves bábjátékát, és a Református gyerekek előadását. A 

kápolnánkban tartott Katolikus Szentmisére sokan érkeztek a nagy-

községből. Az idén is várakozással és meglepetéssel készülünk a 

gyerekek szereplésére. 

A Karácsony akkor a legszebb, ha szeretteink, családunk körében 

tölthetjük. Az Otthon lakói a feldíszített fenyőfa alatt legjobban 

hozzátartozóiknak, szeretteiknek örülnek. Olyan ajándékot várnak, 

ami csak jó szívvel adható, szeretetet.  

A szeretet ünnepén kívánjuk, hogy mindenki békében, szeretet-

ben töltse a Karácsonyt ! A Szent György Otthon lakói és dolgozói 

nevében :                                               Marosi Lórándné, igazgató 

Pék Károlyné, mentálhigiénés nővér 

Előkészítő csapat 

Hónapsoroló a Szent György Otthon életéből 
 

ták portékáikat halk zeneszó és egy pohár forralt bor mellett. Nem-

csak árusok, de kiállítók is szép számmal vettek részt az idei ren-

dezvényen. A látogatók megcsodálhatták Varga Lászlóné Ilona 

Mackókiállítását, a tokodi babavarró szakkör és a tokodi csipkeve-

rők alkotásait, valamint György Istvánné csodálatos mézeskalács 

házait. Szombat délután igazi vásári forgataggá alakult át a nagyte-

rem Kovács Márton és a Forrás Zenekar jóvoltából, akik adventi 

népi játékokkal, mondókákkal, muzsikaszóval, tánccal és regölés-

sel várták a betérőket. A gyerekek többféle foglalkozás közül vá-

laszthattak. A kézműveseknek köszönhetően saját maguk készít-

hettek méhviasz gyertyákat, az óvónénik karácsonyi díszek 

készítésével várták őket, a Kultúrház dolgozóival pedig mézeska-

lácsot süthettek, díszíthettek. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a 

két nap alatt több mint 900 mézeskalács készült. Sötétedés után ér-

kezők pedig a Kultúrházat ünnepi „öltözékben” láthatták, egy ér-

dekes és látványos megvilágítási technikának, a fényfestésnek kö-

szönhetően. Reméljük jövőre is ilyen szép számú érdeklődőt 

fogadhatunk advent első hétvégéjén intézményünkben. A Kultúr-

ház és Könyvtár minden dolgozója nevében békés karácsonyi ün-

nepeket és boldog új esztendőt kívánok!                   Hámos László 

Adventi Kiállítás és Vásár 

Advent első hét-

végéjén mindig ün-

nepi hangulat lengi 

be a Kultúrházat az 

Adventi Kiállítás és 

Vásár alkalmával.

Ez idén sem volt 

másképp. Virágkö-

tők, kézművesek, 

ajándékárusok kínál- 
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Látványterv 

Fotó: Tóta Attila 

Hangszerek 
Nagy várakozással indult az 

idei tanév a táti zeneiskolában, 
hiszen már nyáron elkezdődött az 
angol mechanikás zongoránk fel-
újítása. Augusztusban még csak 
annyit tudtunk az egész művelet-
ről, hogy szétszedik a zongorát, 
helyreállítják, és valamikor szep-
tember közepén majd meghall-
hatjuk, hogy az ütött kopott külső 
mögött milyen hangokra lesz ké-
pes a hangszer. Fontos ez ne-
künk, mert a másik zongoránkkal 
is sok probléma merül fel, nö-
vendékeink pedig már nagyon 
vágytak egy hangban és minő-
ségben is kifogástalan zongorára. 
Nagy megelégedésünkre a hang-
szert érdemes volt leporolni és 
újra munkába állítani. Az idei 
tanszaki hangversenyeinken már 
ez a hangszer szólt és a szolfézs 
órákon is alapvető szerepet tölt 
be. 

A 2010/2011-es tanévre a táti 
Polgármesteri  Hivatal  eszköz és  
 

Zeneiskolai hírek, 2010. december 
 

szüleik és hozzátartozóik előtt 
számot adnak addigi tudásuk-
ról. Ilyenkor nagy készülődés, 
gyakorlás és próba folyik min-
den tanszakon. Ezek a hang-
versenyek ebben a félévben 
már lezajlottak. Tanulóink 
többsége jól felkészülten szé-
pen muzsikált. A hangszeres 
előképzőseink és elsőseink is 
nagyon változatos műsort ad-
tak elő. Hol duóztak vagy 
gyermekdalokból játszottak 
ismert dallamokat, hol pedig 
már a közeledő ünnepek aktuá-
lis zeneszámait hallgathattuk 
precíz előadásban. 

Idén az óvodákba is részt 
szeretnénk venni az ünnepi 
előkészületekben. Ebben a tan-
évben két koncertet szervezünk 
az óvoda mindkét épületébe.  

Az elsőt decemberi időszak-
ra terveztük, amikor az óvodá-
sok és minden kisgyermek iz-
gatottan várja a Télapót és a 
karácsony eljöttét.  A második 
találkozónk áprilisban kerülne 
megrendezésre, amikor tavasz- 
 

hangszerbeszerzésre sikeres pályá-
zatot nyújtott be, így a zeneiskola
hangszerparkját bővíteni tudtuk, 
tudjuk. Beszereztünk három darab 
¾-es gitárt a kisebb gyerekeknek. 
Ez elősegíti a könnyebb hangszerjá-
tékot és a szülőknek sem megterhe-
lő a hangszervásárlás. Így pár év el-
teltével, mikor a tanuló nagyobb 
lesz és karjai, kézfejei megnyúlnak, 
már a végleges gitárt tudják besze-
rezni. A fafúvós tanszaknak is ked-
vezett ez az anyagi háttér, hiszen 
csak így tudtuk megvásárolni a fu-
rulya hangszercsaládot (szoprán, 
alt, tenor, basszus furulya). Ez nagy 
segítséget nyújt a társas zenélés 
gyakorlásában.  Csak  így  tudott
létrejönni a furulyások kamaracso-
portja. December végéig tervezzük 
még egy klarinét beszerzését is, 
mert ezen a tanszakon kevés jó mi-
nőségű tanulóhangszer található. 

Koncertek 

November vége felé, szinte minden 
zeneiskolás tudja, hogy közeledik a 
tanév első megmérettetése, amikor 

váró  gyermekdalokkal és a 
húsvéti ünnepekhez kapcsoló-
dó dallamokkal szeretnénk 
kedveskedni a gyerekeknek. 

A téli mini koncertek dec-
ember 2-án voltak megtartva 
az óvodákban. Minden ovist 
próbáltunk bevonni az együtt-
zenélésbe több-kevesebb siker-
rel. Énekeltünk, játszottunk a 
ritmushangszerekkel, megfi-
gyeltük a fuvolák és a zongora 
hangját vagy csak egyszerűen 
ritmust tapsoltunk. Nagyon 
ügyesen közreműködtek a 
hangszereken lejátszott isme-
rős dalok, énekek felismerésé-
ben. 

Köszönjük az óvó nénik 
szíveslátását és segítségét! Az 
általános iskolában és a faluka-
rácsony műsorában is közre-
működnek növendékeink és 
tanáraink. 

Békés szeretetteljes Kará-
csonyt és Boldog Új Évet kí-
vánunk a zeneiskola tantestüle-
te és növendékei nevében! 

Kissné Hasenbeck Melinda

Tóthárpád Ferenc: 

A negyedik gyertyaláng 

Az a bizonyos este ugyanúgy kezdődött, 
mint a téli szünet bármely más estéje. A fe-
hér háztetőkön ünnepélyesen csillogott a 
holdfény, minden csendes volt, csak a szom-
széd kutyák csaholása hallatszott néha. Hetek 
óta vastag hó takarta a tájat. Ahogyan min-
den este és reggel, a madarak most is oda-
gyűltek a kisszoba ablakpárkányára, hogy 
felcsipegessék a magokat. Csőrükkel szapora 
ütemet doboltak a bádogon, mintha azt üzen-
ték volna: 
     - Apró magot szórjál, jó tettedért jót várj!
     Adrienn, a gondos kislány, most sem fe-
lejtette üresen az etetőt. Figyelte a madara-
kat, jól ismerte őket. Miután az utolsó is el-
repült, a párnájába fúrta kis fejét, s a 
csillagszórós szentestére gondolt. Napközben 
az adventi koszorún három láng pislákolt, és 
már csak egy éjszaka volt hátra ahhoz, hogy 
az utolsó gyertyát is meggyújthassák.
     Ez a várakozás azonban más volt, mint az 
előző évben. Kevés szóval telt a karácsonyi 
szünet. Apa, a kislánya és a kisfia csendben, 
óvatosan jártak a lakásban, a televízió is csak 
alig hallhatóan szólt este, amikor odaültek az 
édesanya ágya mellé. Korán lefeküdtek, pe-
dig az álom nehezen lett úrrá a gondolatai-
kon. Mint az elmúlt hetekben mindig, édes-
apjuk kis idő múlva megigazította a gyerekek 
takaróját, és puszival kívánt jó éjszakát. Ad-
rienn még mindig nem aludt. A félig nyitott 
ajtón át odaintett anyukájának. Hangtalanul 
kívántak egymásnak mielőbbi szép álmokat. 
 

az ablakot, bebújt az ágyba és a fejére 
húzta a takarót. Összekulcsolt kezekkel 
aludt el. Egy kisfiúról álmodott, aki já-
szolban született, és álmodott még arról 
a madárról is, amelyik mielőtt elrepül a 
párkányról, mindig bekopog az ablak-
üvegen. A reggeli napfény a redőny ré-
sei között lopózott be a szobába. Sugarai 
éppen a gyerekek arcára vetődtek. Hu-
nyorogva ültek fel az ágyban. A konyha 
felől halk neszek hallatszottak. 
      - Apa biztosan valami finomat készít 
- gondolták, s már a szájukban érezték a 
meleg kakaó ízét. Adrienn a levélről is 
megfeledkezett, kiugrott az ágyból, hogy 
mielőbb bevihesse anyukájának a regge-
lit. A konyhában nagyon meglepődött. 
Hihetetlen boldogság töltötte el, amikor 
az ünnepi asztalnál ott találta az édes-
anyját is: 
     - Gyere, ülj ide mellénk! Már jobban 
érzem magamat - mondta az édesanyja, 
és hosszasan megölelték egymást. Ba-
lázsnak is felderült az arca. 

A friss kalács illata betöltötte a kony-
hát. Nagyokat kortyoltak a kakaóból, és 
sokáig beszélgettek, mint azok az embe-
rek, akik hosszú idő óta nem látták egy-
mást. Még soha ilyen vidám reggel nem 
köszöntött rájuk. Az adventi koszorún a 
negyedik gyertya lángja is fellobbant. 
Csak Adrienn vette észre, hogy a pislá-
koló fények ismerős ütemre remegnek: 
"apró magot szórjál, jó tettedért jót 
várj!" 
 
 

     - A negyedik gyertyát Anya gyújtsa meg! -
szólalt meg váratlanul a kislány, és remény-
kedve nézett az édesapjára. 
     - Tudod, hogy nagyon beteg, a doktor bá-
csi is azt mondta, hogy nem kelhet fel. Napok 
óta lázas. Azért ne félj, majd meggyógyul -
válaszolta az apa, de vigyázott arra, hogy te-
kintete ne találkozzon a kislányáéval.
     A csend lassan mindent betakart, de Adri-
enn hiába erőltette, nem tudott elaludni. Arra 
gondolt, hogy mennyire megváltozott az éle-
tük, amióta az édesanyja ágyban fekszik. Az-
óta már egyedül tart rendet a szobájában, és 
nem szórja szét a holmijait a lakásban, sőt 
még Balázsnak is segít elpakolni. Egy kis 
huncutság ült ki az arcára, amikor eszébe ju-
tott, hogy az apukája milyen ügyesen moso-
gat, és hogy már azt is megtanulták, hogy a 
fehér és a színes ruhákat külön kell mosni. 
Gondolatai még sokfelé kalandoztak, aztán 
nagyot sóhajtott, és egy kockás füzetet vett 
elő. A kisvillany fényénél, göcsörtös betűkkel 
írni kezdett. Hosszú ideig tartott, amíg vég-
zett a néhány sorral. Néha elgondolkodott 
azon, hogy egy-egy szót hogyan kell leírni, 
itt-ott véletlenül átbökte a ceruza hegyével a 
papírt, de végül elkészült a levéllel. Óvatosan 
kitépte a lapot, apró borítékot készített belőle, 
olyant, amilyent még az év elején, az első 
osztályban tanultak meg hajtogatni. Már na-
gyon álmos volt, de kikecmergett az ágyból, 
kinyitotta a kisablakot, friss magot szórt az 
etetőbe, s a párkány és a tálka közé odatette a 
papírt. A hűvös szél befújt a szobába, néhány 
hópelyhet hozott magával. Gyorsan becsukta  
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Látványterv 
Előkészítő csapat 

Egyesületünk felemás évet tudhat maga mögött. Bajnokságok őszi 
-tavaszi ütemben zajlanak ezért a 2010-es évben fél szezonokat tu-
dunk értékelni. 2010 tavaszi szezon értékelése már az újságban meg-
történ ezért az őszi produkcióról számolnék be. 

Labdarúgó csapatainak a megyei I. osztályban szerepelnek. 
Felnőtt csapat őszi teljesítménye kicsit csalódás számomra mert a já-
tékosállomány és egy kis odafigyeléssel a tabella első harmadában is 
végezhettek volna. Számos mérkőzésen az utolsó utáni percekben 
veszítettünk értékes pontokat. Örömteli viszont, hogy egy-két fiatal 
játékos (Gallatz Róbert, Pozsonyi Zoltán) nemhogy csak odakerült a 
felnőtt csapathoz de játékával meghatározó szerepet játszott.  

Ifjúsági csapatunk a tavaszi remek hadjáratát  folytatva indult neki 
az új bajnokságnak, de a fél szezon befejezéséhez közeledve sajnos 
három nem várt vereség is becsúszott teljesítményükbe. Jelenleg a 4. 
helyen tanyáznak fél távnál.  

Serdülő és előkészítő csapatunk egy átszervezett megyei I. osztá-
lyú bajnokságban szerepel. Sajnos itt nem körzeti elvek hanem me-
gyei vonzáskörzetben játszanak ami igen megterhelő pénzügyileg 
(utazás )  az egyesület számára. Serdülő csapatunk jól kezdte a rajtot 
de utána egy hullámvölgybe került ami sajnos pár vereség bánta. Fia-
taljaink a 5. helyről várják a folytatást. 

Előkészítő csapatunk szenzációsan szerepel a bajnokságban jelen-
leg holtversenyben 1. helyen áll az Oroszlány csapatával. Csapa-
tunkban számos fiatalabb játékossal szerepelünk. Reméljük lendüle-
tük megmarad és a bajnokság végéig megőrizzük jelenlegi 
helyezésünket. Csapatunkból Kiss Dominik vezeti a góllövőlistát  23 
góllal. 

Kölyök csapatunk nem szerepel bajnokságban nekik a tornák ma-
radnak és felkészülési mérkőzések. November hónapban Esztergom-
ban megnyerték a Tarnóczi Kupát. 

Ami  viszont nagy  örömmel tölt el, hogy ismét sikerült beindítani 
 

egy óvódás korcsoportot ahol 28 gyermek szerepel a 2004-2005 
korosztályban. Bajnokság nincs még nekik tornák viszont igen 
legutóbb Százhalombattán második helyezést értek el. 

Megszeretném említeni edzőinket és a szülőket akiknek hálás 
köszönettel tartozunk az áldozatos munkájuk iránt.  Felnőtt és if-
júsági csapat edzője Osvald Zsolt. Serdülő, előkészítő, kölyök 
csapaté Hendrich Tibor, az óvódás korosztály Hendrich Tibor és 
Harmat József készíti fel. Mint az edzők felsorolásánál is látszik a 
táti utánpótlás Hendrich Tibor vezetésével zajlik. Nagy szakérte-
lemmel, odaadással és bizony néha fáradságot nem ismerve vezeti 
utánpótlásunkat akik igen jól szerepelnek a bajnokságban és tor-
nákon. 

Kispályás labdarúgó bajnokságunk az idei évben is megrende-
zésre került 16 csapat részvételével, ami igen sikeres volt. Sajnos 
néha az időjárás közbe szólt (sok eső) de a csapatoknak ez sem 
szegte kedvét a küzdelmektől. Bajnokságot a SPORTBUSZ csa-
pata nyerte meg, a gólkirály Mlaka Tamás a Kertműves csapatá-
ból lett. 

A csapatok mellett próbáljuk a kiszolgáló létesítményünket 
(öltöző) is karban tartani.  Idei évben pályázaton nyertünk pénzt a 
vízszerelési munkákra, ajtók ablakok cseréjére. Felújítás a baj-
nokság végén elkezdődött ami jelenleg is tart. Bátran állíthatom,
hogy pár NB-s csapat megirigyelhetné az öltözőnket. Pályázat el-
készítése és a felújítási  munkák  szervezése Mechler István fel-
ügyelete mellett zajlik.  Köszönettel tartozunk a munkájáért! 

Szeretném még megemlíteni a szponzorainkat akik rengeteget 
segítenek nekünk: Mahagó Bútor, Energiaterv KFT, Korno-Tát 
KFT, Kőbazár KFT, Rózsahegyi Gyula, Paár Balázs, ZSO-FA 66 
KFT, SPORTBUSZ, Forest Papír KFT, 4 ÉPV KFT,  INHIBIT 
Sverdo KFT. 

Az egyesület vezetői, játékosai nevében mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt 
kívánok!  

Mechler Norbert

 

Hírek a Táti Sportegyesület háza tájáról 

Tűzdelt ponty 

Hozzávalók: 1kg ponty fej és belső nélkül 
csak a törzse. 10 dkg húsos füstölt szalonna, 
10 dkg vaj, 2dl tejföl, só. 

A halat a gerince mentén mindkét oldalán 
bevagdaljuk és a felszeletelt szalonnát a vága-
tokba csúsztatjuk. A halat kívül belül meg-
sózzuk, majd tűzálló tálba tesszük, mintha 
úszna. A tejföllel leöntjük, a vajat a tetejére 
morzsoljuk, és a forró sütőbe téve 40 percig 
sütjük. Burgonyapürét kínálunk hozzá. 
 

Ponty vörösboros mártással 

Hozzávalók: 1 kg ponty, 10 db kis gomba-
fej, 10 db kis mogyoróhagyma, 1,5 dl vörös 
bor, 1,5 dkg liszt, 8dkg vaj, 1-2 babérlevél, 
só, bors, petrezselyem zöldje. 

Vajjal kikent lábasba belerakjuk a megsó-
zott, borssal megszórt, feldarabolt halat. Hoz-
záadjuk a gombát és a vajon átsütött mogyo-
róhagymát, felöntjük vörösborral, kevés 
halalaplével, hozzátesszük a babérlevelet és 
fedő alatt megpároljuk. A megfőtt halat óva-
tosan tálra tesszük a gombafejekkel és a kis 
hagymákkal együtt. A levét kicsit beforraljuk, 
majd vajjal elkevert liszttel besűrítjük. köze-
pes sűrűségű kell, hogy legyen. 
 

Ízesítünk és a megmaradt vajat belekeverjük. 
A mártást ráöntjük a halra s köretnek petre-
zselymes vajas burgonyát kínálunk hozzá. 
 

Szent estére családi vacsorára tűzdelt szarvas 

comb áfonyamártással és vajas zöldséggel. 
Anyaghányad: 60 dkg szarvas comb, 8 dkg 
füstölt szalonna, 4 evőkanál olíva olaj, 3 evő-
kanál liszt, ételízesítő, őrölt fehér bors, 1,5 dl 
áfonya dzsem, csípős mustár. 

Színhús szarvas combokat őrölt borssal 
bedörzsöljük, olajjal megkenjük és alufóliába 
tekerve 3 napra a hűtőbe tesszük. Elkészítése-
kor a szalonnát csíkokra vágjuk, a húst felsze-
leteljük, kissé kiveregetjük, megsózzuk és 
megtűzdeljük a szalonnacsíkokkal. A húst 
lisztben megforgatjuk és olajban mindkét fe-
lét hirtelen megsütjük. Mártás:  az áfonya 
dzsemet a  mustárral és a borssal kikeverjük. 
A zöldséget vajjal és egy csipet ételízesítővel 
pároljuk.  

 
Délutáni előkészületekhez javasolnám a 

következőket: 
Borleves 

Hozzávalók: 1l fehérbor, 5 db tojássárgája, 
15dkg cukor, 1 db faháj, 1 db citrom reszelt 
héja, 1-2 szem szegfűszeg 

A borból egy decit félreteszünk. 3 dl vizet 
a bort a cukorral és a fűszerekkel felteszünk 
főni.  Egy  edényben habverővel elhabarjuk a  

tojássárgáját 1 dl fehérborral. Ha a bor 
felforrt hozzáöntjük a tojássárgájához, 
tűzre tesszük és folyamatos kevergetés 
mellett forráspontig hevítjük. A tűzről le-
véve még egy pár percig keverjük, majd 
finom szűrőn átszűrjük. Hidegen és me-
legen is fogyasztható. 

A borleveshez finom mazsolás kugló-
fot kínálunk. 
Kuglóf 

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 
3 tojás, 2 dkg élesztő, 1 dl tej, 5 dkg cu-
kor, 5dkg mazsola, csepp só, citromhéj. 

Az élesztőből langyos tejjel, kevés 
liszttel, csepp cukorral kovászt készítünk 
és meleg helyen kelesztjük. A vajat cu-
korral jól kikeverjük. A lisztet 3 felé 
osztjuk és egy-egy tojással sorban egy-
máshoz keverjük. Ezután jól kidolgoz-
zuk, végül hozzákeverjük a megkelt ko-
vászt a megmosott mazsolát és a 
kivajazott, lisztezett formába öntjük. Há-
romnegyed órát kelesztjük, ha a forma 
megkelt, forró sütőben megsütjük kb. há-
romnegyed óra alatt. Szitára téve porcuk-
rozzuk. 

Editke ünnepi receptjei 

a Viktória étteremből 
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Látványterv 
Előkészítő csapat 

Könyvtári  hírek 

Szolgáltatások széles körével és folyamatosan frissü-
lő állománnyal várjuk régi és leendő olvasóinkat kultúr-
házunk emeletén működő könyvtárunkba. A hozzáférhe-
tő dokumentumok száma mintegy 15 ezer kötet.  

A hagyományos könyvtári ellátástól a számítógépes 
információn át az internet használatáig rendelkezésére 
állunk és segítünk Önnek, hogy megtalálja azt a doku-
mentumot, információt, amelyre szüksége van. 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében beszerezzük Ön-
nek a könyvtárunkban nem található könyvet. 

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a gyermekek, 
közép- és felsőoktatásban tanulók, nyugdíjasok sajátos 
igényeire. 

Könyvtárhasználati bemutatóinkon előzetes bejelent-
kezés alapján folyamatosan fogadjuk az óvodás- és isko-
lás csoportokat. 

Az Ön által kért dokumentumról kérésére fénymáso-
latot készítünk. 

Helyismereti gyűjteményünk, valamint kb. 2600 kö-
tetes kézikönyvtárunk elsősorban helyben használható. 

A NAVA - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum - a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespél-
dány archívum, amely az országos földfelszíni terjeszté-
sű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar 
vonatkozású műsorait gyűjti, tárolja, feldolgozza, és az 
így létrejövő adatbázisban keresési és megtekintési lehe-
tőséget biztosít. Könyvtárunkban, ill. a teleházban, mint 
 NAVA PONT-on a szolgáltatás teljességgel elérhető. 
(Nem NAVA PONT-okon csak korlátozottan nézhető, 
hallgatható.) 

Szeretettel várjuk könyvtárunkba! Amennyiben e rö-
vid tájékoztató felkeltette érdeklődését, kérjük, látogas-
son el hozzánk. ���������	
� ������  ����� 
�� �	��������
Dolgozóknak: 400 Ft 
Diákokonak, nyugdíjasokank: 200 Ft 
70 éven felüliek és a 16 éven aluliaknak díjtalan! 
Nyitva tartás:  Hétfő: Szünnap,  Kedd, Csütörtök: 10-16 
óráig, Szerda, Péntek: 14-18 óráig ����� � �� ���� ����	
���������� �� � ���	� ����  !"#$%&� ��	
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Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 2011. január 
idén is „a megbocsátás hónapja” lesz könyvtárunkban. 
Azon olvasók, akik visszahozzák a már régen kiköl-
csönzött könyveket, mentesülnek a késedelmi díj megfi-
zetése alól. Kérjük éljenek a lehetőséggel, rendezzék tar-
tozásaikat!                                  Pappné Adolf Erzsébet 
 

 

 

SZILVESZTERI 
BÁL 

 
 

Felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét, hogy a 
Kultúrházban 

megrendezésre kerülő 
Szilveszteri Bálra 
minden jegy elkelt! 

 
Technikai okokból 

a Táti Walzer 
első és utolsó színes oldala 
hamarabb kerül nyomdába. 
A kellemetlenségek elkerü-

lése érdekében, 
megelőzendő az érdeklődők 

felesleges 
szervezését, jelentkezését, 

felhívjuk a figyelmet, 
hogy  az utolsó oldalon 

található 
szilveszteri hirdetés �� -
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Hamvazószerda előtti utolsó szombaton 
hagyományosan ismét a hölgyek bú-
csúztatják a farsangot. A tavaly is re-
mek hangulatban telt bálon, most ismét 
a Táti Koktél Zenekar szórakoztatja, a 
bulizni vágyó hölgyeket! 

Neuezeitung a Könyvtárban 
 
A Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatja a falu lakosságát, hogy 
2011. januárjától a Könyvtár számára előfizet egy példányt a 
Neuezeitung magazinból, így mindenki számára elérhetővé válik a lap ol-
vasása. Sajnos az egyéni előfizetési igényeket nem tudjuk teljesíteni, de 
reméljük, ily módon kárpótolni tudjuk majd az újság iránt érdeklődőket.  
 

Ice Beach kispályás amatőr jégkorong bajnokság - 
2010/2011 

A 2010-2011-es szezonban is elindítjuk a Ice Beach Kupa amatör kis-
pályás jégkorong bajnokságot, melynek a célja a jégkorong sport népsze-
rűsítése, az amatőr sportolók részére a versenylehetőség biztosítása. A 
2010-2011-es bajnokságban 8 csapat részvételével zajlanak a mérkőzé-
sek az Ice Beach jégpályán a Táti tó mellett. 

Lebonyolítás és időtartam: 2010. december - 2011. áprilisáig, alapsza-
kasz + rájátszás. 

A résztvevő csapatok: Ice Beach Boys (főleg Táti játékosok alkotják), 
Esztergomi Mormoták, Kóbor Kutyák (Esztergomi, Pilisvörösvári játé-
kosok), Pomázi Pingvinek, HK Sturovo, Bény, Predators Komarno 
(mindhárom szlovák csapat), Hockey Monkey (Budapesti csapat). 

A mérkőzések minden héten csütörtökön este 6 órakor kezdődnek, 
naponta 4 meccs 2x20 perc játékidő 1 kapus 3 mezőnyjátékos. 
  A mérkőzéseket nemzetközi minősítésű bírók vezetik. 

Szeretettel várunk minden sportszerető érdeklődőt. A mérkőzésekre a 
belépés ingyenes! Forralt borral, forró teával várjuk a szurkolókat! 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

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

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

Készült: 2000 példányban 
VENTOR ’94 Nyomdaipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 
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