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Ilyenkor karácsony előtt sorozatban készülnek a fonott fenyők, harangok, karácsonyváró 
gyönyörűségek. Tavasszal-nyáron műveljük a kertünket, idén már sok szép virág nyílott 
nálunk. Papírt és műanyagpalackot is gyűjtünk.

A jövőben szeretnénk a már bevált tevékenységeket még ügyesebben, jövedelmezőbben 
folytatni. Kutatunk más, fiataljaink számára elvégezhető munkák után is. Minden 
j övedelemforrást próbálunk megragadni hiszen fennmaradásunk a tét.
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani mindazon magánszemély támogatóinknak akik 
anyagilag valamint munkájukkal segítették ez évben kis csapatunk fennmaradását, nagyon 
köszönjük a támogatásukat és aj övőben is szeretnénk számítani a segítségükre.

Mindenkinek boldog , békés Karácsonyt kíván az Ezerszín Szociális Szövetkezet 
Csapata

Az Ezerszín Szociális Szövetkezet 2013 végén alakult néhány 
fogyatékossággal élő fiatal, és családtagjaik részvételével. Célunk, hogy 
értelmes, hasznos elfoglaltságot biztosítsunk fiataljaink számára.

Táton, a Béke téren van a telephelyünk, egy családi házat bérelünk.
Egy segítő, Ica néni irányításával itt dolgozik délelőttönként a három fiú 

és a négy lány. Az együtt töltött idő alatt családias, kedves kis közösséggé 
formálódott a csapat.

Elsősorban papírfonással foglalkozunk. Nem volt könnyű megtanulni 
ezt a technikát, de ma már szehbnél-szebb kosarakat és más használati és 
dísztárgyakat készítünk.

2£arácőonp (elé

Minden évben körbej átja a Föld a Napot; 
m inden évben újrakezdjük az évet, a 
katolikus naptár egy hónappal hamarabb 
kezdi, mint a polgári. Minden évben újra 
ism étlődnek az ünnepek, a névnapok, 
születésnapok -  mintha ugyanazt ismétel
getnénk. Ez azonban csak látszólag van így. 
Ez az év nem olyan, mint az előző volt és 
egyetlen óra eseménye se olyan, mint az 
előzőé volt. Az Ókorban fogalmazták meg 
azt, hogy nincs új a nap alatt; meg azt is, 
hogy ugyanabba a folyóba nem lehet 
egymás után kétszer belelépni.

Minden állandóan változik, de személyi
ségünk, én-tudatunk ugyanaz marad, mint
ha rajta lovagolna a változások folyamatain.

Sok esemény kimenetele rajtunk múlik, 
de a történések is sodornak bennünket és hol 
örömet hoznak, hol bánatot. Adjunk hálát 
mindenért ajó Istennek!

Új reményekkel legyen tele az advent, az 
új egyházi év kezdete. Adventben első
sorban Jézus születésének ünnepére, a 
karácsonyra készülünk; újra halljuk a 
pusztában kiáltó hangját, amely az isteni 
forrás felé irányítja figyelmünket, de 
emlékezünk az Ószövetség kétezer évére is, 
amelynek során a választott nép az Isten 
által megígért Messiás eljövetelét várta 
(advenio = eljön).

Ferenc pápa meghirdette az Irgalmas
ság Evét, s vele párhuzamosan Szent 
Márton Évét, amit novemberben el is 
kezdtünk.

Az irgalom, az irgalmasság az együtt
érzés, megbocsátás, felkarolás, segítés 
együttesét jelenti. Ilyennek tudjuk Istent és 
minden szentmisében megszólítjuk: Uram 
irgalmazz!

Az irgalom szó a szólásokban többnyire 
ellenkező értelemben van jelen: Irgalmatlan 
hideg van; Irgalmatlanul keményen bánt 
vele; Isten legyen irgalmas hozzá  stb.

A 4. században  é lt és a m ostan i 
Szombathely területén született Szent 
Márton irgalmas volt a didergő koldushoz, 
amikor katonatiszti köpenyét kettévágta és 
felét neki adta. A koldusnak adott fél
köpenyt álmában Márton Jézus vállán látta 
viszont. Ez a látomás meggyorsította 
szándékát: Jézus követésére készülődött; s 
hamarosan meg is keresztelkedett. Sok 
templom és földrajzi hely viseli Szent 
Márton nevét, szomszédunknak, Tokodnak 
is ő a védőszentje.

A köpeny-kettévágás az irgalomnak, a 
szeretet életének látványos jelképévé vált, 
hiszen sok mindenünket kettévághatjuk, 
hogy segítsünk a rászorulókon. Az irgalom 
gyakorlása közben közel kerülhetünk 
társainkhoz, s a talpra-állítás után tovább 
léphetünk a teljesebb élet felé: az együtt
gondolkodásban, a m indennapi aktív 
együttműködésben.

Ferenc pápa az ökológia dolgainak 
felkarolásával a világ, a természet felé 
irányítja figyelmünket. Ez nem kevésbé 
fontos lépés az Egyház részéről, mint a fenti 
két szentév meghirdetése, hiszen a világot, 
az e-világot mindeddig nem értékelte kellő
képpen. Örülünk ennek és annak is örülünk, 
hogy köztársasági Elnökünk ökológiát 
érintő törekvése egybevág a pápai encikli- 
kával. (Ökológia: az élőlényeknek környe
zetükhöz való viszonyát tárgyaló komplex 
tudomány, közéjük értve az embert is.)
De még mennyire más ez az év, mint az 
előző volt! Meglepődve és aggódva, de nem 
teljesen értetlenül szemléljük a 2015. év 
népvándorlását, amely nemzárul le az év
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Az Ezerszín Szociális Szövetkezet

végével. Jelei vannak annak, hogy Nyugat- 
Európa a nagy befogadó humanizmusával 
kígyót melenget kehién. Európa Krisztusa 
földön fekszik keresztjével, mert elesett, ki 
tudja, hányadszor! Némelyek vallásháborúról, 
az iszlám térfoglalásáról beszélnek és nem 
alaptalanul. A magyarok történelmi tapasztalat
ból tudják, mi az iszlám, és most újra félteni 
kezdjük templomtornyaink keresztjeit... Vajon 
mit szólt volna Szent Márton, ha a koldus 
felpattan és azt mondja: add ide köpenyed másik 
felét isi

A végvári harcok után talán most az a 
feladata a magyaroknak, hogy védelmezzék, 
őrizzék a Krisztust Európa számára.

A népvándorlásról szóló sokféle beszéd 
közben ilyen véleményt is hallottam: Jó, hogy 
mi már nem érjük meg ennek kellemetlen 
következményeit. Igen, ez a sorsa az idejét 
betöltött nemzedéknek, de fiataljaink vigyék 
tovább Jézus Krisztus lángját, mert pénzzel és 
fegyverrel nem tudjuk megoldani dolgainkat.

A karácsony és a szentévek kegyelmei 
e rősítsék  m eg m indnyájunkban a Jézus 
Krisztushoz tartozást, a krisztus életet -  ebben 
áll a jövő ígérete és reménye.

Kardos Mihály plébános
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Tájékoztató a 2015. évi fejlesztésekről

Tát-Újtelep területén a Vak Bottyán utca 
egy szakaszán és a Béke téren megtörtént a 
karácsonyi díszvilágítás felszerelése és 
bekapcsolása.

Az Esztergomi útra megrendeltük a 
közvilágítás kiépítését (a Vak Bottyán 
utcáig), várhatóan még ez évben elkészül.

A Tát-Tokod települések csapadékvíz 
gazdálkodási koncepciója és klíma
adaptációs lépései megnevezésű projek
tünk  keretében , m elyhez pályázati 
támogatást nyertünk el, megépült a Falu alja 
csapadékvíz elvezető csatornája. Ezzel a 
korábban szántóföldekre kifolyó csapadék
vizet zárt rendszerben vezetjük az itt lévő 
árvízvédelmi töltés talpárkába.

A karbantartási munkák során több 
utcában rendbe tesszük a jórészt betemetett 
szikkasztó árkokat, valamint az egyéb 
csapadékvíz elvezető rendszereket összesen 
12 km hosszúságban. A karbantartás Tát- 
Újtelepen megtörtént.

Településünk biztonsága érdekében a 
közeljövőben térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését tervezzük. Ennek előkészületei 
már elkezdődtek.
A fenti munkák költsége több mint 
230.000.000,-Ft volt.

Túri Lajos polgármester

A 2015 évi településfejlesztési programunk 
indításaként ez év április közepére elkészültek a 
Szőlősor utca és a Szilvafa utca útépítési és víz- 
elvezetési munkái. A csapadékvíz befogadására 
egy víztárolót alakítottunk ki a Szőlősor utca 
induló szakasza melletti közterületen.

Szándékunk szerint ez a jövőben tóként 
funkcionál majd és játszótér épül mellette. 
Ennek egyelőre az előkészületei történtek meg, 
valamint a képviselőkkel díszfák kiültetésére 
került sor. Az eddigi tapasztalatok szerint az 
alkalm azott m űszaki m egoldással ezen 
utcákban megszűntek a rendszeresen jelentkező 
vízelvezetési problémák.

A program folytatásaként egy nagyobb 
lélegzetű út- és járdafelújítási, építési munka 
valósult meg. Ennek keretében az alábbi 
fejlesztéseket végeztük el:

- Toldi u., Kinizsi köz I .+ II. (útépítés)
- Szent I. utcán, az iskola és a buszmegálló 
között (járdaépítés)

- Régi vasútköz (útfelújítás)
- Új vasút köz (útfelújítás)

- Mikszáth Kálmán u. (útfelújítás)
- Nefelejcs u. (útfelújítás)
- Vak Bottyán u. az Esztergomi út és a 

Madách Imre u. között (útfelújítás)

- Hunyadi u. (útfelújítás)

- Buseck sétány Klapka u. és a 
Szent István út között (járdafelújítás)

- Fő út, a templom és a Fő út 88. szám 
között (járdafelújítás)

- Zola Emil utcai garázssor előtt 
(útalap építés)

A projekt lezárásával nem marad 
szilárd burkolat nélküli utca Táton,
kivéve a Határ utat és a Táncsics Mihály 
utcát, de ezek teljes egészében, vagy 
részben Tokodi közigazgatási területen 
vannak. Erre is keressük a megoldást.

Megtörtént a kertvárosi és „községi” 
orvosi rendelők (3 épület) belső felújítása 
(új korszerű fűtési rendszer, hőszigetelt 
nyílászárók, festés, burkolás, valamint az 
elektromos, a víz- és szennyvíz hálózat 
felújítása). A külső felújítás (energetikai 
korszerűsítés) terveink szerint a jövő évben, 
pályázati forrásból valósul meg.
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Rendelők felújítása
M ár régóta vártuk a rendelők  

felújítását, az idén megtörtént. Július
augusztus hónapban a kertvárosi, 
szeptember-októberben a falusi rendelőt 
újították fel. A munka finanszírozása 
önkormányzati forrásból történt.

Ilyen átfogó felújítás még nem volt az 
egészségügyi intézményekben.

Kicserélték az ablakokat, ajtókat, 
korszerű hőszigetelő nyílászárókat építettek 
be. A vízvezetékeket kicserélték, mosdókat, 
wc-ket, csapokat lecserélték. A fűtési 
rendszer is teljesen megújult, új kazánt, 
radiátorokat kaptunk. A fűtéscsöveket a 
falba építették. Az elektromos rendszer is 
teljesen megújult, új vezetékek, lámpák 
beszerelését végezték. A burkolatok is újak, 
csempék, járólapok kiválasztásában mi is 
részt vettünk. Mindkét rendelőben mozgás
sérültek részére wc-t alakítottak ki.

A felújítás terveit Gerendás Tamás 
építészmérnök készítette. A közbeszerzés
ben a munkát Traverz Bt (Szabados Béla 
cége) nyerte, ők végezték a kőműves 
munkákat. A víz-, gázvezetékek és 
központi fűtés felújítását Tóth Károly, a 
villanyszerelést Hasenbeck László végezte. 
Köszönjük munkájukat.

Az ilyen nagy felújítást nem lehetett a 
rendelések m ellett végezni, ezért a 
kertvárosi iskola ebédlőjét és a régi posta 
épületét vettük igénybe betegrendelésre. A 
fogorvosi rendelés Tokodon volt a munkák 
alatt, a védőnők egy tanácsadóban 
dolgoztak. A költöztetések zökkenő
mentesen történtek Kárpát István és a 
közmunkások segítségével.

Afelújítás ideje alatt az ideiglenes helyeken a 
rendelések folyamatosan működtek, meg
változott rendelési idővel. Köszönjük hetegeink 
türelmét, megértését, a kényelmetlenség miatt, 
amit a felújítás okozott. Visszaköltözés után a 
berendezések, bútorok felújítását, cseréjét saját 
finanszírozásból oldottuk meg. Jó volt vissza
térni a megújult rendelőkbe, tanácsadókba, 
betegeinket méltó helyen tudjuk fogadni. A 
várakozás is jobb a megszépült várókban. Az 
egészségügyi dolgozók munkakörülményei is 
lényegesen j avultak.

Köszönjük az önkormányzat támogatását, a 
szakemberek munkáját, és mindenki segítségét, 
aki részt vett a felújításban. Kéijük, vigyázzunk 
a szép, új rendelőkre, hogy sokáig ilyen marad
jon. ár. MosonyiAnna házi gyermekorvos

Értékteremtő 
"Zöld város”

Erre a címre pályázik városunk hosszabb 
távon, ami a közterületek parkokká való 
átalakítását, a parkok közösségi terekké 
alakítását és a szolgáltatások széles körének 
bevonzását j elentik.

Ebben nagy szerepet szánunk a helyi és 
környékbeli befektetőknek, akik a szolgál
tatásaik bevételének egy kis részével 
hozzájárulnának a saját üzleti környezetük 
rendbetételéhez.

De a „Zöld város” címhez az ingatlanok 
képe is hozzájárul. Sajnos a várossá válás 
tendenciája először a kertek művelésének 
átalakításával, ill. a konyhakertek pihenő
kertre való változtatásával kezdődött meg, 
ami nem is lenne olyan nagy baj, ha ez a 
kellő arányok mellett történne. Ma már 
rájöttek a kerttulajdonosok, hogy a gyep és 
az egyéb dísznövények fenntartása is 
hasonló erőfeszítést igényel, mint a 
konyhakerteké.

Ne feledjük azonban, hogy a konyha
kertek jelentős segítséget nyújtanak a család 
ellátásában, arról már nem is beszélve, hogy 
saját termelésben tudjuk mit eszünk. Az 
idősebbek még ragaszkodnak a konyha
kertekhez, de a fiatalok nagy része a munka 
mellett már nem vállalja fel a napi 
gondozást, így kiszolgáltatottá válik a 
kereskedelem kínálatától, de főleg az 
áraitól.

Pedig higgyék el, nincs ízletesebb a saját 
paradicsomnál, paprikánál és annál a sok 
idény zöldségnél, gyümölcsnél, amit mi 
magunk termelünk meg. A szellemi pihenés 
egyik legjobb módja az, amikor gyönyör
ködhetünk a növényeink fejlődésében, 
érésében.

A másik előny a kiskertek művelésének, 
hogy a kert „hulladékai" több baromfit is 
eltartanak, anélkül hogy nagyobb földeket kéne 
művelni a takarmány miatt. És már a hús is 
rendelkezésre áll. Ne felejtsük, hogy az 
idősebbeknek a szép gyermekkor emlékéhez az 
állatok közelsége is hozzátartozott.

Az Önkormányzatnak eltökélt szándéka egy 
táti piac megnyitása. Ez idáig azért nem valósult 
meg, mert nem találtunk helyben megfelelő 
számú termelőt a nyitáshoz. Ennek ellenére, ha 
nem is helyiekkel, de adunk lehetőséget a 
terményfelesleg piaci értékesítéséhez, ami nem 
csak a munkanélküliek és nyugdíjból élőknek 
lehet segítség, hanem mindenkinek.

Mindenkit arra bíztatunk, hogy először 
hobbiként, szórakozásból, majd később a 
szakmai tapasztalatok begyűjtése után (bár 
ebben sokat segít az internet) már haszonszerzés 
célj ából is érdemes kertet művelni.

Azt se feledjük, hogy a világ, az éghajlat is 
folyamatosan változik, amit a nagy rendszerek 
nehezebben tudnak elviselni, mint a kicsik. így 
kisebb az ellátás rizikója. A világban az győz, 
aki önellátó. Ez igaz egyénre, de országra vonat
koztatva is. Használjuk ki hazánk optimá-lis 
klímaviszonyait, bőséges vízutánpótlásunkat.

Szomorú látvány, hogy ma már a föld 
termése, a levél és egyéb kerti hulladék 
műanyag zsákban végzi az utcán elszállításra 
várva és nem pótoljuk vele (komposztálással) a 
föld termőerejét, ehelyett drága műtrágyákat 
veszünk, ha veszünk. Kostyál János

Önkormányzati hírek
- A Táti Települési Értéktár Bizottság
2015-ben a következő értékeket vette 
határozattal a Helyi Értéktárba:
- Táti szigetek
- TátiNémetNemzetiségiFúvószenekar
- Táti Porcelán Baba Klub.

A Terület és Település fejlesztési Operatív 
Program (TOP) előkészítése a finisébe 
érkezett. Önkormányzatunk egy éves 
előkészítés után már leadta a Megyének 
azokat a beruházási elképzeléseit, amiknek 
nagyobb része jól előkészített terveken 
alapul, így esélyünk is nagyobb a sikeres 
pályázáshoz.

Önkormányzatunk megrendelte az Integ
rált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
elkészítését. Ezzel kapcsolatban 2016-ban 
megkeressük a vállalkozókat, civil szerve
zeteket, ill. a lakosságot, és mód lesz a 
fejlesztési stratégiába az egyéni elképzelé
sek feldolgozására is.
Ennek módjáról az érdekeltek értesítést 
kapnak.

®átt ® M ? e r
Tát Város Ónkormányzatának 

közéleti lapja 
Felelős kiadó: Túri Lajos polgármester 

Tel/Fax: (33) 514-510;
E-mail: polghivatal@tat.hu 

Szerkesztő-tördelő: Hámos László 
Tel/Fax: (33)504-710;

E-mail: telehaztat@juropnet.hu 
Készült: 2000 példányban 
“Spori Print Vincze" Kft.
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Dalok szárnyán

Nagy az öröm a Német Nemzetiségi 
Asszonykórus tagjai közt. Megvalósult egy 
régi álmuk, hogy CD felvétel készüljön az 
általuk megtanult sváb és német dalokról.

2015. szeptember 20-án érkezett váro
sunkba a Ray Stúdió képviselője, hogy 
elkészítse a felvételeket. A megbeszélés 
alapján a Kultúrház előtt találkoztunk, amit 
vasárnap délutánra átengedtek nekünk a 
hangfelvétel elkészítésére. Mivel a megegye
zésünk alapj án Ray Rudolf egy aj ándék D VD- 
t is készített nekünk, elsőként megmutattam 
neki városunk panorámáját, a Duna-partot és 
településünk nevezetességeit. A hegyre való 
feljutás nehéz lett volna az éjjeli esőzés miatt, 
ezért Keil Attila jött segítségünkre terepjáró
jával. A látkép a párás idő miatt nem olyan, 
mint napsütésben - amikor még az Esztergomi 
Bazilika is látszik -, de így is gyönyörű.

Szeptember vége épp a szüret ideje, így a 
szüreti munkálatokról, a pincesorról is készült 

néhány kép. Utána a Dunai 
kőgáthoz m entünk, ahol 
többen horgásztak az éppen 
nagyon alacsony vízállás 
mellett. Visszatérve a város 
Fő utcájára a nevezetesebb 
épületek, szobrok és az új 
védőgát került lencsevégre. 
Kertvárosba visszakanyarod
va a Kultúrház előtt már 
vártak a kórustagok. Magukra 
öltötték gyönyörű nemzeti
ségi viseletűket és egy közös 
fotóval kezdődött a felvétel, 
ami a CD borítójául szolgált.
A 16 asszony, karmesterünk 

Steinmann Vilmos és harmonikásunk Kubalek 
János mind nagy érdeklődéssel és izgalommal 
kezdett el énekelni, zenélni. A CD-re a 17 
legszebb dalunkat énekeltük fel. Minden dalt 
vissza-játszottak nekünk, és ha nem tetszett 
vagy bakiztunk, újra indult a felvétel.

Két szünet közbeiktatásával is fárasztó 
munka áll mögöttünk, de a jó  munkának meg 
lett az eredménye. A kórus 25 éves jubileumi 
rendezvényére el is készült a sokszorosítás.

Köszönetét kell mondanunk az Emberi 
Erőforrás Minisztériumának, mert támoga
tásukkal sokszorosíttatni tudtuk a felvételt, és 
így minél többen megismerhetik dalainkat.

Akik már hallották kórustalálkozóink 
alkalmával dalainkat, vagy azok akik még 
nem, de felkeltettük érdeklődésüket, fordul
janak bizalommal a kórus bármely tagj ához.

Schmidt Gézáné kórusvezető.

Karácsonyi üdvözlet

„Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkűnkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny j átékunkat, a reményt.”

(Babits Mihály: Karácsonyi ének)

Csodálatos, mindent felülmúló, minde
nek fölött való ünnep közeledik. A 
Karácsony misztériuma érkezik közénk.

Legyen ez a Karácsony is a szeretet 
érkezésének ünnepe, váljon újra valósággá 
az angyali üdvözlet: „És a földön békesség 
ajóakaratú embereknek! ”

S minden, ami ebbe az erőtérbe belefér, 
hassa át lelkünk pitvarát, a jövő esztendő 
valamennyi napj án!

Minden kedves táti családnak, polgárnak 
áldott, boldog Karácsonyt és reményteli új 
esztendőt kívánok!

Túri Lajos polgármester

„A Táti-szigetek és 
természeti értékei”

December 9-én került bemutatásra, 
Krakó László „A Táti-szigetek és 
természeti értékei” című könyve a 
Kultúrházban.

Az alábbiakban a szerző ismerteti a 
kiadványt:

A könyv saját (senki által fel nem kért, 
vagy javasolt) elhatározásból született. A 
közel negyvenöt év (mint táti polgár), a 
harmincnégy itt eltöltött tanítási év, és egy 
sor más személyes kötődés Táthoz, motivált 
arra, hogy ezt, a sziget, a falu és természeti 
értékei kapcsolatát megírjam. Aktuálissá 
teszi ezt az a tény is, hogy Tát település 
múltjának és jelentős természeti értékekkel 
bíró fontos részének története az eddig 
megjelent krónikákból hiányzik. Értékeiről 
kevés, vagy csak a szűk szakma számára 
készült néhány kiadványban olvashatunk.

Atartalomból: Az első három rövid 
fejezet a Duna geológiai történetével, 
eredetével ismerteti meg az olvasót.

A Táti-szigetcsoport a dunai szigetek 
rangsorában hol helyezkedik el, az a 
következő fejezetben található.

A szigetcsoport története, természeti 
értékeinek kialakulása elválaszthatatlan a 
hozzákapcsolód földrajzi környezet nélkül, 
úgymint a patakok: a Mogyorósbányai- 
patak, az Únyi-patak, a Kenyérmezei-patak 
és a Tokodaltárói vízfolyás. A szigetekhez, a 
faluhoz kapcsolódó történetüket, környezeti 
és biológiai szerepüket kellő részletességgel 
tartalmazza.

A  T á ti-sz ig e te li  
é s  te rm é sze ti értéke i

Kraiió lászCó 
lát 2Old.

A  Kis-Duna, a gátak és a kompok, az 
elkerülő út, árvízi gondok, a Kis-Duna-ág 
megszűnésének veszélye és megoldások, az 
ezekhez kapcsolódó, mára már történelem
mé formálódott események, történetek, 
nevek Tát történetének elmaradhatatlan 
részeivé váltak. A következő kilenc rövi- 
debb-hosszabb fejezet ezt foglalja össze.

A szigetcsoport történetével, a gazdál
kodással, vad- és erdőgazdálkodással, 
erdőfelújításokkal, valamint a szigeteken 
található vízbázissal ismerkedhet meg az 
olvasó a következő néhány fejezetben.

A természeti értékek, védett és egyéb 
értékes növény- és állatfajok bemutatását 
kiemelten fontosnak tartottam (és tartom). 
A könyv ezen fejezetei és a melléklet 
jelentős része, részletesen bemutatja a

szigetek múltbeli és jelenkori növény és 
állatvilágát nem csak Hopp Ferenc, hanem a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park táblázatai, térképei, 
Barina Zoltán és más korabeli kutatók 
dokumentumai segítségével. A szigetcsoport 
m integy kétharm ada (Körtvélyes-sziget, 
Nyáras-sziget, Csitri-sziget) közigazgatásilag 
Esztergomhoz tartozik. E szigetek részei a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parknak.

A Bős-Nagymarosi erőmű gátrendszerhez 
kapcsolódó építkezés-rombolás, a ligeterdők 
letárolása, a papímyár telepítés a Csutri-ág 
betemetése (hivatalosan Csitri, helyi szóhaszná
latban Csutri) a természeti értékek jelentős 
tönkretételét okozta. A helyreállítási munkála
tokról, a rehabilitációs tervekről szól a hasonló 
című fejezet.

Színesebbé, érdekesebbé kívánja tenni a 
könyvet a vadászatról, természetvédelem 
történetéről és az ökológia gazdálkodás 
szigetbeli lehetőségeit tartalmazó írások.

A könyv tartalmát, történeteinek, adatainak 
igazolását közel 90 színes fotó (térkép, archív 
térkép és kép) teszi változatossá, növeli értékét.
HiteleN O R D I ^ I ^ W A L K I N ^ ^ S
családtagjával készített interjú, a DINP eredeti 
dokumentuffij f l i  SElEiaaSSH BSMBa szak
emberek által történt véleményének figyelembe 
vétele adja.

Akönyv megírása során felhasznált irodalom 
és forrásanyag a mellékelt listák alapján 
ellenőrizhető.

Terjesztése és vásárlási lehetőség december 
9-től a Pole8Érdek1ől?S[!in|0rm iCí|:kolában. 
valamint a R Wgnreg+RfllggjJ

Krakó László
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Szelektív hulladékgyűjtés
Településfinkön 2015. március 1-től be

vezetésre került a házhoz menő, szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer.

Ennek megfelelően az előre meghirdetett 
gyűjtési napokon, havonta egy alkalommal az
ingatlanok elé kihelyezett hulladékot (papír és 
műanyag, valamint a fém hulladék) a szolgáltató 
elszállítja, így a településünkön a hulladék
gyűjtő szigetek megszüntetésre kerülnek.

MŰANYAG -  ES FÉMHULLADÉK

Kivételt képez az üveg hulladék. Ennek 
elszállítása továbbra is a hulladékgyűjtő 
szigetről történik annyi változással, hogy két 
helyen lesz elhelyezési lehetőség. A Coop 
áruház (volt CBA) parkolójában lévő, illetve a 
Hősök terén elhelyezett konténerekbe.

Táton és Mogyorósbányán a következő 
csütörtöki napokon kerül sor a házhoz menő 
szelektív gyűjtésre: 2015-ben: december 10.
2016-ban: január 7., február 4., március 3., 
április 7., május 5., június 2., július 7., augusztus 
4., szeptember 8., október 6., november 3., 
december 8.

A házhoz menő gyűjtés rendszerében a 
műanyag, fém és papír hulladékot a ház elől, a 
megadott gyűjtési napokon átlátszó zsákban 
szállítja el a szolgáltató (korlátlan mennyiség
ben), külön díj nélkül. A kommunális hulladék 
gyűjtése változatlanul marad, az eddig meg
szokott napokon és módon.

Gyűjtés módja: áttetsző zsákban vagy 
kötegelve, tisztán, laposra hajtogatva. 
Gyűjthető: kartondoboz, hullám papír, 
élelmiszerek és kozmetikai cikkek papír
dobozai, színes és fekete-fehér újság, 
szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, 
telefonkönyv stb.

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatónak a 
szelektív hulladékszállítást joga van meg
tagadni akkor, ha a szelektálás nem a 
megfelelő módon történt, a zsákokban más, 
oda nem tartozó, szennyezett vagy 
kommunális hulladék is található. Ilyen 
esetekben Ön egy tájékoztató levelet fog 
kapni a szolgáltatótól, melyben jelzik, miért 
utasították el a szelektív szállítást.

Kéijük, gyűjtse egy zsákban a fém- és 
műanyaghulladékot és egy másik zsákban, 
vagy kötegelve a papír hulladékot a gyűjtési 
útmutató szerint.

Jelen intézkedés 2015. december 1-től 
kerül bevezetésre. Kérjük szíves közre
működésüket!

GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ 

PAPÍR

Gyűjtés módja: tisztán, laposra taposva, 
áttetsző zsákban.
Gyűjthető: színes és víztiszta PÉT-palack, 
kupak (üdítős, ásványvizes) kozmetikai és 
tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, 
öhlítős, mosogatószeres) reklám szatyor, 
nylonzacskó, csomagolófólia (zsugor, 
strech) TETRA-PACK dobozok (tejes, 
üdítős) alumínium italos doboz, alufólia, 
fém konzerves doboz).
Nem gyűjthető: a szelektív gyűjtőzsákba 
NEM helyezhető joghurtos, tejfölös, 
m argarinos doboz vagy szennyezett 
szelektíven gyűjthető műanyag és fém 
hulladék.
Fontos tudnivalók!

Kérjük, hogy az újrahasznosítható 
hulladékokat a szállítási napon, reggel 6 
óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan 
elé. A szelektív hulladékgyűjtés igénybe
vételéhez bármilyen áttetsző zsák igénybe 
vehető. Kéijük, hogy a szelektíven elő
válogatott hulladékok közé üveget NE 
helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon 
arra, hogy minden hulladékunkkal emberek 
dolgoznak.

A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 
után kihelyezett zsákokat a szolgáltatónak 
nem áll módjában elszállítani! Külön felhív
juk mindenki figyelmét, hogy közterületein
ken kamerák vannak, illetve kerülnek 
kihelyezésre.

Abban az esetben, amennyiben a 
megszüntetésre kerülő hulladékgyűjtő 
szigeteken illegális hulladék lerakására 
kerül sor, annak elszállítási költségét 
megfelelő eljárás keretében a szabálysértést 
elkövető személyre hárítjuk!

Tát fogorvosa
Talán nincs olyan ember Táton, aki ne 

ismerné Dr. Szőke Zoltánt. A legtöbben az 
orvosi rendelőben is találkozhattunk vele, 
hiszen több évtizede ő Tát fogorvosa. Rendelő
jében mindig sok a várakozó, mert sok beteget 
lát el. A gördülékeny rendelést segíti asszisz
tensnője Vörösné Keil Borbála, aki nem csak a 
szakmai munkát végzi jól, de mindenkihez van 
néhány kedves szava, ami bizony elkel fogfájás 
idején. A fogászat ugyan sokat fejlődött az 
utóbbi években, a fogkezelés már nem tartozik 
a vészesen fájdalmas beavatkozások közé, de 
bizonyos mértékű kellemetlenségtől így sem 
tudunk szabadulni, ha beülünk a fogorvosi 
székbe.

A táti fogorvosi rendelő teljeskörű belső 
folújítása nemrég zajlott le, akárcsak a házi
orvosi rendelők átalakítása. Ezek után elmond
ható, hogy az önkormányzat szinte az összes 
városi intézményt felújíttatta. A rendelők külső 
hőszigetelése és tetőcseréje jövő tavasszal 
esedékes. A fogorvosi rendelő felszerelésének a 
megújításában többen segítettek, munkával, 
adománnyal, külön említést érdemel Vukovics 
Péter kárpitos mester.

Persze senki sem szeret beteg lenni, de a felújítás 
óta mégiscsak kellemesebb a várótermekben, orvosi 
szobák-ban való tartózkodás.

Szőke Zoltánt korát meghazudtoló frissesség 
jellemzi. Bizonyára a horgászat-vadászatnak, az 
erdőjárásnak is köszönhető ma is fiatalos 
megjelenése. Felesége, Dr Palotai Éva háziorvos 
Táton. Annamária lányuk az esztergomi kórházban 
dolgozik neurológus szakorvosként. Tamás fiuk 
egyetemi tanulmányai m ellett a Századvég 
Intézetnél gyakornokoskodik, m int leendő 
közgazdász-mérnök, Dávid,a legkisebb gyermek, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 
történelem szakán tanul. Zoltán és Éva néhány 
évvel ezelőtt a Balaton melletti Fonyódon épített 
egy nagyobb üdülőt, melyet karitatív célokra is fel 
szeretnének használni ajövőben.

A táti fogorvos bizalmasan elárulta, hogy 
eredetileg pszihológus szeretett volna lenni, 
mégpedig a pszihológiai kutatás az, ami különösen 
is érdekelte fiatalabb korában. Folytatott is diákként 
ezirányú tanul-mányokat, aminek később - úgy érzi - 
hasznát tudta venni.

Szőke Zoltán 1984 óta Tát fogorvosa. Két éve 
nyugdíjasként praktizál, és mint mondja, nem bán
ná, haj önné már valaki, aki a segítségére lenne.

Egy hatezer lakosú település 
egyetlen fogorvosaként túl sok az 
ellátandó feladat, és ő is kezdi már 
érezni a fáradság jeleit.

Reméli, hogy a fiatalok közül 
lesz, aki átveszi a rendelőt. Sajnos 
sok frissen végzett szakorvos el
szegődik külföldre vagy valamelyik 
budapesti magánklinikára, mert ott 
jóval nagyobbak a fizetések, jóval 
kevesebb munka mellett. Pedig 
igazság szerint a fiatal medikusok
nak a közegészségügyben kellene 
gyakorlatot szerezniük.

Milinszki M.
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Egy táti bányász élete 
- interjú Korontos Józseffel

Szent Borbála nap alkalmából

Szent Borbálának, a bányászok védő
szentjének ünnepe, december 4-e, egyben 
a bányászat napj a is. Ezen a napon Táton, 
csakúgy mint más környékbeli települé
seken, a bányász emlékmű mellett, 
minden évben ünnepélyesen megemlé
keznek egykori bányászainkról. Idén is 
sor került a megemlékező ünnepségre.

Ezt szép hagyományt a Táti Nyugdíjas 
Klub őrzi, ápolja. Az ő szervezésükben 
került megrendezésre a Kultúrház előtt 14 
órától az ünnepség, melyen Kardos Mihály 
plébános Úr emlékezett a táti bányászokról. 
Az önkormányzat nevében S z í v ó s  Péter 
alpolgármster és Kostyál János képviselő 
helyezett el koszorút az emlékműnél.

Az eseményhez kapcsolódva, mi is 
szeretnénk felidézni a valamikori bányá
szok nehéz de szép életét, bepillantani a 
múltba és rátekinteni a jelenre. Egy 
köztiszteletnek örvendő valamikori fő
aknásszal, Korontos Józseffel beszélgettünk 
táti lakásában a bányásznap alkalmából.

-  Jóska bácsi aktív éveit a szénbányászat
nak szentelte. A z egyik  legnehezebb  
foglalkozást választotta. Mikor és hogyan 
kezdődtek bányász évei?

- Ausztriában kezdtem 1956-ban, a 
forradalom után, 16 évesen. Szívesen láttak 
mindenkit, aki dolgozni akart. Ausztriában 
akkor még nagyon meglátszott a háború 
nyoma, a fizetések és az életszínvonalnem 
nem sokban tért el a mienkétől. Pár hónap 
után hazajöttem és itt is maradtam. Március
15-én már Annavölgyön dolgoztam. A 
lakhatásom biztosított volt, legényszállón

laktam, és a fizetés is jó  volt. Csillésként 
kezdtem, mint általában minden bányász. 
Aztán az évek alatt végigjártam a „szamár
létrát”, lettem vájár, robbantómester, 
aknász, majd végül föaknász. Kenyérmezőn 
elvégeztem a technikumot, munka mellett, 
levelező tagozaton. Főaknászként a munka
szervezés, munkairányítás volt a feladatom, 
az emberekkel való törődés. Az irányításom 
alatt súlyos, halálos baleset nem történt, sőt, 
a sérült műszakokat mindig én vettem át. 
Vezető beosztásban dolgoztam, de arra 
nagyon ügyeltem, hogy emberséges marad
jak mindenkihez. Az „ars poeticám” is így 
szólt: minden körülmények között ember
nek maradni, nem visszaélni az adott 
helyzettel. Szerettek is az emberek. Senki 
sem szólított főaknász munkatársnak, 
hanem csak Jóska bácsinak. Ez sokkal 
jobban esett, mintha a hivatalos megszólí
tást használták volna. Ma is, ha lemegyek 
valamelyik vendéglőbe, m indenhol, Jóska 
bácsi” vagyok. Ez számomra elismerés.

-A  bányászoknak himnuszuk is van. Igen 
szép úgy a dallama mint a szövege. 
Ünnepségeken ma is elhangzik. Jómagam is 
szívesen éneklem mogyorósi kántorként 
nagyobb ünnepeken a templomban. 
Mondhatjuk, hogy a bányász szakma 
kivételes szakma, amit többek közt az is 
jelez, hogy van bányász himnusz?

- Ez biztos. A bányászat szép, férfias 
munka. Összeforrasztja az embereket, mert 
a bányában az emberek egymásra vannak 
utalva, jóban rosszban. A bányászat nem 
olyan, mint a többi szakma. A bányászathoz 
hozzá kell az embereket nevelni, születni 
kell rá. Ez egy életforma. Nem véletlen, 
hogy a bányászoknak himnuszuk is van. De 
a bányász himnuszon kívül nagyon sok 
bányász dal van még, ezeket különböző 
mulatságokon, ünnepségeken énekeltük. Én 
mulatni mindig szerettem. Azt mondják, aki 
a bort, a virágot, a dalt és a csinos nőket 
szereti, annak érdemes élni.

-  Ezek szerint szereti afeleségét...
- Igen. Ez úgy van, ahogy a bányász 

himnusz is mondja: nem kincs után 
sóvárgok én, bányász kislányt óhajtok én. És 
így is lett, feleségem is bányász családból 
származik.

-  A munkahelyi gondok, nehézségek nem 
terhelték túlságosan a családi életet?

- Nem csináltam problémát semmiből. 
Itthon nem beszéltem a munkahelyről. 
Megpróbáltam szétválasztani a családi 
életet a munkától. Ez jó  volt így. Nagyon 
szerettem beszélgetni az öregekkel, ami 
nyugalmat, biztonságot adott. Ma is, ha jó 
idő van, összejövünk, megiszunk egy üveg 
bort, elbeszélgetünk.

-  Látom a könyvespolc tele van 
könyvekkel. Szeret olvasni?

- Nagyon. Hétszáz kötetes könyvtáram 
van. A legrégibb könyvem egy 1905-ös 
kiadás, a századforduló Selmecbányái 
diákságáról szól. Mindent szívesen olvasok. 
Születésnapra, névnapra lányaim, unokáim 
mindig könyvvel ajándékoznak meg. De 
szeretem a természetfilmeket is.

-  Hány csalóid van ?
- Két lányunk van, mindketten az egészség

ügyben dolgoznak. Egyikük az esztergomi 
kórházban citológus, a másik a tokodaltárói 
gyógyszertárban asszisztens.

Négy unokánk van, három lány és egy fiú. 
Ebből három már diplomás, a legfiatalabb pedig 
most utolsó éves a győri egyetemen, informatika 
szakon.

-A nyugdíjas évek hogyan telnek?
- Mint mondtam, szeretek olvasni, de jó 

időben kinn ezermesterkedem. Nem vagyok egy 
otthonülő típus, nem kedvelem a tétlenséget. 
Nem sokkal nyugdíjba vonulásom előtt vettem 
egy földterületet a táti pincesoron, azóta műve
lem, gyümölcsfákat nevelek és szőlészkedem. 
Az idősebb tátiakkal nagyon jó  viszonyt 
alakítottam ki. Szeretek kint lenni a pincéknél és 
ahegyen.

Sajnos beteg lettem, de amíg egészséges 
voltam, minden hónapban egyszer fölmentem a 
mogyorósi sziklára. Gyönyörű a vidék onnan. 
Egyszer karácsonyra vettem egy távcsövet, és 
mindig amikor kimentem, azzal néztem a tájat, 
gyönyörködtem benne.

Nyugdíjasként azt tanácsolom volt munka
társaimnak, ne álljanak le, mindig találjanak 
valami munkát maguknak.

-  Megkérdezhetem, hogy hol született Józsi 
bácsi? Én ugyan tudom, de az Olvasóknak is 
elárulja?

- A szüléimét nem ismerem, de van egy 
anyakönyvi papírom arról, hogy Zágrábban 
születtem. Ezt az igazolást Sopronban állítottak 
ki. Sopronban nevelkedtem, később kerültem 
Tátra. Szoktam is mondani: szél hozott, szél visz 
el.

-  Kedves mondás... Tetszik. Végül hadd 
kérdezzem meg, mire gondol ma, ha azt a szót 
hallja, dorogi szénbányászat?

- Mellőzött szakma. Talán rossz gazdasági 
döntés volt megszüntetni a bányászatot. Volna 
még mit kibányászni biztos, megfelelő techno
lógia és gépek mellett.

De ha már mindenképpen a bezárás mellett 
döntöttek, mert ez volt a politikai szándék, nem 
egyszerre kellett volna szélnek ereszteni 
mindenkit, hanem ahogy kiöregszik a gárda, úgy 
fokozatosan leépíteni a termelést. A hirtelen 
bezárások sokakat nehéz helyzetbe hoztak, 
különösen azokat, akiknek 4-5 év volt a 
nyugdíjig.

Milinszki M.
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C á tt üU aljc r

Advent mindannyiunkszámára egyet 
jelent a várakozással, készülődéssel, 
így van ez nálunk az óvodában is. 
Valahogy így fe st mindez gyermek
szemmel:

„Még nagyon sokat kell aludni 
Mikulásig, de az óvodában már minden 
csoportból M ikulás-váró dalokat, 
verseket, mondókákat hallani.

Az óvó néni szerint hangosan kell 
énekelnünk, verselnünk, így biztosan 
meghallja, és akkor ellátogat hozzánk! 
Hiszen mi már annyira várjuk!

Még rajzokat is készítünk Neki! 
Igaz, nekem nem a legkedvesebb 
elfoglaltságom a rajzolás, de ki tudja 
talán idén én is megpróbálom.

Miután elmegy a Mikulás, (persze 
mindig megígéri, hogy ha jók leszünk, 
akkor jövőre újra eljön) szinte máris itt a 
Karácsony.

Az óvó néni egyik nap, mikor éppen 
semmi máshoz, csak a csibészkedéshez 
volt kedvünk, megkérdezte tőlünk: 

Gyerekek, hogy szoktuk várni a 
Karácsonyt?

Én már nagyon! - feleltem, de Ő nem 
egészen erre volt kíváncsi.

Ilyenkor ugyan is rengeteg  a 
teendőnk. Rendet rakunk, feldíszítjük a 
csoportszobát, meglepetést készítünk 
anyának és apának.

Nap nap után csak festünk, 
ragasztunk, színezünk, vágunk, és 
közben még énekelünk is.

Az a legjobb, mikor a nagy 
karácsonyi dobozunkból végre 
előkerülnek a Betlehemes játék 
jelmezei. Nagyon szeretünk Mária, 
József, és a pásztorok „bőrébe” 
belebújni, és eljátszani a kis Jézus 
születésének történetét.

Az adventi koszorú gyertyáit 
minden nap meggyújtjuk, az óvó 
néni pedig mesél nekünk. Van, 
olyan is, amikor mi mesélünk Neki a 
családunkról. Arról is szoktunk, 
hogy mit gondolunk a szeretetről, az 
ünnepről, és miként vájjuk otthon a 
Karácsonyt.

Voltunk Bóbita koncerten a 
Kultúrházban, tartottunk Adventi 
vásárt, jártak nálunk a Zeneiskolások.

Mi pedig m eglátogattuk a 
Szeretetotthon lakóit, mert szerin
tem Ők pont úgy várnak minket, 
mint mi a Mikulást és a Kará
csonyt!”

(Egy nagycsoportos óvodás 
gondolataiból)

Áldott, békés ünnepeket kívánok 
m in d e n k in e k , az in té zm é n y  
valamennyi dolgozója és gyermeke 
nevében!

Schmidt Margit óvodavezető

Hetekkel az ünnep előtt a gyermekekkel, nagy 
izgalommal készülünk erre a szép napra. Akicsikkel együtt 
felelevenítjük Szent Márton életét, jótetteit.

Az emlékezést a Márton-napi lámpás felvonulás követi, 
mely nemzetiségi nevelésünk kereteibe is jól illeszkedik. Az 
óvó nénik megismertetik az óvodásokkal Szent Márton 
történetét. Ami nagyon tetszik a gyermekeknek, hogy Szent 
Márton katona volt, majdkésőbb Tourpüspöke lett.

Szent Márton szerénysége, jóságos tettei példaértékű 
élete a mai rohanó világunkban is az emberek számára 
követésre méltó. A készülődés jegyében a táti óvodát Szent 
Márton embersége és aj óságára való emlékezés hatj a át.

Az óvodában készített kis lámpásokkal világítjuk meg az 
utat, amerre járunk szeretett kis városunkban, énekszóval és 
a zenészek szíveket melengető játékával.

A szülök odaadó segítségével, aktív részvételével, 
valamint az érdeklődő vendégek sokaságával minden évben 
egy élménnyel teli nappá teljesedik Szent Márton ünnepe 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A táti óvoda csoportjai, munkatársai és minden 
kisgyermek nevében kívánunk békés karácsonyt!

Pédl Mártonná munkaközösség-vezető

Táti Sportegyesület 
- 2015 őszi szezon értékelése -

Egyesületünk labdarúgó csapatai 2015/16-os 
bajnoki idényben a Komárom-Esztergom 
megyei labdarúgó bajnokság II. osztályában 
szerepelnek. Csapatainkkal szemben az elvárás, 
hogy minél több fiatal játékos építsünk be 
csapatainkba.

Felnőtt csapatnál a fiatalítás jól sikerült hisz 
négy labdarúgót (Kiss D., Kovács Sz., Pázmándi 
G., Tóth D.) sikerült beépíteni a csapatba. Fiatal 
koruk (18 év) ellenére meghatározó szerepet 
játszottak. Csatár triónk (Tóth D., Palincsár P., 
Pázmándi G.) 38 gólt szerzett. A csapat Szahó 
Attila edző vezetésével 3. helyről váija a tavaszi 
szezont.

U-19-es csapatunk az Keserű Ferenc edző 
vezetésével a 6. helyen telel. Itt is fiatal csapattal 
vágtunk neki a szezonnak. Játékosok 90%-a 
még két évig ifi korú. Csapatunk szerezte fél 
szezon alatt a legtöbb gólt, 108-at. Csatáraink 
(Seres M., Domák D.) itt is remekeltek, 55 gólt 
rúgtak.

U-14-es csapatunk 8. helyen áll a bajnok
ságban. Ennél a csapatnál fontosnak tartjuk, 
hogy minél több játékosnak adjunk játék- 
lehetőséget, ami néha az eredményesség

rovására ment. Csapatot jelenleg megbízott 
edzőként Juhász Patrik vezeti.

U -ll, U-9, U-7-es korosztályaink Bozsik 
körzeti tornákon szerepeltek váltakozó sikerrel. 
U-ll-eseknél idősebbek ellen játszunk de itt 
számos tehetség (Erős B., Kiss M., Major B.) 
bontogatja szárnyait. U-9-es korosztályunk az 
összes mérkőzését meg megnyerte. Csapatunk 
(Hajdú M., Polczer Zs., Szántó G., Papp K., 
Csorba P., Lukács G, Borsi S.) U-7-es korosztály 
is jól szerepelt, ügyesek voltak (Nagy X., 
Babocsai D., Papp M.)

Idei évben is megrendezte egyesületünk a 
TÁTI SZUPERLIGA kispályás labdarúgó 
bajnokságot melyet a Vértes Volán csapata 
nyert. Egyesületünk rendezte a hagyományos 
búcsú bált aminek idén is nagy sikere volt. 
Szeretnénk megköszöni azok állampolgárok 
támogatását akik adójuk 1 %-ával támogatták 
egyesületünket. Kapott támogatását működési 
költségeink fedezetére és sportszerek vásár
lására fordítjuk.

Idei évben is lehetősége van cégeknek rá, 
hogy Társasági adójuk egy részét egyesületünk 
részére befizessék.

Pályázat útján egyesületünk több 
mint 4 millió forintot tud befogadni.

A 2014/15-ös bajnoki szezonban 
kettő cégtől kaptunk támogatását, nekik 
hálás köszönettel tartozunk. Két céget 
név szerint szeretném megemlíteni. 
BOTLIK TRANS KFT (Botlik Anett és 
Botlik Roland ügyvezetők) valamint 
CSŐ-TEK KFT (M uzslai Sándor 
ügyvezető). Köszönetünket fejezzük a 
Táti Közös Önkormányzati Hivataltól 
kapott működési támogatásért.

Egyesületünk vezetői és játékosi 
n ev é b en  m inden  tám o g a tó n ak , 
szurkolónak kellem es karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog 
új esztendőt kívánunk.

8. olbal

Ünnepi készülődés az óvodában Márton-nap
Már közel 20 éve minden évben a táti óvodában 

megünnepeljük Szent Márton napját. Nemzetiségi 
óvoda lévén az egyik legszebb hagyománya óvodánknak 
ez a megemlékezés.
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Győrben jártunk
A zeneiskola igazgatóasszonya hívta fel a 

figyelmemet arra, hogy 2015 novemberében 
megrendezésre kerül Győrben az országos 
klarinétverseny területi válogatója, a Richter 
János Z enem űvészeti Szakközépiskola, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégiumában. Arra gondoltam, kiváló 
tanulmányi kirándulás lenne növendékeimmel 
elmenni a rendezvényre és meghallgatni a 
versenyt. Továbbtervezgetve a dolgot, az ott 
tanító kolléganővel egy meghallgatást is 
szerveztem Román Fanni tanítványomnak, aki a 
zenei pálya felé kacsingat. Kíváncsi voltam, 
hogy hol tartunk a felkészülésben!

A verseny napján kora reggel gyülekeztünk 
az iskola épülete előtt. Az úton velem tartottak 
Almán Gergő, Csákvári Daniella, Lalus Réka, 
Felföldi Lili, Tóth Dzsenifer, Réti Vanessza és 
Román F anni tanulók.

Az utazáshoz Fanni szüleitől 
kaptunk segítséget, akiknek ez úton 
köszönjük meg.

A győri iskola gyönyörű környezet
ben fekszik, szülőként szívesen enged
ném gyermekemet ehhez hasonló intéz
ményben tanulni. A verseny nagyon 
színvonalas volt. Láttuk a koncentráci
ót, az izgalmat, minden a versenyzőkről 
szólt. A koncert végeztével növen
dékeim elmondták véleményüket, hogy 
ki tetszett és ki kevésbé. Amíg a zsűri 
döntött, addig Fanni Szabó-Raj czi 
Katalin tanárnőnek mutatta be az eddig 
megtanult skálát, etűdöket, gyakorlato
kat. O a zeneiskola és a szakközépiskola 
klarinéttanára. Fannit megdicsérte és 
tanácsokkal látta el a további fejlődés
hez, valamint ismertette az iskola céljait 
és a továbbtanulásban rejlő lehetősége
ket. Felajánlotta, hogy sikeres felvételi 
után már a nyolcadik osztályt ott 
kezdhetné.

Úgy gondolom, és ebben megerősített ez az 
út is, hogy növendékeim tehetségesek, 
szorgalmasak és jó  tempóbanhaladunk a 
klarinéttanulmányok terén.

Hazafelé arról beszélgettünk, hogy a 
következő versenyen már, mint résztvevők, mi 
is ott leszünk! A napunk nagyon jól telt, bár egy 
kicsit elfáradtunk.

Köszönjük a szülők erkölcsi és anyagi 
támogatását/ Bakos Ferenc klarinét tanár

Karitasz adománybolt 
Táton

Megnyílt a templom melletti 
kántorházban a Karitász adomány

boltja. (Tát, Fő út 78.) 
Ajándéktárgyak, táskák, játékok, 

könyvek, plüssállatok nagy 
választékban.

Minden kedves érdeklődőt, nagy 
szeretettel várunk! 

NYITVA TARTÁS: 
MINDEN SZERDÁN 

DE. 10-12 ÓRÁIG,
DU. 14-17 ÓRÁIG 

Az otthon feleslegessé vált, megunt, 
de még használható tárgyakat 

(játékok, könyvek, dísztárgyak, stb.) 
be lehet adni.

Ajelképes összegért megvásárolható beadott 
tárgyakból származó bevételt, a karitasz 
csoport a rászorulók megsegítésére fordítja.

Merész Bence 
a ranglista élén!

A bajai Sportuszodában a múlt hétvégén 
26 klub majd 350 versenyzője állt rajthoz, 
köztük a dorogi Nipl Stefánia Uszodában 
készülő Merész Bencével. A 25 méteres 
medencében zajló megmérettetésen a 2004- 
es születésű versenyző 2 versenyszámban, 
50 méteres-, és 100 méteres mellúszásban 
állt rajthoz.

Előbbi versenyszámban a 2003-2004-es 
korosztályban 25 induló közül Bence az 5. 
helyet szerezte meg, de az előtte célba 
érkező versenyzők közül mindenki 2003-as 
születésű volt, így a 2004-esek közül Bence 
volt a leggyorsabb a maga 0:36,48-as 
idejével.

100 méteres mellúszásban viszont még 
ennél is nagyobb sikernek örvendhetett. A 
szintén 2003-2004-es korcsoportban meg
rendezett versenyszámban a 3. helyen ért 
célba, és vele egykorú-, 2004-es születésű 
versenyző ebben a versenyszámban sem 
volt nála gyorsabb. Ráadásul az 1:15,66-os 
idejével a 11 évesek között Bence vette át a 
ranglista vezetését! Hogy mennyire úszott 
az Uj-Hullám SE versenyzője kiváló időt, az 
is mutatja, hogy a korosztályos ranglistán a 
mögötte második helyen lévő versenyző 
ideje 1:19,47, tehát majd 4 másodperccel 
lassabb.

Forrás: www.dorogisport.hu

Az óvodások 
DÉLUTÁNI státusz vizsgálatainak 
időpontjai 2016-ban a következők: 
jan u ár 5., február 2., március 1.

16-17 óráig

Ha megoldható a délelőtti 
időpontokban a vizsgálat elvégzése, 

kérem elsősorban akkor jöjjenek, 
(kedd 9-11 óráig).

Óvoda előtt, reggel (hétfő, kedd 8-9- 
ig) is lehetséges a vizsgálat elvégzése 

egyeztessünk előre dátumot, 
IDŐPONTOT!

Helye: n.sz. Védőnői tanácsadó, 2534 
Tát-Kertváros Klapka Gy .u. 2.

Tel: 33/555-686 
Amely hónapban a gyermek a 
születésnapját ünnepli, várom 

szeretettel szülői/nagyszülői kísérettel. 
Ha elmaradna a vizsgálat betegség 

miatt, a következő hónapot ajánlom, 
illetve a délelőtti tanácsadást.

A gyermek egészségügyi kiskönyvet is 
hozzák el!

Dr. Mosonyi Anna Gyermek házi 
orvossal együtt tudjuk elvégezni a 

vizsgálatot hétfőnként 10.30-12.00-ig.
Az egészséges társak érdekében 

kérem, csak egészségesen jöjjenek el a 
vizsgálatra.

Kuruczné J. Linda, Védőnő

Notebook a védőnőknek

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGY1

K O R M Á N Y H I'

2015. november 19-én Tatabányán, két 
netbookot vehettünk át, a TÁMOP 6.1.11, 
Koragyermekkori program keretében, az 
Országos Tisztiföorvosi Hivatal jóvoltából.

Ez a két mobil munkaállomás a körzeti 
védőnői munkát könnyíti meg, amely sokrétű és 
egyre bővül. A gépek az adminisztráció idejét 
rövidítik és előkészület is egyben az elek
tronikus dokumentumok használatára, ezáltal 
sok segítséget nyújt a munkához.

Kuruczné J. Linda védőnő

9. olUal
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Hírek iskolánk életéből
Iskolánkban a kötelező nevelési- oktatási 

feladatunkon túl mindig arra törekszünk, 
hogy változatos szabadidős programokon 
vehessenek részt tanulóink, melyek tanulá
sukat, művelődésüket, közösség- formálásu
kat, testedzésüket szolgálja. Az alábbiakban 
ezekből szemezgettünk Önöknek.

A bajnai általános iskolában a Simor - 
napokon vettek részt 3-4. osztályos tanulóink 
olvasás-szövegértés versenyen. Minden részt
vevőnk szépen szerepelt, közülük a 4. osztályos 
Dej cző Tamara 2. helyezést ért el.

Nagy-nagy összefogással elkészült alsósa
inknak a tanteremből átalakított tornaszoba. 
A megemelkedett testnevelés órák száma miatt 
vált szükségessé átalakítása. Köszönet a HÖPE 
Kft. ügyvezetőjének az anyagi támogatásért, 
vállalkozóinknak, szülőknek, kollégáimnak, 
hogy megmutattuk: így kell ezt csinálni!

A megyei TIT támogatásával heti 1-1 
alkalommal angol nyelv tanulására van 
lehetőségük4., 5. és 8. osztályos tanulóinknak.

Mindig támogatói voltunk a véradásoknak, 
az utóbbi években a véradások helyszíne is az 
iskola. A jó  szervezésnek köszönhetően évről 
évre növekszik a létszám. A szervező és segítő 
munkába bekapcsolódnak az elsősegélynyújtó 
szakkörös tanulóink is. December 9-én 14.30- 
18 óra között „RETRO” véradást szerveztünk 
virslivel és sörrel, az önkormányzat és az 
adományozók segítségével.

Sport legyen a tiéd! Nagy sportág
választó keretében iskolánk adott otthont a 
röplabda bemutatónak, melyen gyerekeink 
nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a 
játékba. A rendezvény lebonyolításáért 
értékes sportszereket kapunk a sport- 
szövetségtől.

December 1-jén 15 tanulóval részt 
vehettünk a Goethe Intézet által rendezett 
Nikolausparty-n. A szervezett program 
előtt sétáltunk egyet a Vörösmarty téren, 
ahol megnéztük a karácsonyi vásárt. A 
gyerekek nagy örömére felültünk az 
óriáskerékre is, ahonnan megcsodálhattuk 
Budapest panorámáját. Kissé átfagyva, de 
lelkileg feltöltődve érkeztünk a Goethe 
Intézetbe, ahol kedvesen fogadtak minket. 
Másfél órás jó hangulatú német foglalkozá
son vettünk részt, ahol a mikulás és a 
krampusz volt a "tanár". A program zárása
ként minden gyermeket megajándékozott a 
mikulás. A gyerekeknek tartalmas, izgal
mas, felejthetetlen élményben volt részük.

Vártuk a Mikulást! Mint minden 
évben, idén is, dallal, verssel és délutáni 
bulival vártuk, hogy megérkezzen a 
Mikulás. Ehhez járul hozzá az önkormány
zat az ajándékkal, és a Kultúrház a zenés 
műsorral. Köszönet érte gyermekeink 
nevében.

December 2-án délután rendeztük meg a 
Simonyi helyesíró verseny iskolai 
fordulóját 5-8. osztályos tanulóinknak. 
Minden évben volt továbbjutó tanulónk a 
megyei versenyre, sőt megyei helyezést 
elért tanulónk is. Bízunk az idei sikerben is!

Minden épületünkben hangolódunk a 
karácsonyra. Tagintézményeinkben adventi 
vásár volt, felsős tanulóink a karácsonyi 
játszóházban ajándékokat, díszeket készí
tettek.

Ünnepi hangulatúra díszítettük iskolán
kat, tantermeinket, így váijuk az utolsó 
napot a szünet előtt, amikor együtt tartjuk 
karácsonyi ünnepségünket a Kultúrházban. 
Előtte, december 17-én (csütörtök) 17 
órakor nyilvános főpróbát tartunk, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nagy szertettel vártuk Krakó László 
tanár úr könyvének bemutatóját. Iskolánk 
tanulói és minden munkatársam nevében 
gratulálok kitartó munkáj ához.

Köszönöm az önkormányzat, a német 
kisebbségi önkormányzat, a civil szer
vezetek, intézmények támogatását, az 
együttműködést, a szülők segítségét 
mindennapi munkánkhoz.

A szemezgetés nem tartalmazhat 
mindent iskolánk életéből, de hiszem, 
hogy aki szeretné, az láthatja benne, hogy 
kollégáimmal együtt arra törekszünk, 
hogy gyermekeink sokféle programból 
választhassanak.

A karácsonyi szünetre tartalmas 
családi együttlétet, pihenést kívánok 
munkatársaimnak, tanítványainknak és 
családjuknak.

Filip Csabáné Igazgató

Influenza vagy nátha?
Láz, hidegrázás, elesettség, borzongás, rossz 

közérzet, álmosság, bágyadtság, fejfájás, 
orrfolyás, orrdugulás, orrfújás, köhögés; 
mindenki tapasztalja télen ezeket a tüneteket, 
azonban szerencsére nem lett mindenki 
influenzás!

Az influenza fent említett tünetei kiegé
szülnek a nagyon jellegzetes izomfájdalom
mal. Érdekes módon ritkán van tüsszögés, 
idősebbek gyakran szegycsonti fájdalomra 
panaszkodnak, csecsemőknél megjelenhet 
hasmenés is. A tünetek hevesen, rögtön 
jelentkeznek, magas lázzal, levertséggel, 
ellentétben a náthával, ami fokozatos álla
potromlást mutat. Ezeket követi a torokfájás, 
száraz köhögés és csak aztán a hurutos tünetek - 
sok esetben ez hiányozhat is.

Az influenzavírus nagyon változékony, 
könnyen terjedő kórokozó, amely csepp
fertőzéssel jut a szervezetbe. A lappangási idő 
2-3 nap, mely alatt már fertőz a beteg.

Kezelésére kapható sok, vény nélküli, tüneti 
szer, azonban jobb, ha kiegészítjük  a 
következőkkel:

Fontos az ágynyugalom. Figyeljünk testünk 
jelzéseire. Legalább ilyenkor meg kell 
engednünk m agunknak az egész napos 
ágynyugalmat. Ne ilyenkor pótoljuk az elmaradt 
házimunkát, sőt a napi dolgokat is el lehet 
halasztani, a mihamarabbi, teljes felépülésünk 
érdekében. A beteg szervezet még egész napos 
pihenés után is vágyik a minimum 8 órai alvásra, 
adjuk megneki!

Párologtasson! A nedves levegő be
lélegzése, segít a bedugult orron és a száraz 
torok okozta kellemetlenségen. Ez megold
ható azzal, ha naponta többször beáll a 
gőzölgő zuhany alá, vagy csak megnyitja a 
csapot és üldögél egy kicsit a gőzben, 
mélyeket lélegezve. Lehet vásárolni párásí
tó készüléket (Gyakran tisztítsuk meg!)

Igyon sok folyadékot! Az ásványvíz, 
csapvíz, a különféle gyümölcslevek, 
valamint a különféle sportitalok fogyasztása 
mellett, egyen levest! Sok nemzedék óta a 
betegnek galamb-, jércelevesből főztek hús
levest, minden jóval, és még a legszegé
nyebbek is ezzel roborálták a legyengült 
szervezetet.

Öblögessen! A sósvizes gargalizálás 
hatékonyan szedi le a torokban lerakódott 
nyálkát, mely melegágya lehet a bakté
riumoknak is, hasznos még füldugulás 
esetére. Mossa ki az orrát! Egy mosó
készülék, általában könnyen beszerezhető 
drogériákban, patikákban vagy megteszi 
egy kiürült orrcseppes üvegecske is.

Mindenképen keresse fel orvosát, mert 
a szövődményeket csak ő tudja a leg
hamarabb kiszűrni.

Nagyon fontos a megelőzés, mely alapja 
gyakori, alapos, szappanos (20-30 másod
perc!) kézmosás, esetleg használjon 
kézfertőtlenítő gélt! A fertőzött beteg 
váladékainak - pl. piszkos zsebkendőinek -  
azonnali eltávolítása, alapvető a zseb
kendőbe való köhögés, tüsszentés!

Maszk viselése, a lakás hőmérsékletének 
és páratartalmának ellenőrzése gyakrabban 
ajánlott, mert magasabb hőmérséklet és 
páratartalom mellett a vírusok könnyebben 
pusztulnak.

Csökkentse minimálisra a fertőzött 
személyekkel való kapcsolatot! Nagy 
hangsúlyt kell fektetni a kiegyensúlyozott, 
vitamindús (zöldség, gyümölcs, főként C- 
és D-vitamin) táplálkozásra.

A rendszeres testmozgás is erősíti 
szervezetünk ellenálló képességét, azonban 
betegen kihagyható a túlzott testedzés.

A szellőztetés vagy séta jó t tesz a 
közérzetnek. Járványos időben kerülni kell 
a zsúfolt rendezvényeket.

Használjon légszűrő berendezést! A 
vírusok majdnem 98%-a eltávolítható 
HEPA szűrők segítségével, de a hordozható 
légtisztítók is hasznosak.

Használjon ultraibolya fényt, UV 
lámpát, ami antimikrobális hatású. Hideg 
időben öltözzünk melegen, de igyekezzünk 
elkerülni a kimelegedést és izzadást, mert a 
hidegben így nagyon gyorsan meg lehet 
fázni.

Ha pedig ezt mind el akarjuk kerülni, 
ajánlatos kérni orvosunktól az influenza 
elleni védőoltást már novembertől, mert 
így májusig védettek lehetünk!

Kuruczné J. Linda védőnő



Zenével Tátról 
Európába

- A 30. éves a Fúvószenekar koncertjéről -

A fennállásának 30. évfordulój át ünneplő Táti 
Ném et Nem zetiség Fúvószenekar 2015. 
november 22-én "Zenével Tátról Európába” 
címmel nagyszabású hangversenyt rendezett a 
T áti Kultúrházban.

A zene szárnyán járták be azokat az országokat, 
melyekbe a 30 év során sikerült a zenekarnak eljutni 
és öregbíteni Tát Város, valamint Magyarország 
hímevét.

A Tát - Románia - Málta - Olaszország - Dél- 
Tirol - Ausztria - Németország - Finnország - 
Szlovákia - Magyarország útvonalon történő zenei 
utazás során a jelenlevők ízelítőt kaptak az adott 
helyszín zenéjéből és megismerhették az 1985. 
október 1-én megalakult fúvószenekar főbb 
eseményeit, sikereit.

A zsúfolásig megtelt kultúrházban a megyei-, és 
helyi vezetőkön kívül jelen voltak a környékbeli 
zenekarok-, és helyi csoportok, intézmények képvi
selői, az egyesület pártoló tagjai és a zenekar 
korábbi muzsikusai.

Eljöttek Ebed és FlnóJTfflEAljf S  
települések polgármesterei, valamint 
Mönchsdeggingen, Schrattenbach és 
Söhstetten füvószenekarainak korábbi 
elnökei is.

Rózsavölgyi Károlyné elnök a meg
nyitójában röviden vázolta a megalaku
lás és a 30 év történéseit, valamint 
köszönetét mondott Tát Város Önkor
mányzatának, az Emberi Erőforrások 
M inisztérium ának, a Táti Német 
Kisebbségi Önkormányzatnak, a Táti 
Kultúrháznak és az egyesület pártoló 
tagjainknak a fúvószenekar részére 
nyújtott anyagi támogatásokért.

W o lfg a n g  A m ad e u s  M o z a rt 
"AbendgruB” című művének eljátszása 
alatt gyertyagyújtással és képeik 
kivetítésével emlékeztek azokra a 
korábbi zenekari tagokra, akik már csak

az angyalok énekét hallhatják.
A Zagyi István és Szladik Tibor kar

mesterek által vezényelt jubiláló fúvós
zenekart köszöntötte többek között Dr. 
Völner Pál igazságügyi államtitkár is. 
Mosdóczi Vilmos polgármester Kaplonyba 
szóló meghívást adott át az ünneplő 
együttesnek.

A köszöntők és gratulációk sorát Túri 
Lajos polgármester zárta, aki megígérte, 
hogy Tát Város a lehetőségeihez mérten a 
továbbiakban is minden erkölcsi és anyagi 
támogatást megad a fúvószenekarnak.

A koncert végén, többszöri ráadás 
számok után a kultúrház előterét is megtöltő 
zeneszerető közönség felállva, szűnni nem 
akaró tapssal köszönte meg a Táti Német 
Nem zetiségi Fúvószenekar jubileum i 
koncertjét és a 30 éves tevékenységét.

Rózsvölgyi Károly

ADVENT TATON
Az ünnepre hangolódás jegyében  

rendeztük meg idén is a hagyományos 
adventi programunkat a Táti Kultúrház
ban, Advent első hétvégéjén.

Díszkivilágítással, fényfestéssel, ünnepi 
hangulatú belső dekorációval vártuk a 
betérőket, a Kultúrház minden termét 
feldíszítettük és megnyitottuk a konyhától a 
könyvtárig. A kézműves vásáron helyi 
virágkötők, hobbi-, és lelkes amatőrökből 
lassanként már-már profivá váló kéz
műveseknek adunk lehetőséget a bemutat
kozásra. Az ünnepekre mindig rengeteg 
embernek kell apróbb-nagyobb ajándékokat 
beszereznünk.

Az idelátogatók megvásárolhatták az 
adventi koszorút az első gyertyagyújtáshoz, 
hiszen szebbnél szebb adventi díszekkel, 
karácsonyi asztaldíszekkel, egyedi karácso
nyi dekorációs ötletekkel is készültek a 
kiállítók.

Gyönyörű kézzel készült karácsonyfa
díszekből is nagy volt a választék: szalma
csillagok, horgolt harangok, csuhé angyal
kák, textil díszek -  mindenki ízlése szerint 
válogathatott a portékákból.

Mindkét nap játszottak a gyerekekkel: 
lehetett békát ugratni, horgászni vagy épületet 
időre felépíteni, logikai és memóriajátékokban 
próbára tenni tudásunkat.

A sokféle kézműves programunk pedig a 
gyerekeknek és az idelátogató családoknak 
kínáltak kikapcsolódási lehetőséget. Az 
em eleti G alériában „A dventi álm ok” 
címmel rendeztünk kiállítást a Paverpol 
Hungary Művészeti Műhely két alkotój ának 
-  Katonáné Tóth Judit és Weiner Erzsébet -  
munkáiból. Paverpol technikával készült 
egyedi szobrokat, domborműveket, dísz
tárgyakat, selyemképeket csodálhattunk. És 
nem csak gyönyörködhettünk hennük, 
akinek kedve volt megpróbálhatott elkészí
teni saját maga is egy-egy ajándéktárgyat, 
hiszen az alkotók kreatív foglalkozásra 
hívták az érdeklődőket, ahol megismerhet
ték és kipróbálhatták ezt a különleges 
technikát.

A mézeskalács díszítésnek mindig nagy 
sikere van, idén töhb mint ezer figura 
készült el a négy óra alatt! Hasonlóképpen 
népszerű foglalkozás a „gyurmarci”. Idén is 
eljött a Szamos Marcipán mestercukrásza 
Haraszti Andor, aki segített a gyerekeknek a 
marcipán figurák készítésében. Az ügyes
kezű táti óvónénikkel papírból készítettek 
díszeket a gyerekek.

Sok volt az érdeklődő a dorogi Gyerek
sarok Játék- és Könyvesbolt társasjáték 
bemutatóján.

A könyvtárban Szigeti Kovács Viktor 
ajánlotta könyvét az ifjúságnak, mely egy 
lenyűgöző történet barátságról, hűségről és 
szeretetről. A könyv címe, mely akár kiváló 
karácsonyi ajándék is lehet: Először volt az erdő. 
Csemik Szende székely mesemondó és lábita 
művész -  akinek nem csak a szája jár, hanem a 
lába is -  míves beszédével m indenkit 
elvarázsolt. Szinte áramlott belőle a mese, 
amivel nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is 
megbabonázta.

Köszönjük a kiállításon és a vásáron 
közreműködőknek, kézműveseknek, virág
kötőknek, hogy eljöttek! Jövőre is váijuk őket és 
látogatóinkat: a forralt bor és a sült alma hódolóit 
és mindenkit, aki hamisítatlan karácsonyi 
hangulatra vágyik! PappnéAdolf Erzsébet
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A belépőjegy megvásárlásával a zenekart - pártoló tagként - támogatja.
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17.30-tol a táti Könyvtár

álcok
Február 5. 
Február 19. 
Március 4. 
Március 18. 
Április 8. 
Április 22. 
Május 6. 
Május 20.

Világhírű találmányok világhírű feltalálók 
Híres és elfeledett magyar találmányok és feltalá 
Babonák és leleplezett”csodák”
Háziasszony mint házi vegyész. Egy kis, háztajűási kémia 
A dohányzás és ártalmai 
Amikor becsap az agyunk. Az illúziók világa 
Sugárzó környezetünk 
Érdekes és különleges légköri jelenségek

Helyszín: Kultúrház és Könyvtár Tát
(2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2.)

18 00 óra

kiállítást megnyitja: Tóth Tamás K özrem űködik gitáron: 
■LGéza Közösségi H áz igazgatója Vereckei Attila

POE-est
2016.02.20. (szombat) 18.00 

Kultúrház és Könyvtár
Közreműködnek:
Paulusz József, Vereckei Attila, 
Baltringer Márton, Szilágyi Gábor, 
Pfeifer Bianka, Gróf Boglárka, 
Paulusz Anna
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Új tagokkal!

1 9 .0 0 -0 1 .0 0
ó r á ig

B e lé p ő : 
1500 F t

"M intán jelmezben 
érkező hölgy 

vendégünk 
egy pezsgőre!

Jegyfoglalás: 
0 6 /3 3 /5 0 4 -7 1 0  
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A z  előadás megtekintése 14 éven aluliaknak nem ajánlott!

12. oltial


