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A nagyhét nyitánya a virág-

vasárnap. A barkaszenteléssel 

Jézus jeruzsálemi bevonulásá-

ra emlékezünk. Neki akkor, ott, 

pálmaleveleket lengettek. Ha 

tovább melegszik globálisan az 

idő, nekünk is lesz pálmánk; 

volt már Magyarország terüle-

tén szubtrópusi éghajlat.
 A barkaágakat  Mechler 

János szokta leszedni a plébánia 

-kertben, hogy legyen virág-

vasárnapra. Most korán hány-

ták ki barkáikat az ágak, már 

március elején. Talán siettek, 

hogy a kemény-hideg éveleje 

után őbennük se szenvedjen 

késedelmet az ÉLET. János 

eltesz a barkaágakból a követ-

kező évre, hamvazószerda előtt 

elégeti, hogy legyen mivel ham-

vazni.

 Jézus többször járt Jeruzsá-

lemben, de nem bevonult, ha-

nem csak bement, mint a többi 

zarándok, vagy járókelő. 
 Virágvasárnap nyilvánosan 

vonult be, teherhordó szamár 

csikóján ülve. Hangosan élje-

nezték. Ellenségei haragos vi-

csorgással szóltak oda neki: 

Hallgattasd el a tanítványai-

dat! Jézus pedig felelte: Ha 

ezek elhallgatnak, a kövek fog-

nak megszólalni. Sok volt ott a 

kő, nem kellett keresni azokat. 

Döbbenetes felelet!
 Sokszor elhangzott már a-

zóta, s elhangzik még ma is: 

Hallgattasd el a tanítványaidat! 

Ha ezek elhallgatnak, a kövek 

fognak megszólalni, a Duna-

kavicsok is, mind. 
 Jézus a szenvedésével, ke-

reszthalálával, az igazság pe-

csétjét tette arra, hogy Ő az 

Istentől jött; s a tanítása amely 

elérte fülünket, szívünket, 

hitünket, az Istentől származik. 

Ezért NAGY az a hét, amely 

ezeket az eseményeket magába 

foglalja.
 Mivel vadásztak rá, hogy 

elfogják, virágvasárnap éjjel 

már nem aludt a városban és 

nagyhétfőn, nagykedden, nagy-

szerdán sem. A város kapuinak 

esti zárása előtt a tömeg közé 

vegyült, s az éjszakákat a város 

melletti hegy ligeteiben, az 

Olajfák-hegyén töltötte, egye-

dül. 
 Reggeleken szintén a kapu-

nyitásra váró tömeg közé ve-

gyült, s csak akkor vették észre, 

amikor a templomban tanított. 

Ilyenkor már nem mertek rá-

támadni, mert a nép megvédte 

volna. Minthogy önmagáért 

csodát sohasem tett, használta 

az eszét és ügyeskedéssel ejtet-

te át üldözőit, amíg el nem jött 

az Ő órája.
 Nagycsütörtök  este, az 

Utolsó  Vacsoráján,  meg-

alapította az Oltáriszentséget, 

kenyér és bor formájában. 

Pászkakenyeret, báránysültet 

ettek keserű salátával és bort 

ittak – a zsidó előírásoknak 

megfelelően. Nem tudjuk, hogy 

Jézus torkán le tudott-e menni 

egyetlen falat is…
 Sok keresztrefeszítést látott 

már Jeruzsálemben, amely 

sokak számára nagyon kínos 

halál volt.
 Nagycsütörtök éjjel elfog-

ták; nagypénteken keresztre 

feszítve halt meg. „Atyám, bo-

csáss meg nekik, mert nem 

tudják, mit cselekszenek!”
 Értelmesnek tartjuk magun-

kat a földi élőlények között, de 

nem mindig tudjuk, mit cselek-

szünk.
 Akiket pénteken feszítettek 

keresztre, nem szenvedtek so-

káig: a kereszten megölték őket, 

mert a törvény szerint szom-

batra nem maradhattak a ke-

reszten.
 A nagyszombat csendes – 

Jézus a sírban nyugszik.
 Vasárnap hajnalban fel-

támadt a halálból, s ezt már 

nagyszombat este ünnepelni 

kezdjük. Tanítványainak és sok 

más követőjének is megjelent 

halála és feltámadása után, s 

így lehetővé tette számukra azt 

a fajta meggyőződést, ami a 

természettudománynak is ere-

je: a megtapasztalást.
 Megölték az Istenség köz-

tünk élt emberi természetét, s 

jó, hogy nem magyarnak szü-

letett, mert a magyarok még 

hamarabb megölték volna, 

mint a zsidók. Megölték, de azt 

a tanítást, amelyet addigra a 

világba elvetett, nem tudták 

megölni és nem tudták megölni 

isteni természetét sem.
 Jézus él és velünk van! - úgy 

nyilvánuljon ez meg gondo-

latainkban, beszédünkben, 

tetteinkben, hogy a köveknek 

ne kelljen megszólalniuk.
KARDOS MIHÁLY PLÉBÁNOS
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Húsvét
Az ÉLET születik, de meg nem hal többé

Amint uralkodókat és szenteket a történelem a NAGY jelzővel látott el, úgy a
húsvétot megelőző hetet is a NAGY jelzővel látta el az Egyház, és ennek napjai
így nevezzük: nagyhétfő, nagykedd…, de a vége nem nagyvasárnap, hanem 
húsvétvasárnap. 

Juan de Juanes - Az utolsó vacsora



Megrendülten fogadtuk a 

hírt haláláról. A sors, 

amely a fáma szerint 

mindannyiunk számára 

megírattatott, a sors nem 

adott számára esélyt. A 

búcsú pedig 

kimondhatatlanul fájó. 

Hangtalan szavak ülnek 

torkunkban, könnyekbe 

burkolva, melyet a gyász 

hatalma tart fogságában.
Elköszönök  azok nevében, 

akik tanítványaid, 

kollégáid voltak, a város 

nevében, ahol hosszú 

évtizedeken át éltél.

 Reményik Sándor sorai jut-

nak eszembe:
   „Mondom néktek: mi mindig 

búcsúzunk. /
  ...Mert nincs napkelte kettő, 

ugyanaz /
     Mert minden csönd más, - 

minden könny, - vigasz,...”
 Búcsúzunk! Búcsúzunk a 

Tanártól, aki a pedagógus hi-

vatás minden tudományával 

felvértezve nevelte és oktatta 

diákjait, aki a szakma minden 

fortélyát ismerve nyerte meg 

tanítványait a matematika és az 

informatika tudományának, 

akinek következetessége, szi-

gora rendkívüli humánummal 

párosulva valódi tekintélyt és 

tiszteletet vívott ki a gyerme-

kek és szülők körében.

 Búcsúzunk a Kollégától, aki 

ha kellett korrekt bírálatokkal, 

szakmai tanácsokkal, ha kellett 

barátságos emberi szóval vett 

részt mindennapi munkánk-

ban. Igazságosság és minden 

kolléga felé megnyilvánuló 

segítőkészség jellemzett. 
 Búcsúzunk az Embertől, aki 

életével mutatta a példát, akit 

érzékeny és visszafogott em-

bernek ismertünk, de szívesen 

anekdotázott, szerette a társa-

ságot, a jókedvet. 
 Szavakban, gondolatokban, 

érzésekben, s bárhogyan nehéz 

kifejezni, ami most a virágok és 

az örökmécsesek között legbel-

ső énünkben lakozik.
 Emlékeinkben megőrizzük 

a felejthetetlen egyéniséget, a 

mosolygós, mindig barátságos 

arcot. 
 Tisztelt Gyászolók! Elkísér-

tük Lajost, Lajos bácsit utolsó 

útján. Engedjék meg, hogy 

beszéljek arról az életpályáról, 

amely ezzel az úttal mind-

annyiunk fájdalmára véget ér.
 Esztergomban született 

1953. április 25-én. Diplomáját 

a Nehézipari Műszaki Egyetem 

műszaki oktatói karán szerezte.

Pályafutását Kálózon kezdte, 

ahová feleségével együtt köl-

töztek. Felesége Keil Edit, aki-

vel 1982-ben visszaköltöztek 

Tátra, Edit a mogyorósbányai 

iskolában kapott állást, Lajos 

1983-tól a kertvárosi iskola 

tanára. Az átszervezés után 

mindketten iskolánk meg-

becsült tanárai lettek.
 Pedagógiai munkáját mind-

végig a szakmai igényesség, az 

átlagon felüli teljesítmény, a 

kollektivitás és segítőkészség 

jellemezte iskolán belül és 

bővebb szakmai körökben is.   
 Felkészültsége, tudatos-

sága, emberséges magatartása 

alapján vált eredményes, elis-

mert pedagógussá. Jó érzéssel 

töltötte el, hogy hetedikes osz-

tályának tanulói és szüleik kér-

lelték, hogy nyugdíjba vonulás 

helyett maradjon még egy évig, 

és ő ballagtassa el őket 8. osz-

tály után. Ezt a kérést lelkesen 

támogatták a munkatársak, és 

az iskolavezetés is. Sajnos ezt a 

kérést már önhibáján kívül 

nem tudta teljesíteni.
 Mindannyian megrendülés-

sel fogadtuk a hírt, hogy délu-

tán, halála előtt kb. két órával 

utoljára köszöntünk el tőle 

iskolánkban.
 A négy évtizedes pálya-

futását követően arra készült, 

hogy nyugodtan éljen családja 

körében, és ideje nagy részét 

kedvenc tevékenységeinek, az 

olvasásnak, zenehallgatásnak, 

főzésnek, kutyáinak és a ker-

tészkedésnek szentelje. Sorsa 

másképpen rendeltetett.
 Megemlékezésemet Márai 

Sándor soraival zárom:
 „Most pontot teszek, s mint 

aki vesztett csatából maradt 

meg hírmondónak, s elfújta 

mondókáját: emlékezni és 

hallgatni akarok.”
Isten Veled Kedves kollé-

gánk!Nyugodj Békében!
FILIP CSABÁNÉ
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Mondom néktek: mi
mindig búcsúzunk
Maros Lajos emlékére
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? A táti közéletben 2002-

től vesz aktívan részt. Mi 

motiválta, hogy képvise-

lőnek jelöltesse magát?
 - A 2002-es árvíz idején 

tapasztaltam meg, hogy milyen 

összefogásra képesek, milyen 

szervezetten tudnak fellépi 

együtt a település lakói egy 

közös ügy érdekében. Ekkor 

fogalmazódott meg bennem az 

a gondolat, hogy Tát fejlődésé-

ért, fejlesztéséért folyó közös 

munkából nekem is ki kell ven-

nem a részem. Ne csak külső 

szemlélőként, építő vagy egyéb 

kritikákat megfogalmazóként 

legyek jelen, hanem tevékeny 

részese legyek a folyamatok-

nak. Emiatt vállaltam a jelölést, 

ahol bizalmat kaptam, s melyet 

igyekszem azóta is megszol-

gálni.

? Végzettségét tekintve 

közlekedésmérnök és köz-

gazdász. Mennyiben tudja 

a szakmájában szerzett 

tapasztalatokat hasznosí-

tani a település szolgála-

tában?
 -Első  diplomámat  köz-

lekedésmérnökként szereztem, 

majd a nagylányom születése 

után végeztem el a számviteli és 

pénzügyi főiskolát, ahol köz-

gazdászként végeztem. Az alap-

képesítéseim végett és a mun-

kám során szerzett szakmai 

tapasztalatok miatt jobban átlá-

tom az önkormányzati rend-

szert. Mélyebben belelátok az 

ott zajló pénzügyi-gazdasági fo-

lyamatokba, magába a költség-

vetés tervezésébe, készítésébe. 

Vagyis a szakmában megszer-

zett tudást képviselő-testületi 

munkámban az önkormányzat 

javára tudom kamatoztatni.

? Hosszú évek óta áll egy 
nagy cég alkalmazásában. 
A kereskedelmi igazgató-
ként szerezett tapasztalatai 
is jelentősen segítik dönté-
seit a képviselő-testületi 
munkájában?
 - Mindenképp. 18 évig a 
Vértes Volánnál és jogutód-
jánál tevékenykedtem műszaki 
és logisztikai területen. Ezidő 
alatt a cég több átalakuláson is 
átesett. A beszerzési tevékeny-
séget kiszervezték egy külön 
álló cégnek, melyhez most már 
nem csak a Közlekedési Köz-
pontok, hanem az állami tulaj-
donú Víziközmű társaságok is 
tartoznak. Ennek a cégnek let-
tem a kereskedelmi igazgatója. 
A helyi Közlekedési központnál 
kb. 50 embert irányítottam és 
nagyjából 6 milliárd forint éves 
forgalmi értéket generáltunk a 
beszállítóink felé. A jelenlegi 
munkahelyemen egyelőre 
kisebb létszámmal dolgozunk 
ezen a területen (10 fő), hiszen 
ez egy induló cég, de az éves 
tervezet itt is nagyjából ugyan-
annyi. Ráadásul ez a kisebb 
személyi állományú vállalko-
zás, sokkal nagyobb területet 
fed le, hiszen míg azelőtt a 
KNYKK Zrt.-nél Komárom-
Esztergom valamint Fejér 

megye tartozott hozzánk, most 
már a Közlekedési Központok 
szempontjából minden megye, 
a Víziközmű szempontból 
pedig az ország mintegy 60%-a 
tartozik hozzánk.
 A számokat csupán azért 

említettem meg, hogy érzékel-

hető legyen, mennyi árajánlat-

tal, versenyeztetéssel, beszállí-

tói minősítéssel foglalkozom a 

napi munkám során és ez mek-

kora segítséget jelenthet átlátni 

nagyobb önkormányzati beru-

házásokat, milyen tapasztalati 

többletet jelenthet előkészíteni 

nagyobb önkormányzati pro-

jekteket, vagy mekkora előnyt 

ad pályázati döntések előkészí-

tésénél.
 És talán az a piaci szemlélet 

is nagy segítség lehet az önkor-

mányzat számára, ami egy be-

szerzői, kereskedelemmel fog-

lalkozó munkakörből adódik.

? Egy a tátiak szolgála-

tában álló vállalkozást is 

üzemeltet. 
 - Igen, a Borostyán Patikát.  

1996. augusztus 1-jén lett ma-

gánvállalkozás. Akkor született 

meg a döntés, hogy ezt a vállal-

kozást az édesanyám elindít-

hatja.
 A kezdetektől támogatója és 

segítője voltam ebben. A vég-

zettségemből adódóan itt is jó 

ideig inkább csak a pénzügyi-

gazdasági területen tevékeny-

kedtem. Azóta sajnos ő elment 

közülünk.
 2012 márciusában vettem át 

teljesen a vállalkozást, azóta 

feleségemmel együtt látom el 

az irányítással kapcsolatos fe-

ladatokat. Az évek során olyan 

magas szakmai tudású kollé-

gákat sikerült találnunk, akik 

továbbra is a megszokott szak-

mai színvonalat tudják nyúj-

tani a tátiak számára.

? Biztos vannak, akik még 
emlékeznek a régi gyógy-
szertár épületére. Az évek 
alatt ez teljesen átalakult.
 - Aki emlékszik az épület 
állapotára, tudja, hogy milyen 
volt a felújítás előtt. Nem is 
szólva a nyithatatlan nagy 
vasajtóról és az elhasználódott 
belső környezetről. Az épületet 
1966-ban építették és az átépí-
tésig csak apróbb állagmeg-
óvási és karbantartási munká-
latokra került sor. 2006-ban 
egy komplett felújítást, átépí-
tést végeztünk el kívül-belül. 
Olyan mélységig történt ez a 
felújítás, hogy legtöbb helyen a 
közfalak sem maradtak a he-
lyükön. Mindezt úgy szervez-
tük meg, hogy egy napot sem 
volt zárva a gyógyszertár, folya-
matos volt az ellátás a felújítás 
időtartama alatt. Bár nagy fela-
dat volt, ez csak a gyógyszertár 
belső részét érintette. Azóta a 
külső környezet, a hozzá tarozó 
szolgálati lakás felújítása, bőví-
tése is megtörtént. Nagy büsz-
keséggel töltött el az, hogy 
mind a szakmai szervezetek 
(ANTSZ, OEP) mind az építész 
berkekből jövők dicsérték a 
megújult épületet.

? Család
 - 2000-ben ismerkedtem 
meg párommal, 2003-ban há-
zasodtunk meg.  Azóta közösen 
neveljük három gyermekünket. 
Büszkeséggel tölt el minket, 
hogy mindhárman sportolnak, 
ráadásul a legkisebb lányunkat 
kivéve versenyszerűen. A 16 
éves nagylányunk a Dobóba 
jár, a 13 éves fiunk  és 10 éves 
kislányunk pedig az Árpádházi 
Szent Erzsébet iskola tanulója.  

 Fiammal együtt nagy autó-
sport rajongó vagyok. Műszaki 
vénámból kifolyólag vonzódom 
a járművekhez. Rendszeresen 
látogatjuk a környék és az or-
szág auto-motor sport rendez-
vényeit.

HÁMOS LÁSZLÓ

Több lábon álló életpálya
Interjú Szivós Péter alpolgármesterrel
A Szivós családot a 2000-es évekig a gyógyszertár üzemeltetéséből ismertük Táton. 
Péter azóta átvette a vállalkozás, egy országos beszerzési cég kereskedelmi
igazgatója lett, képviselő, majd alpolgármester. 

fotó Zengő Zoltánnal



? Mitől lehet eredményes 
hosszú távon a jelenlegi 
testület?
 - Nagy szerencsénk van. Egy 
nagyon jó alapot kaptunk az 
előző ciklusok polgármesterei-
től és képviselő-testületeitől. 
Amit ők az elmúlt 20 évben 
fejleszteni tudtak és fel tudtak 
mutatni teljesítményként a 
gazdálkodásban, amiatt talán 
könnyebb tovább vinnünk a 
megkezdett munkát. Csak 
akkor lehet hosszútávon ered-
ményes egy önkormányzat, ha 
a rövidtávú, egyéni érdekeket 
kiszolgáló döntéseket háttérbe 
tudja szorítani. Ha nem a má-
nak, hanem a jövőnek él. Ha 
egy testület vagy polgármester 
nem négy évre (egy választási 
ciklusra), hanem hosszú távra 
tervezi a fejlesztéseket, akár a 
stafétabot átadásával. Nem 
egyéni eredmény elkönyve-
lésével, hanem csapatmunká-
ban, önzetlenül. Ez most már 
ciklusokon keresztül meg-
mutatkozik a táti testületek-
ben, ahol mindig a bölcsesség, 
a mértékletesség volt a vezér-
elv. És mi is ezt az utat próbál-
juk meg folytatni.

? Sokszor hallani, hogy: 
„Fejlődik a település, de 
fejlődhetne látványosab-
ban...”
 - A fejlesztések nem mindig 
olyan látványosak, mint amit a 
lakók elvárnának. Ez többek 
közt azért van, mert olyan 
fejlesztések kerülnek elsőd-
legesen megvalósításra, amik 
az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét javíthatják. Ilyenek 
az energetikai korszerűsítések, 
épület felújítások, hőszigete-
lések, egyebek. Tehát olyanok, 
melyek pénzt jelen pillanatban 

nem hoznak, de eredményeik a 
jövőre való tekintettel jóval 
kevesebb költséget generálnak 
intézmények fenntartásában. 
? Talán ilyen jövőbe tekin-
tő nem látványos beruhá-
zás volt a „csapadékvíz 
projekt” is?
 - A csapadékvíz elvezetésnél 
megint az a hosszú távú kon-
cepció érződik. A 2010-es év 
rendkívül csapadékos év volt, 
ami nagy gondot okozott, de 
előtte 5-10-20 évig nem volt 
ilyen probléma. Persze ezek a 
ciklusok sajnos rövidülnek. De 
szerencsére nem évenként 
visszatérő gondot jelentenek. A 
problémát az önkormányzat 
úgy kezeli, hogy először a 
tervezési fázisokat indítja el. 
Komplett projektek valósulnak 
meg (Pl. norvég projekt), ami 
lényegében egy matematikai 
modellezésből állt, egy csapa-
dékvíz kezelési tervet tartal-
mazott.
 Voltak olyan elemek, amik 
már kivitelezésre kerültek.  A 
magtár mögött egy komoly 
csapadékvíz-elvezető csatorna 
épült. Szikkasztó árkok felújí-
tása is beletartozott ebbe. De ez 
a projektnek csak a kisebbik 
része, a jéghegy csúcsa. A nagy 
része az egy olyan előkészítő 
terv, ami nem látványos, és ami 
jelenleg nem jár kézzelfogható 
produktummal a tátiak számá-
ra.
 Viszont az első lépés abban, 
amikor majd egy következő 
fázisban, újabb források bevo-
násával konkrét építési terve-
ket készítessen az önkormány-
zat. Azután jöhet majd egy 
újabb fázisban a megvalósítás. 
Így hosszú távon, ciklusokon 
átívelően születhet meg a 
végső, jól felépített megoldás.

? De térjünk vissza az ak-
tuális beruházásokra.
 Ezek mellett az önkormány-
zati épületek állagmegóvása, 
fejlesztése nagyon fontos. Ez 
történik most. Itt is szerencsés 
a helyzetünk, mert az előző 
testületeknek köszönhetően 
Tát nem adósodott el ellen-
tétben sok más településsel, 
ezért konszolidációban része-
sült. Ebből a forrásból tudtunk 
elég komoly fejlesztéseket 
megvalósítani 2014-ben. Ebből 
történt a szilárd útburkola-
tokkal nem rendelkező utcák 
aszfaltozása, járdaépítések, az 
orvosi rendelők belső felújítá-
sa. Ez megint csak egy furcsá-
nak tűnő projekt lehetett, mert 
joggal várták az emberek, hogy 
kívülről is megújuljanak, így 
félbehagyott munkának tűnik. 
De ez is egy megfontolt döntés 
következménye, hiszen kilátás-
ban voltak olyan pályázati for-
rások, amelyek energetikai 
korszerűsítésre irányultak. Így 
az önkormányzat inkább kivárt 
és felfüggesztette ezeket a fej-
lesztéseket, hogy ne saját erő-
ből kelljen megvalósítani. Ha a 
megnyíló pályázati forrásokból 
is lehetséges, akkor a megspó-
rolt önerőt egyéb más pályáza-
tok önrészeként lehet majd 
felhasználni, ezzel is bővítve a 
fejlesztések körét. Ezért várat 
magára még a befejezés. 
 Jelenleg van egy futó pályá-
zat az egyik orvosi rendelő 
hőszigetelésére. Nagy eséllyel 
számítunk arra, hogy eredmé-
nyes lesz és akkor az idei év 
második felében megindulhat 
a hőszigetelés. Mivel csak az 
egyik orvosi rendelőre tudtunk 
pályázni, ezért a másik épület 
felújítását sem fogja tovább 
húzni az önkormányzat. De ezt 

sem önerőből fogjuk megolda-
ni – kvázi ezért is érdemes volt 
várni. Ezt majd az ismételten 
megkapott állami konszoli-
dációból fogjuk megvalósítani. 
Amit 2013 után 2016-ban újra 
elnyert az önkormányzat. Azért 
mert elődeink adósság nélkül 
tudták működtetni a települést 
a rendszerváltás óta .
 Idei évben még megvalósul 
az kertvárosi óvoda épületének 
felújítása. Lesznek idén is 
járdaépítések. Ez elsődlegesen 
most a falut fogja érinteni. Az 
iskola és óvoda között félbe-
hagyott járdaépítés fog folyta-
tódni.
 Készülünk az idén megnyíló 
zöldfelület fejlesztési pályáza-
tokra. Abból a szempontból 
vagyunk megint előrébb, mint 
egy átlagos település, hogy 
nekünk már kész, komplett 
terveink vannak arra, hogy 
melyik területen, milyen par-
kot szeretnénk kialakítani.

? Játszóterek is épülnek 
majd? Mi a helyzet a tava-
lyi kültéri fitness park 
pályázatával?
 - Mivel ezek általában zöld-
felületeken, parkokban való-
sulnak meg, ezért a zöld-
felületek kiépítésével fognak 
játszóterek épülni. Ettől füg-
getlenül a tavalyi évben átadás-
ra került már egy játszótér 
Újtelepen. A cél az, hogy min-
den településrész egy korszerű 
játszótérrel rendelkezzen. A 
kültéri fitness parkról még nem 
született pályázati döntés. 
Kettőre pályáztunk. Egyik a 
kertvárosi iskola területén, 
másik az újtelepi játszótéren 
lenne. Az egyikre mindenképp 
jó eséllyel számítunk.

? Több éve várat magára a 
bajnai úti csomópont és a 
tátika tér megújítása. Mik 
a kilátások?
 - Különböző forrásokból 
valósul meg az említett két 
helyszín beruházása. A tátika 
tér felújítása részben önkor-
mányzati tervezést követően a 
zöldfelület projektbe tudjuk 
behelyezni. A körforgalom 
közútkezelői projekt. Eddig 
nem találták meg az erre vonat-
kozó pályázati lehetőséget. De 
optimisták vagyunk. hogy a 
közeljövőben a két projekt 
egymásra épülve valósul meg.

HÁMOS LÁSZLÓ
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Ciklusokon átívelő
megfontolt beruházások
Szivós Péter alpolgármestert kérdeztük

Már hagyomány Táton, hogy megfontolt, előrelátó, bölcsen gondolkodó képviselő-testület
segíti a polgármester munkáját, aki ezáltal átláthatja azokat a buktatókat, amik
veszélyeztethetik azt a koncepciót, amivel hosszútávon szeretné eredményesen vezetni,
működtetni, fejleszteni a települést.



Kedves István! Az elmúlt két 
és fél-három évtizedben mint 
a helyi önkormányzati épít-
kezések koordinátorát és 
pénzügyi szakembert ismer-
hettünk meg. Emlékszünk, 
még szabadidődben is 
fáradságot nem ismerve 
jártad a települést kerék-
pároddal, jelezted a megol-
dandó problémákat, 
felügyelted a kivitelezők 
munkáját, mindig kerested a 
jobb, takarékosabb, célsze-
rűbb megoldásokat. Szakmai 
rátermettséged kollégáid is 
elismerték, tudásod tisztel-
ték, tanácsaidat meghall-
gatták, figyelembe vették. 

? Én most arra az időszakra 
lennék kíváncsi, amely a táti 
nagy nyilvánosság előtt talán 
kevéssé ismert: az ifjabb, az 
ifjú Mechler Istvánra. Hon-
nan indultál, milyen szakmai 
pálya áll mögötted?
 - 1945-ben születtem Táton. 
Az általános iskola elvégzése 
után az esztergomi műszeripari 
technikumba jelentkeztem, de 
helyhiány miatt nem vettek föl, 
így  a lakatosságot választot-
tam. Másodéves ipari tanuló 
voltam, amikor elkezdtem 
gimnáziumi tanulmányaimat 
Nyergesújfalun. Érettségi után 
a közgazdasági technikumba 
íratkoztam be. A technikum 
elvégzését követően újabb 
studiumokra adtam a fejem, 
így aztán először mérlegképes 
könyvelői majd építőipari ár-
szakértői képesítést  szerez-
tem. Már a gimnáziumot is és 
az azt követő tanulmányaimat 
is mind esti tagozaton, munka 
mellett végeztem. Délelőtt 
dolgozni mentem, délután 
iskolába jártam. Ez az állapot 
közel 20 évig tartott. Húsz év 
után mondtam viccesen, hogy 

most már bárhova beíratkozok, 
de csak hallgatónak, nem vizs-
gázónak. Sokat köszönhetek a 
feleségemnek, aki mindvégig 
megértéssel volt irántam, és 
vállalta a sok rá háruló munkát, 
amikor a gyerekeink még kicsik 
voltak. 
 1962 és 72 között a Dorogi 
Mészműnél dolgoztam lakatos-
ként, majd 1972-től nyugdíjba 
vonulásig a Dorogi Szénbányák 
Szolgáltató Üzemében külön-
böző beosztásokban tevékeny-
k e d t e m ,  l e g u t ó b b  m i n t 
vállalkozási osztályvezető. 

? Nagy szereped volt abban, 
hogy a táti sportegyesület 
1972-ben többévnyi szünetelés 
után újraalakult. A sportot 
mindig szívügyednek tekintet-
ted, magad is futballoztál. 
Hogyan is történt az a bizo-
nyos újraalakulás 1972-ben?
 - Hat-hét évig szünetelt a 
labdarúgás Táton. Hogy ponto-
san mi volt ennek az oka, nem 
tudom. A hetvenes évek elején 
összeverbuválódott egy fiatal 
társaság -  nagyon szerettek 
volna versenyszerűen futbal-
lozni a fiúk. Spontán kevered-
tem közéjük, aztán többed-
magammal elindítottuk a járási 
bajnokságban a csapatot.

 Eleinte az anyagi felsze-
reltség és maga a pálya is 
jócskán hagyott kívánnivalót 
maga után. A hiányosságokat 
lassacskán, lépésről-lépésre 
sikerült pótolni. Habár a csapat 
bukdácsolva kezdte a szerep-
lést, zsinórban veszítette el a  
meccseket,  idővel jött egy-egy 
győzelem is, és végül bajnok-
ságot is nyertek a fiúk. 

? Évekig elnökhelyettese voltál 
a sportegyesületnek. Ezidő 
alatt készült el a sportpálya 
betonkerítése és az új öltöző, 
jórészt társadalmi munkában. 
Ma már nehezen képzelhető el, 
hogy egy ilyen nagyságú épít-
kezés társadalmi munkában 
valósuljon meg. Ma valószínű-
leg leülnénk a számítógép elé, 
és EU-s pályázatokat, pénze-
ket próbálnánk felkutatni és 
megpályázni, ha valami ha-
sonló feladat adódna. Miért 
voltak készségesebbek az 
emberek régebben, ha tenni 
kellett valamit a közért?
 -  Más volt  a gazdasági 
helyzet. Szegényebbek voltak 
az emberek, és nem remél-
hettek külső támogatást, ha pl. 
a saját szórakozásukat akarták 
biztosítani. Kénytelenek voltak 
összefogni, és saját szervezés-
ben oldani meg dolgokat. Más-
részt a gyerekek is jobban mun-
kához voltak szokva. A szülők, 
nagyszülők nem dédelgették, 
óvták annyira a gyerekeket, 
mint ma. A munka természetes 
volt. A háztáji gazdaságnak is 
komoly szerep jutott. Első-
sorban nem a kikapcsolódást, 
hanem a megélhetést szolgálta. 
A modernkori fejlődéssel jutot-
tunk el oda, hogy már szinte 
minden megoldható külső 
forrásokból, így a körülmények 
sem ösztökélnek nagyobb 
munkára. 

? 1990-től hat cikluson át, 24 
éven keresztül önkormányzati 
képviselő voltál. Mindvégig a 
pénzügyi bizottság tagja, és 18 
évig a bizottság elnöke. Ho-
gyan gondolsz vissza ezekre az 
évekre, mi az, amit esetleg 
útravalóul átadnál a jövő 
nemzedékének?
 - Amikor képviselők lettünk 
1990-ben, az önkormányzati-
ságról még semmi tapaszta-
latunk sem volt.Menet közben 
tanultuk meg a település veze-
tését, ami egyébként nem csak 
az intézmények működtetését 
és az infrastruktúra fejlesztését 
jelenti, hanem adott esetben a 
lakók hétköznapi problémá-
inak a kezelését is. Rengeteg 
példát tudnék mondani erre, 
nem kis fejtörést okozó törté-
neteket, de egészen nevetséges 
eseteket is.  A kezdeti időszak-
ban nagy energiákat emésztett 
föl a település  infrastruk-
túrájának a kiépítése. Anyagi 
forrásokat kellett előteremteni, 
akkor, amikor még közel sem 
volt annyi fejlesztési pályázat, 
mint ma, és az önkormány-
zatok anyagi lehetőségei jóval 
szerényebbek voltak. Ennek 
ellenére ma már elmondható, 
hogy Tát kiépített infrastruk-
túrával rendelkezik.
 Ami nagy szívfájdalmam, 
hogy 24 év alatt sem sikerült 
elérnem, hogy szabványos 
méretű tornaterem épüljön 
Táton, holott a környék szinte 
valamennyi  települése új 
tornacsarnokkal büszkélked-
het. Süttőn, Nyergesújfalun, 
Tokodon, Tokodaltárón, Csol-
nokon, Dágon, Nagysápon, 
Bajnán is van új tornacsarnok. 
 Most is hangsúlyozom, nem 
a futball népszerűsítésének 
szándékával szorgalmaztam 
egy új csarnok megépítését, ha-
nem mert a jelenlegi tornater-
meink nagyon szűkösek, főleg 
most, hogy előírás lett a napi 
egy tornaóra minden osztály 
számára. De egy új tornaterem 
iskolaórákon kívüli sportren-
dezvények megtartására és 
más célokra is alkalmas lenne.  
Alapvetően azonban a torna-
terem a gyerekek mozgásigé-
nyének a kielégítését és ezáltal 
egészséges fejlődésüket kell 
hogy szolgálja, ehhez pedig 
kellő nagyságú és felszerelt-
ségű tornateremre van szük-
ség. Remélem, Táton is meg-
épül majd valamikor a belát-
ható jövőben az új tornaterem.

MILINSZKI MÁRTON 
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Díszpolgári címeket
adományoztak
2016. december 13-án ünnepi képviselő-testültei ülés keretében Tát Város
Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott Mechler Istvánnak és
Farkas Józsefnek. A Kultúrház nagytermében Turi Lajos polgármester adta át a
díszpolgári címmel járó érmet és emléklapot. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Dr. Völner Pál államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője.
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Kedves Józsi bácsi! Idestova 

55 éve, 1961 óta órás-

mesterként tevékenykedsz, 

már a kezdetektől mint 

önálló vállalkozó. Neved és a 

műhely, ahol dolgozol,  túlzás 

nélkül állítható, fogalommá 

vált. Te vagy „az órás” Táton. 

Szívesen járnak hozzád az 

emberek, mert jó szak-

embernek ismernek. 

Munkádat lelkiismeretesen, 

precízen végzed. Én még azt 

is mondanám, hogy 

példaadóan. 

? Ötvenöt év távlatából, hogy 

érzed, mindenképpen órás-

mester kellett, hogy legyél, 

avagy inkább a véletlen műve, 

hogy erre a pályára kerültél?
 - Azt nem mondanám, hogy 

mindig is órás akartam lenni, 

de az órás szakma nem állt 

tőlem messze. Technikumban 

végeztem, 1956-ban. A gyárak-

ból hiányzott a középvezető 

réteg, ezért a technikumok 

jelentősége a háború után 

felértékelődött. Első munka-

helyem az üveggyár volt, de 

nem sokáig maradtam ott, 

mert a forradalom kitörésekor 

leállt a termelés, többekkel 

együtt engem is elbocsátottak. 

Ezután szegődtem el egy dorogi 

órásmester mellé tanulónak. 

Mivel a technikumi végzettsé-

gemnek köszönhetően gépipari 

alapismereteim már voltak, egy 

év után sikerült szakmunkás 

vizsgát tennem. Igaz, hogy 

apám jobban örült  volna, ha az 

ő nyomdokaiba lépve az építész 

szakmát választom, de elkese-

redni nem keseredett el, főleg 

miután kiderült, hogy öcsém az 

ő szakmáját kívánja folytatni. 

? Tudomásom szerint, nagy 
hobbid volt fiatal korodban a 

repüléstechnika, sportrepülők 
modellezése...
 - Így van. Már általános 
iskolás koromban tagja voltam 
a táti repülő modellező szak-
körnek, ahol nagyon komoly 
munka folyt. A munkát nagy-
ban segítette az esztergomi 
sportrepülő gyár közelsége is. 
Tulajdonképpen már ekkor fel-
fedeztem magamban a precízi-
ós szerkezetek iránti vonzal-
mat. 
 Kétéves katonai szolgála-

tom alatt műszerész voltam a 

kecskeméti légierő műszaki 

századánál, és ezidőalatt – 

lévén hogy fő feladatom a lök-

hajtásos vadászgépek időórái-

nak javítása, karbantartása, 

fejlesztése volt, - az órás szak-

ma mélyebb rétegeit is volt 

alkalmam megismerni.
 Ekkor alapozódott meg ben-

nem igazán a későbbi hivatá-

som. A lökhajtásos gépeken 

végzett eredményes munkám-

ért kitüntetésben részesültem a 

hadosztály parancsnokság ré-

széről, amire ma is büszke 

vagyok. 

? Mi jut  eszedbe,  ha azt 
mondom, „E” betű? 
 - Most így hirtelen az erkölcs 
szó jut eszembe...

? Más nem? A középiskolai 
tanulmányaidra gondolj...
 - Ja igen. A középiskolai 
naplóban a nevem előtt egy „E” 
betű jelezte tanáraimnak, hogy 
hová is tartozom. Ez egy sajátos 
bélyeg volt rajtam. Ma már 
nehezen tudjuk elképzelni az 
ilyesmit, de az effajta meg-
bélyegzés természetszerűleg 
része volt az akkori rendszer-
nek. A bolsevizmus társadalmi 
osztályokba osztotta fel az 
ország lakosságát. A munkás, 
paraszt, értelmiségi besorolás-
ba nem került bele a szolgáltató 
iparosság, így lettünk mi 
„egyéb réteg”, amit az „E” betű 
volt hivatott jelezni.  Ebből 
kifolyólag egyetemi tanulmá-
nyokról  álmodnom sem lehe-
tett, jóllehet szerettem volna 
továbbtanulni. A középiskolá-
ban állandóan éreztették ve-
lem, hogy társadalmilag nem 
kívánatos elem vagyok, nem 
tűrtek, ki akartak passzolni, de 
azt kell mondjam így utólag, 

hogy ezzel még jót is tettek 
velem, hiszen ahogy a mondás 
tartja: „teher alatt nő a pálma”.  
Pontosan azért, mert minden-
áron el akartak nyomni, én 
bizonyítani akartam. A katona-
ság volt az a hely, ahol aztán 
lehetőségem  nyílt erre, mert 
ott nem a származás, hanem a 
teljesítmény számított.  

? Ifjúkorod óta tevékenyen 

részt veszel a közéletben. A 60-

as évektől több rangos ki-

tüntetést kaptál a KIOSZ-tól, 

melynek megyei vezetőségébe 

is beválasztottak 1981-ben. 
 1977-től két cikluson át 

tanácstag voltál a táti tanács-

ban. 1990-ben, az első szaba-

don választott önkormányzat 

képviselő-testületébe is nagy 

szavazati aránnyal bekerültél. 
 2002-től a Táti Polgári Kör 

egyik vezetője vagy. Fárad-

hatatlanul dolgozol, nemcsak 

a szakmádban, de a közügyek 

terén is. Mi adja ehhez az 

inspirációt?
 - Egy történettel szeretném 

ezt illusztrálni. 1958 decembe-

rében kegyetlen hideg tél volt. 

A kecskeméti laktanya alakuló-

terén lábszárig érő hóban a 

karabélyom feltört szuronyát a 

mellemhez szorítva sokad-

magammal én is felesküdtem a 

hazámra. A hatalmas étkezde 

megtelt a szülők, hozzátartozók 

sokaságával. Az otthonról 

hozott ételek illata és a szakadó 

hótól átnedvesedett ruhák pá-

rája perceken belül köddé for-

málódott a hatalmas helység-

ben. És én, ha nem is teljesen 

tudatosan, de Tamási Áronnal 

arra gondoltam: „Azért va-

gyunk a világon, hogy valahol 

otthon legyünk benne.” Az 

akkor letett esküm ma is érvé-

nyes. Ezért vállaltam a KIOSZ-

ban társadalmi munkát, és 

vállaltam a közéleti szereplést. 

Bevallom, még most is, idősödő 

fejjel, némi meghatottsággal 

nézem az évenként megismét-

lődő katonai esküt augusztus 

20-án a TV-ben. Erejük teljé-

ben lévő férfias kiállású fiatalok 

felesküsznek a hazára, a haza 

védelmére az életük árán is. 

Nagy szükség van ma is a hazá-

jukat szerető, a világ dolgaiban 

eligazodó bátor fiatalokra.

? A díszpolgári cím  elnyerését 
milyen érzéssel, milyen gondo-
latokkal fogadtad?
 - Zavarna, ha a díszpol-

gárság kizárólag a szakmai 

munkám elismerését jelente-

né, hiszen számtalan iparos-

társam van városunkban, akik 

becsületesen dolgozó, mun-

kájukat közmegelégedésre  

végző polgárok.  A díszpolgári 

cím, úgy érzem, nem ezért jár, 

hanem azért a közösségi mun-

káért , amely egyéni haszon-

szerzésre, gyarapodásra nem 

alkalmas.
 A közösségért való munka és 

a ráfordított idő számomra ott 

térül meg, hogy elmondhatom, 

városunk kisebb-nagyobb kö-

zösségei elfogadnak, jó érzéssel 

mehetek közéjük, mert esetleg 

méltányolják igyekezetemet.       
 Úgy gondolom, az ember 

dolga a földön, hogy szeretet-

ben, méltóságteljesen élje le az 

ajándékba kapott rövid éveket. 

Arra kérem az Urat, hogy amit 

meg tudok változtatni, azt 

legyen erőm megváltoztni, 

amit nem tudok megváltoz-

tatni, azt el tudjam viselni, és 

adasson meg a bölcsesség, hogy 

ezt a kettőt mindig meg tudjam 

különböztetni. 
 Ezúton is köszönetemet 
szeretném kifejezni Felesé-
gemnek és a családomnak, 
amiért mindig mellettem álltak 
a küzdelmek során. 

MILINSZKI MÁRTON
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Sítábor  Csehországban
Január 30. és február 4. között 16 gyerek 

(10 kezdő) utazott a csehországi Cetrovba 

sítáborozni Almanné Bánhidi Edit, Fábrik 

József valamint Hédlné Lukácsy Ilona 

tanárok vezetésével. Velük utaztak a 

muzslai Endrődy János Alapiskola tanulói. 

Az idő és a sípálya kifogástalan volt. A 

gyerekek sok élménnyel gazdagabban és 

alap sí tudással érkeztek haza.

Foci kupa Esztergomban
Február 3-án  és február 10-én  Eszter-

gomban  fociztunk. A Szén János Kupát az 

5-6. osztályosok részére írták ki, melyen 

iskolánk csapata az ötödik helyen végzett.

TIT Kalmár László 

matematika verseny
Pedagógusaink tehetséggondozó munkája 

nyomán számos tanulmányi versenyre 

készítjük fel tanulóinkat, hogy minél széle-

sebb körben próbálhassák ki magukat. 
 A matematika iránt érdeklődő 3-4. 

évfolyamos gyerekeink például - a levele-

zős és internetes matematikai versenyeken 

kívül - a TIT által szervezett, nagyon rangos 

Kalmár László matematika versenyen is 

eredményesen indulnak minden évben. 

Felkészítésüket a tanórákon kívül, mate-

matikai szakkörön is segítjük. 
 A verseny három fordulóból áll. Első, 

iskolai fordulóját február 8-án rendeztük 

meg, 14 harmadikos és 8 negyedik 

évfolyamos tanuló részvételével. Közülük 

4 tanuló dolgozata sikerült olyan szinten, 

hogy továbbküldhettük, és ezzel esélyt 

kaptak a megyei döntőn való részvételre.
 Kárpáti Zsófia 3. a, Krasznai Krisztián 3. b, 

Radvánszky Ármin 3. a, Vavrovics Ádám 3. b.

Vollé 2020
Február 12-én az iskola röplabdásai két 

csapattal Ikrénybe utaztak, a Vollé 2020 

program keretén belül, ahol a IV. valamint 

a VII. helyet szerezték meg a 48 csapatból.

Foci kupa Muzslán
Február  14-én Muzslán, a Farsangi Kupán 

vettek részt kispályás focisaink: Dobi 

Máté, Kriska Ákos, Somogyi Szabolcs, 

Szabó Martin, Papp Bence, Haladin 

Balázs, Keck Balázs, Janoschek Kristóf.
 Három vereséggel és két győzelemmel 

az ötödik helyezést érték el. Legjobb kapus 

címet nyert Keck Balázs.

Röplabda diákolimpia
Február 16-án az esztergomi Dobó Katalin 

Gimnáziumban rendezték meg a IV. kor-

csoportos lányok röplabda diákolimpiáját, 

ahol 7-8. osztályos lányaink szoros küzde-

lemben a IV. helyen végeztek.

Területi szavalóverseny
A nyergesújfalui Kernstok Károly Általános 

Iskola alsó tagozatos gyerekek számára 

hirdetett területi szavalóversenyt február 

22-ére. Iskolánk második, harmadik és 

negyedik évfolyamát 8 tanulónk képviselte 

ezen a rendezvényen.
 Ezúttal a felkészítő és kísérő tanító 

nénik is bemehettek a termekbe meg-

hallgatni a gyerekeket, növelhették bizton-

ságérzetüket, lelki támogatást nyújthattak 

nekik. Minden tanulónk felkészülten, 

szépen mondta el a kötelező és a szabadon 

választott versét egyaránt. Büszkék vol-

tunk rájuk!
 A harmadikosok versenyében Kis Fábián 

(3. b osztály, felkészítő: Baumann Ildikó) 

első helyezést ért el, a negyedikesek közt 

pedig Erős Bence lett második (4. b osztály, 

Lehnerné Vicsai Adél). A győztesek a díjak 

átadása után a színházteremben újra 

elmondták a szabadon választott versüket, 

így együtt is örülhettünk annak, hogy 

Fábián milyen magabiztosan és értően adta 

elő a hozzá nagyon illő, hangulatos és 

humoros szöveget. Gratulálunk neki, és a 

többi lelkes, verstanulásban és előadásban 

magát próbára tevő tanulónknak is.”

Helyesírási verseny
Március 4-én rendezték meg a Simonyi 

Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 

verseny megyei fordulóját Tatabányán. 

Iskolánk tanulói közül két hatodikos  diák 

képviselte iskolánkat: Szabó Anna  a  6.b és 

Keck Balázs a 6.a osztályból. Balázs 87 

ponttal 6. helyen és Anna 76 ponttal a 15. 

helyen végzett. Gratulálunk a megyei 

versenyen elért szép eredményükhöz! 

További sok sikert kívánunk!

Mezei futó diákolimpia
Március 23-án  Deli József tanár bácsival,a 
nyolcadik osztályból hat fiú ( Beck Adrián, 
Gál Alexander, Gál Benedek, Kállai Dániel, 
Kántor Bálint és Tóth Simon) utazott 
Kecskédre, ahol a helyi repülőtéren ren-
dezték meg a megyei mezei futó diák-
olimpiát. 
 Beck Adrián 19., Kántor Bálint 36., 
Kállai Dániel 52. helyen végzett a 89 fős 
mezőnyben. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Tóth Balázsnak a fuvarozásban 
nyújtott segítségét

A kőszívű ember fiai
Március 15-én Pédl Petra tanárnő kísé-
retében a 7.a osztály érdeklődő tanulói 
Budapesten az Újszínházban tekintették 
meg A kőszívű ember fiai című színdarabot.

’48-as megemlékezés
Március 14-én, a városi megemlékezésen 
iskolánk felső tagozatos tanulói adtak elő 
zenés irodalmi műsort Pédl Petra és 
Prantnerné Turi Mónika felkészítésével.

A fizika csodái
Március 23-án: Détári Detti, Bányai Judit. 
és Wallandt Orsolya  tanárnőkkel Tatán a 
„Fizika csodái” interaktív kiállításon járt 
iskolánk 50 tanulója. Csodaszép környe-
zetben, az Öreg-tó partján ismerkedhettek 
meg a játékos fizikai kísérletekkel a 
gyerekek. Kipróbálhatták ügyességüket és 
a tanórákon tanultakat gyakorlatban is 
láthatták és tapasztalhatták.

Hírek az
iskolából
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Március 14-én  a nyolcadik 
osztályosok Filip Marika néni 
szervezésében a budapesti 
Erkel Színházban a Red Bull 
Pilvaker „A szavak forradalma” 
című, március 15-re készült 
műsorának zártkörű főpróbáját 
tekinthette meg. Erről 
készítettek beszámolót Schmidt 
Laura, Tóth Hanga és Mingl 
Zoltán a 8. b osztály tanulói. A 
szöveg összeszerkesztésben 
segített Schmidt Dávid.

Egy nap az igazgatónő megállí-
totta a nyolcadikosokat, és el-
mondta, mekkora lehetőséget 
kaptunk, hogy eljuthatunk az idei 
Red Bull Pilvaker főpróbájára, 
amit csak mi tekinthetünk meg. 
Nagyon örültünk a hírnek, valaki 
ismerte, valaki nem, de egyaránt 
vártuk.
 Március 14-én reggel indul-
tunk Budapestre az Erkel Színház-
ba. Útközben zenét hallgatva 
hangolódtunk az előadásra. Már 
nagyon izgatottak voltunk, és 
amikor megérkeztünk, sétálgat-
hattunk fél órát a színház környé-
kén, megláttunk pár előadót, a 
művészbejárónál. Mi célirányo-
san megindultunk feléjük, de az 
izgalomtól annyira féltünk, hogy 
szóltunk az igazgatónő lányának, 
Sárának, hogy jöjjön velünk. Oda-
értünk, elmeséltük, hogy honnan 

jöttünk és miért vagyunk itt. Ők 
meglepően közvetlenek és kedve-
sek voltak, de sajnos nem került 
sor az aláírásra. Egy kedves hölgy 
tájékoztatott bennünket, majd 
ezután bementünk a váróterem-
be, és odajött hozzánk három éne-
kes: Singh Viki, Fura Csé, Diaz és a 
rendező Szabó Simon. Tőlük kap-
tunk aláírást és még énekelhet-
tünk is együtt. Pár perc elteltével 
elfoglalhattuk az ülőhelyeket, és el 
is kezdődött a próba. Az előadások 
alatt több énekes és színész is elsé-
tált mellettünk mi pedig kíváncsi-
an jobbra-balra forgolódtunk. 
Egymást követően mentek a 
dalok, volt, amit többször is meg-
hallgattunk, de ezt egy cseppet 
sem bántuk. Az előadás végén 
kicsit elszomorodtunk, hogy véget 
ért. Kifelé menet, míg a buszra 
vártunk, a hátsó ajtón kijött pár 
előadó, akiket megállítottunk, 
tőlük kaptunk aláírást és képet is 
készíthettünk velük.
 Összefoglalva nagyon nagy 
élmény és hatalmas lehetőség volt 
számunkra, mert rengeteg elis-
mert magyar színésszel, zenésszel 
és énekessel találkozhattunk test-
közelből. Az előadás során sokat 
viccelődtek, amin mi rengeteget 
nevettünk és ez az egyik legjobb a 
Pilvakerben, mert megemlékezni 
ilyen vidám hangulatban is lehet. 
Összesen körülbelül 15 magyar 
énekes, rapper és 4 színész, köz-
tük Kautzky Armand lépett fel. A 
rendező Szabó Simon, a zenét a 
Random Trip zenészei szolgál-
tatták. Köszönöm az iskolámnak, 
hogy eljuthattam az évfolya-
munkkal, erre a forradalmasított 
48'-as megemlékezésre.  

2017. március 25-én megyénkben Tatabányán az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában került megren-
dezésre az országos szervezésű Kodály-Bartók Maratoni 
Hangverseny.
 A reggel 9-től 18 óráig tartó valóban maratoni hosszú-
ságú koncerten szólóhangszeresek, kamaraegyüttesek, 
szólóénekesek és kórusok egyaránt részt vettek.
 Iskolánk gyermek- és pedagógus kórusa is jelen volt a 
fellépők sorában. Kodály és Bartók által gyűjtött 
népdalok, népdalfeldolgozások mellett városunk diákjai, 
pedagógusai és aktív anyukák ajkán felcsendültek még 
kánonok, többszólamú kórusművek is. Kórusainkat 
Veres Judit kísérte zongorán, fuvolán közreműködött 
Kissné Hasenbeck Melinda, szólót Leányváriné 
Szádóczki Irén és Veres Liza énekelt.
 Büszkén mondhatom, hogy a két kórus a kitartó, 
szorgalmas, jókedvű és vidám próbáknak köszönhetően 
tiszta dallamvezetéssel és pontos, szívből jövő harmó-
niák megszólaltatásával méltón képviselte városunkat és 
vitte jó hírét iskolánknak. 
 E jeles esemény kapcsán - Kodály szavaival élve - zenei 
lelki táplálékot adtunk és kaptunk.

PRANTNERNÉ TURI MÓNIKA

„A zene lelki táplálék”

Decemberben a zeneiskola 
hangszerparkját a fenntartó 
segítségével bővíthettük. A 
megigényelt támogatásból két 
kürtöt, egy harsonát és egy 
trombitát tudtunk vásárolni a 
rézfúvós tanszak számára. 

A fafúvós tanszak sem maradt 
új hangszerek nélkül, három 
klarinétot és két fuvolát vet-
tünk, illetve négy rézfúvós és 
négy klarinétfúvókát.
 A kottatárunk is új kiad-
ványokkal bővülhetett, főleg 
előadási darabokat és kamara-
műveket tartalmazó sorozato-
kat szereztünk be. Reményeink 
szerint a következő tanévben 
megint tudunk pályázni olyan 
összegekre, amivel tovább 
tudjuk fejleszteni eszköztárun-
kat.
 Ez nagyon fontos számunk-
ra, hiszen szeretnénk minél 
jobb minőségű hangszereket 
biztosítani tanítványainknak. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy 

egy kezdő zeneiskolás számára 
nem fognak rögtön hangszert 
vásárolni a szülők. Ezt nem is 
várjuk el! Ezért próbáljuk a 
hangszerparkunkat, készle-
tünket jó minőségű, megfelelő 
mennyiségű hangszerrel fel-
tölteni.
 A jó hangszer könnyebben 
szólaltatható meg, a hang mi-
nősége is szebb, tartós, korsze-
rűbb anyagokból készül, és 
nem utolsó sorban a megszólal-
tatásához kevesebb energia 
szükséges az otthoni gyakorlás, 
a hangszeres órák és a fellépé-
sek alkalmával.
 Reményeink szerint a fiatal 
muzsikuspalánták így nagyobb 
kedvvel gyakorolnak majd. 

A Zeneiskola
újdonságai

„Nézz be hozzánk, a zene-
iskolába!”
Májusban, a tanév vége felé 
szeretnénk megrendezni im-
már harmadik alkalommal, a 
„Nézz be hozzánk, a zene-
iskolába!”című nyílt tanítási 
hetünket. Ezzel a programmal 
igyekszünk betekintést nyújta-
ni oktatásunk rendszerébe. 
Olyan szülőket és gyermekeket 
is várunk, akik kíváncsiak az 
iskolában működő tanszakok-
ra, az oktatott hangszerekre, 
illetve szeretnék megismerni 
zenepedagógusainkat. A pontos 
időbeosztást később megjelenő 
plakátokon és a zeneiskola hon-
lapján is közzétesszük.

KISSNÉ HASENBECK 
MELINDA
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„A legszebb 
konyhakert Táton” 
pályázat.

Tisztelt Tátiak! Tát város 
képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a 2017 évben 
meghirdeti a „Legszebb 
konyhakert Táton” versenyt 
Tát közigazgatási területére. A 
verseny célja, hogy népszerű-
sítsük a kiskertművelést, az 
egészséges zöldségek terme-
lésének módját, a generációk 
közös munkáját, a konyha-
kertek visszaállítását, a 
későbbi piac alapjainak 
megteremtését, egy szebb és 
hasznosabb környezet 
kialakítását.
A pályázás feltételei: 
Mindenki benevezhet, aki Tát 
területén ingatlannal rendel-
kezik, és azt maga vagy 
családja műveli.
2017.04.14-ig bejelentkezik a
kostyal@tat.hu email-en, vagy 
a 33/514-510-es telefonon.  A 
bejelentkezéshez szükséges 
adatok: név, cím, helyrajzi 
szám, elérhetőség.
Nyilatkozatban biztosítja a 
bírálóknak kertje megtekin-
tését és az ott készült fotók 
nyilvános felhasználását.
A nyerteseket értékes 
ajándékkal jutalmazzuk.  A 
kertről, amennyiben kérik 
többször is készítünk fotókat. 
A pályázat értékelése 
szeptember végével várható. 
Eredményhirdetés nyilvános.  

Újabb öt év a Szent 
György Otthonban 

A 2017. év áprilisi testületi 
ülésén döntenek a Szent 
György Otthon intézmény-
vezetőjének újabb öt évre szóló 
kinevezéséről. A benyújtott 
pályázat tartalmazza ez elmúlt 
öt év kitűzött céljainak 
megvalósítását, eredményeit, 
valamint a következő ciklus 
terveit.
Az  intézmény feladata a 
településen olyan szociális 
szolgáltató rendszer 
működtetése, mely 
összehangoltan működik, és  
teljes mértékben lefedi a 
szociális szükségleteket. 
Szolgáltatásaival, szakképzett 
dolgozóival biztosítja a 
komplex ellátást,  a minden-
napi gondozást - az idős ember

 szükségleteihez igazodva - a 
fizikai és egészségügyi ellátást, 
a mentálhigiénés gondozást,  
foglalkoztatást egyaránt. 
A jelenlegi intézményvezető 
személyesen is fontosnak érzi  
biztosítani  az intézményben 
dolgozók számára a kiszámít-
hatóságot, hosszú távú 
munkahely lehetőségét a Szent 
György Otthonban, valamint a 
szociális munkát végzők sokkal 
nagyobb erkölcsi 
elismerésének kivívását, ennek 
eredményeként az itt 
dolgozók anyagi előbbrejutását.
A 2017. évi tervek között 
szerepel a 22 éves épület 
felújítása, az ápolási eszközök, 
bútorok, nyílászárók,  műszaki
felszerelések (kazán, hőközpont)
cseréje korszerű, energia 
takarékos berendezésekre.   
A tervezett felújítások 
kivitelezéséhez a vállalkozók 
közbeszerzési eljárás alapján 
nyernek megbízást.

Ruhaosztás és nyári 
gyermekhét

A Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat Tát, Mogyorósbánya 
településeken élő, segítségre 
szoruló családokat és rászoruló 
személyeket segíti. Április 27-
én ingyenes ruhaosztást 
tartunk. Júniusban ismét 
megrendezésre kerül a nyári 
gyermek hetünk, melyen 
kreatív foglalkozást tartunk a 
meghívott gyermekeknek.
Továbbiakban is a megszokott 
helyen várjuk ügyfeleinket a 
bölcsőde épületében Tát 
Móricz Zs. u. 1. szám alatt.

Gólyahírek

2016. december  végétől  
lapzártáig született táti 
gyermekek, városunk legifjabb 
polgárai:
- Pallós Péter és Molnár 
Andrea leánya, Csenge
- Dékay Zsolt és Iván Melinda 
leánya, Zsófia
- Simon Miklós és Bukta Kitti 
fia, Olivér
- Gubala Gergő és Molnár 
Aranka leánya, Zsófia
- Papp Gergely és Bugyik Kitti 
fia, Zétény
- Balla Bence és Gál Nikolett 
leánya, Izabella
- Dibusz Roland és Frei 
Viktória fia, Máté
- Lukács Róbert  és Monok 
Hajnalka fia, Milán

- Házenbeck Norbert és Pikali 
Mónika leánya, Nóra 
- Jagudits Ákos és Bodrogi 
Bernadett leánya, Anna
Gratulálunk, és jó egészséget  
kívánunk  Nekik!

 Adó 1%

Kérjük Önöket, hogy az 
adóbevallásuk elkészítésénél, 
az első 1 % felajánlására 
kedvezményezettként 
valamelyik települési 
alapítványunkat jelöljék meg – 
amennyiben egyetértenek 
annak céljaival, tevékeny-
ségeivel – hiszen így közvet-
lenül a községet segítik 
forintjaikkal.
Városunkban működő 
alapítványok, egyesületek 
adószámai:
Táti Helytörténeti Értékmentő 
Alapítvány
Adószáma: 19150268-1-11
A Táti Iskoláért Alapítvány
Adószáma: 18605435-1-11
Táti Sportegyesület 
Támogatására
Adószáma: 19889885-1-11
Lovag Alapítvány
Adószáma: 18615427-1-11
Táti Német Nemzetiségi 
Fúvószenekari Egyesület
Adószáma: 18604568-1-11
Táti Horgász és 
Környezetvédő Egyesület
Adószáma: 18269507-1-11
További 1% a történelmi 
egyházak javára ajánlható fel. 
Technikai számaik:
Katolikus egyház: 0011
Református egyház: 0066
Evangélikus egyház: 0035

2017. évi Tát-
Mogyorsbánya 
Borverseny erdménye

A 2017. március 18-án a 
Kultúrházban megrendezett 
borversenyre 94 bormintát 
neveztek pincegazdák (52 
fehér, 20 vörös, 22 rose.)
22 bor kapott oklevél, 33 
bronz, 25 ezüst, 13 arany és 1 
nagyarany minősítést.
Az alábbi kupákkal járó díjak 
kerültek kiosztásra:
- A két település legjobb rose 
bora: Rózsahegyi Gyula 2016. 
Kékfrankos rose
- A legjobb mogyorósbányai 
fehér bor: Dlabik Zoltán 2016. 
Irsai Olivér
- A legjobb táti fehér bor:  
Erdősi János 2016.  Morva 
muskotály

- A legjobb mogyorósbányai 
vörösbor: Haladin Zsolt és 
Haladin Sándor 2015. Vörös 
Cuvée
- A legjobb táti vörösbor: 
Rózsahegyi Gyula 2016. 
Cabernet Sauvignon
- A legjobb saját termelésű 
szőlőből készített bor 
Mogyorósbányán: Dániel 
Mihály 2016. Királyleányka
- A legjobb saját termelésű 
szőlőből készített bor Táton: 
Erdősi János 2016. 
Olaszrizling
- Champion bor 
Mogyorósbánya: Haladin Zsolt 
és Haladin Sándor 2015. Vörös 
Cuvée
- Champion bor Tát: Erdősi 
János 2016. Morva Muskotály

Megemlékezések

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 
eseményeire és hőseire 
emlékezett a város 2017. 
március 14-én este 6 ótától. Az 
ünnepségen beszédett 
mondott Filip Csabáné a III. 
Béla Általános Iskola 
igazgatója. A zenés-irodalmi 
műsorra az iskola felső 
tagozatos tanulói készültek,  
Pédl Petra és Prantnerné Turi 
Mónika felkészítésével. 
Közreműködött: a Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar és a 
Táti Férfikórus. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Dr. 
Völner Pál államtitkár.
A II. világháború táti 
befejezésének 72. 
évfordulója alkalmából 
2017. március 26-án tartott 
rendezvényen a táti 
áldozatokra emlékeztek az 
egybegyűltek. Beszédet 
mondott: Hámos László a 
Kultúrház igazgatója. 
Közreműködött, a Táti Német 
Nemzetiségi Asszonykórus, a 
Táti Férfikórus és a nyugdíjas 
Bányász Vegyeskórus.

Utazó planetárium

2017. március 30-án az óvoda 
szervezésében az égi 
jelenségekkel és az 
égitestekkel ismerkedhettek 
városunk legkisebbjei a 
Kultúrházban. A hatalmas 
felfújható planetárium 
belsejére kivetített 
csillagképek világát Aba 
manófiú és Lana tündérlány 
hozta számukra közelebb.
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? Honnan jött az ötlet, 
hogy chilivel kezd el foglal-
kozni?
 Aki szereti a csípős ételeket, 
mexikói, indiai konyhát, az 
előbb-utóbb eljut egy pontra, 
amikor felfedezi, hogy az itthon 
jól ismert paprikákon túl is 
vannak olyanok, amik nem 
csupán erejükben múlják felül 
azokat, de ízvilágban is mást 
képviselnek. Sok mexikói étel 
elengedhetetlen kelléke a ha-
banero paprika, aminek jelleg-
zetes, gyümölcsös ízét hiába 
próbálnánk mással helyettesí-
teni. De ugyanitt említhetném 
a jalapenot, amit nemrég az 
egyik gyorsétteremlánc is a 
szendvicsébe töltött.
 Az íz mellett a másik különb-
ség, mint mondtam, az erejük: 
a világ legerősebb paprikái 
nagyságrendekkel erősebbek 
például a cseresznyepapri-
kánál. Biztosan mindenkinek 
van olyan rokona, aki a vasár-
napi húslevest csak tűzpirosan 
szereti fogyasztani, viszont 
ezzel együtt általában túl sós is 
lesz az étel.
 Én magam is ezekkel a prob-
lémákkal szembesülve talál-
koztam a chilikkel, először 
persze csak fogyasztóként.
 Sok kiváló kistermelő talál-
ható itthon, jobbnál jobb ké-
szítményekkel, viszont a ked-
vencet, a különlegességeket és 
extrém erőseket hamar elkap-
kodják a vevők, így jutottam 
arra, hogy akár magamnak is 
termelhetném a paprikákat. A 
családunkban a gazdálkodás, 
élelmiszerek megtermelése 
mára hagyománnyá vált, gya-
korlatilag a családi gazdaság 
portfólióját színesítem.
?  Honnan  szerzi  be  a 
szószokhoz szükséges alap-
anyagokat?
 Az alapanyagokat, úgymint 
a chili, paradicsom és a többi 
gyümölcs, én magam termesz-
tem. Imádom azt a különleges 
folyamatot, hogyan lesz a téli 
csíráztatásból végül szósz az 
üvegben.
? Sok receptet látunk az 
interneten például a chili-
szósz elkészítésére. Mennyi-
re bonyolult elkészíteni, 
bárki el tudja otthon, vagy 
inkább bízzák szakembe-
rekre?
 Mint minden növényi ter-
mék előállításának, ennek is 
megvan a maga eszközigénye. 
Ezek a paprikák sütve vagy 
főzve rendkívül erős gőzöket 

engednek ki magukból. Mind-
annyian ismerjük az érzést, 
amikor halászléfőzés közben 
megdörzsöljük a szemünk: egy 
átlagos csípős paprika is kelle-
metlen perceket okozhat, kép-
zeljük el ennek a többszörösét. 
Akit ezek nem tántorítottak el, 
azoknak bátran ajánlom a kí-
sérletezést. A termékeim kö-
zött találhatóak tömény chili-
krémek, amik csak minimális 
sót tartalmaznak, ezek akár 
alapjai is lehetnek egy saját 
készítésű szósznak.
? Miben különbözik a Mr. 
Mayhem chiliszósz a többi, 
boltokban kapható szószok-
tól?
 A chili olyan, mint a szőlő és 
a bor. A termesztés és a feldol-
gozás minden egyes  körül-
ménye meghatározó: a talaj 
ásványianyag-tartalma, a nap-
fény, az öntözés. Ilyen értelem-
ben minden paprika egyedi, 
hiszen az én munkám ered-
ményeként termett meg. 
 Magyarország nagy része 
pedig kiválóan alkalmas terület. 
Ahogy a termesztés, úgy a 
feldolgozás is folyamatos kísér-
letezés. Lehet, hogy ami idén 
működik, jövőre egyáltalán nem 
fog. Ugyanúgy, ahogy a boroknál 
is van: lehet, hogy többet vagy 
kevesebbet süt a nap, melegebb 
vagy hidegebb van.

 Nálunk is elindult ugyan egy 
folyamat, de a bolti kínálatot 
közel sem lehet összehasonlí-
tani például egy amerikai vagy 
mexikói bolt felhozatalával. A 
magyar polcokon elsősorban a 
klasszikus, magyar pirospap-
rikából készülő termékekkel 
találkozunk, a másik véglet pe-
dig az amerikai jellegű, ecetes 
alapú szószok, melyek csak 
néhány százalék chilit tartal-
maznak. Természetesen ezek-
nek a termékeknek is megvan a 
helyük a piacon és az asztalo-
kon, viszont aki más ízekre, 
erősebb termékekre vágyik, 
annak a kistermelők nyújthat-
nak megoldást. Ismét csak azt 
mondanám, hogy olyan ez, 
mint a borok esetében: szíve-
sen leveszünk egy-egy kiváló 
bort a szupermarket felső pol-
cáról a vacsorához, de kalandot 
és kihívást látunk az egyedi 
jellegben, a kis pincészetekben, 
a személyes találkozásokban is.
? Chililekvárokat is készít. 
Ha a lekvár szó jut eszünk-
be, akkor mindenki rögtön 
a gyümölcsből készült 
édességre gondol. Hogyan 
fér össze ez a chilivel? Sós? 
Édes?…
 A nemzetközi konyha és a 
hazai gasztronómia is elindult 
egy nyitottabb irányba: ma már 
nem szégyen csatnival vagy 
lekvárral kísérletezni a menü-

soron. Az igényesen elkészített 
húsételek mellé kiválóan illik 
az intenzív ízélmény, és ehhez a 
gyümölcsös szószok, köretek 
ideálisak. Hogy sós vagy édes-e 
egy termék, az csak a kísérlete-
ző kedvtől függ, és attól, hogy 
az adott eljárás mit enged meg. 
Alapvetően édes lekvárokat 
készítek, ezek nem különböz-
nek a nagymamánk lekvárjai-
tól, csak megkapják a paprikák 
gyümölcsös ízvilágát és csípős-
ségét. Újra felfedezhetjük, 
miért is szeretjük a lekvárokat, 
miközben rájövünk, hogy a 
paprikához is közelíthetünk a 
gyümölcsös ízvilág felől.
? Egészségügyileg van-e a 

chilinek jótékony hatása?
Rengeteg kutatás készül a  
chilikkel, konkrétan a kapsza-
icinnel összefüggésben. Úgy 
tudom, hogy szép eredménye-
ket érnek el vele a kutatók az 
általános egészség megőrzésé-
vel és a különféle betegségek 
gyógyításával kapcsolatban is, 
viszont mint mindenben, itt is 
nagyon fontos a mértékletes-
ség. Számtalanszor tapasztal-
tam, hogy az extrém erős ízek 
energiát adnak és közösséget 
teremtenek. Ha a barátaimmal 
megkóstolhatunk egy kiváló 
szószt, és közben jókat eszünk 
és jól szórakozunk, már meg-
érte.

A chili olyan, mint a
szőlő és a bor 
Interjú Fabi Dáviddal

Fabi Dávid évek óta foglalkozik chilipaprikával. Már a hazai és nemzetközi piacon is 
elismerően tekintenek munkájára. A táti termelővel a chili különlegességéről, a 
belőle készült szószokról és lekvárokról beszélgettünk.



? Mennyire keresettek 
ezek a termékek?
 Magyarországon jelenleg 
felfutó pályán van ez a terület, 
egyre nő az igény az ilyen ter-
mékek iránt, ezzel párhuzamo-
san a kínálat is, amit jól mutat 
például, hogy az évente meg-
rendezésre kerülő Nagymarosi 
Csípős Fesztiválon tavaly csu-
pán 5-6 kiállító volt, idén pedig 
már 20-an voltunk jelen ter-
melők.
 Az a tapasztalatom, hogy a 
jó termékek nagyon keresettek. 
A vásárlók okosabbak, mint 
hisszük, és akit komolyan érde-
kel ez a terület, az előbb-utóbb 
kitapasztalja, kitől érdemes 
vásárolnia. Már csak azért is 
érdemes megismerni a helyi 
termelőket, mert őket felke-
resve akár egyedi igényeket is 
ki lehet elégíteni.
 Az éttermek, bbq-házak 
számára hihetetlen lehetősé-
gek rejlenek az egyedi termé-
kekben, a helyi termelőkben, 
hiszen rajtuk keresztül olyas-
mit adhatnak el, amit senki 
más nem. 

? A környékbeliek vásá-
rolják inkább a termékeit 
vagy már kiterjedt az egész 
ország területére, esetleg 
nemzetközi szintekre?
 A filozófiám az, hogy első-
sorban helyben igyekszem 
értékesíteni, és a törvényi sza-
bályozás is ezt támogatja. 
 Azonban tudni kell, hogy a 
chilis szférán belül is nagy az 
érdeklődés és a kíváncsiság 
egymás termékei iránt.
 A vásárlók akkor járnak jól, 
ha nyitottak maradnak, és nem 
ragadnak le egyetlen termelő-
nél. Akkor is ezt mondom, ha 
én személy szerint örülök a 
visszatérő vásárlóknak. Nekem 
is fontos, hogy olyasmit állítsak 
elő, amivel leveszem a fogyasz-
tót a lábáról. Miközben én ma-
gam is élvezem, amit csinálok.
 Célom jelenleg minél több 
embert megismertetni – nem 
kimondottan csak a saját ter-
mékeimmel – hanem magával 
a chili kultúrájával.
Eredeti írás: NEMES ZSUZSA/ 

helloesztergom.hu
fotók: facebook/MR. MAYHEM
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Az ég szabad című dalciklust Sass Sylvia felkérésére Wolf 
Péter és Sztevanovity Dusán alkották.

A dalok Sass Sylvia, majd Miklósa Erika előadásában is 
lemezre kerültek.

A műveket ez alkalommal Szabó Magdolna operaénekes, a 
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet magánének 
művésztanára adja elő, Wolf Péter Erkel- és Fényes Szabolcs-
díjas zeneszerző kíséretével. A dalok szövegeit Merényi Judit 
tolmácsolja.

Az ég szabad

Közreműködik: Merényi Judit előadóművész

2017. május 13. (szombat) 19 óra

Kultúrház és Könyvtár
2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2.

Belépő:
1200 Ft

Jegyrendelés: Tel: 33/504-710; Mobil: 30/664-7253
A rendezőség a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

SZABÓ MAGDOLNA – ének,

WOLF PÉTER – zongora

c. kiállításának  megnyitója.

MeghívóMeghívó
Szer�i Festők

„Tavaszi ajándéka”
Szer�i Festők

„Tavaszi ajándéka”

2017. április 6. (csütörtök), 18 óra.

A kiállítást megnyitja: Turi Lajos polgármester.

Közreműködik:
Aknai Benedek (zongora),

Maros Bernadett Eszter (ének),
Pogrányi Kálmán (trombita), 
Pogrányi János (tenor kürt)

Kiállítók:
Both Xénia, Braun Ágnes, Kotolácsi Zsuzsanna,

Kátai Kata, dr. Mosonyi Anna,
Pánczélné Bérces Ilona,Robotka László,

Szódáné Eipl Anna, Wutzelné Kiss Magdolna

A kiállítás május 13-ig látogatható.


