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Könyvajánló

2010-ben ünnepeltük templomunk és iskolánk 150 forrásanyagok akár a sorok között, de a kötet végén is 
éves jubileumi évfordulóját. Erre az alkalomra, a megtalálhatók.
jubileumi év zárására jelent meg Szabó József  és A könyvet - nagy örömünkre - még karácsony előtt, 

december 21-én bemutathattuk a táti kultúrház és Kátai Ferenc: Adalékok Tát történetéhez - (2010) 
könyvtárban, így még sok táti polgár karácsonyfája alá című kötete, mely az eddig megjelent kiadványok utáni 
kerülhetett belőle. ötödik történelmi olvasókönyv. A két intézmény 
A kötet Tát Nagyközség Önkormányzata kiadásában jubileumára tekintettel került ismételt és bővített 
jelent meg, melyet Szenes Lajos községünk feldolgozásra a több mint nyolcszáz éves múlt. 
polgármestere és a szerzők ajánlottak a jelenlévők (Az eddig ismert helytörténet kutatók, akikről tudunk, és 
figyelmébe. A baráti hangulatú könyvbemutatón munkáik: Koch Róbert plébános: Adalékok Tát község 
nagyvonalakban felelevenítettük községünk történetéhez 1936, Kátai Ferenc: Tát története 1981, Kátai 
történetét. Kivetítő segítségével régi fényképeken is Ferenc Tát története a kezdetektől 2000-ig, Horváth István: A 
nyomon követhettük az eseményeket, még néhány régi Tát-Kertvárosi Általános Iskola 50 éve 2009, Kardos Mihály 
táti nóta is felcsendült közben.plébános: Kiegészítés Tát plébániájának történetéhez 2009).  

A mostani könyv alapja az eddig megjelent táti könyvek 
A tátiak nevében köszönet a szép ajándékért!és szakdolgozatok mellett a frissebb és bővebb, Szabó 

József  által gyűjtött újabb kutatások, együtt szemlélve 
Pappné Adolf  Erzsébetmutatja be az egyház és az iskola életét, hisz századok 

folyamán a kettő nem került szétválasztásra. A közölt 

Karácsonyi ajándék lett az új táti könyv
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