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A karácsony idejét rögzítették 
a naptárban (dec. 25.), a húsvét 
azonban csúszkál, hol előbb 
van, hol később. Ez így van a 
4. század óta; akkor egyeztek 
meg az éven belüli időpontjá-
nak kérdésében. Hosszas vita 
előzte meg. A Keleti Egyház a 
tavaszi holdtöltekor ünnepel-
te a húsvétot, a hét bármelyik 
napjára esett is az. A Nyugati 
Egyház ragaszkodott a vasár-
naphoz, mert ezen a napon 
támadt fel Jézus. Mindketten a 
zsidó holdhónap hagyományt 
követték. Így jött létre a meg-
egyezés: a tavaszi napéjegyen-
lőséget követő holdtölte utáni 
vasárnap legyen húsvét ünne-
pe. A holdtöltének időpontja 

mozog a tavaszi napéjegyenlő-
ség idejéhez képest, ezért vele 
mozog a naptárban a húsvét 
is. (A holdhónap, vagyis a Hold 
Föld körüli keringésének ide-
je, rövidebb a naphónapnál, 
vagyis a Föld Nap körüli kerin-
gési idejének 1/12-ed részénél. 
Ennek következménye, hogy a 
Hold hol éjszaka van az égen, 
hol nappal; fázisváltozásait – 
újhold-holdtölte – nem lehet 
naptári naphoz kötni.)

A tanítványok féltek, ami-
kor a halálból feltámadt Jézus 
megjelent nekik. Ők is meg 
voltak fertőzve babonás elkép-
zelésekkel, akárcsak sok mai 
ember. Most is hisznek abban, 
hogy a halottak visszajárnak. 

Ez ugyan téves elképzelés, de 
meg van benne fogalmazva az, 
hogy a meghalt és eltemetett 
emberek nem semmisülnek 
meg, hanem élnek, máskép-
pen, de élnek.

Isten eg yedül Jézusnak 
engedte meg, hogy a halá-
la után megjelenjen, de nem 
valami megfoghatatlan és féle-
lemkeltő szellem formájában, 
hanem ugyanabban a testben, 
ahogy Őt ismerték. Másképpen 
hogyan azonosíthatták volna!? 
Így is féltek tőle, mert jól tudták, 
hogy meghalt.

Tamás apostol a legemberibb 
módon közeledett a feltámadt 
Jézushoz: Nem hiszem, amíg 
nem látom és meg nem fogom… 

Lehetővé tette ezt neki az Úr, s 
abban a pár szóban, amit akkor 
Tamás mondott, minden benne 
volt: Én Uram, én Istenem.

A felfedezések és feltalálá-
sok nyomán kialakult tech-
nikai eszközök – meg egyéb 
tényezők – megváltoztatták 
az életet. Sokan arra panasz-
kodnak, hogy ezek eltávolítják 
egymástól az embereket, ami 
nem jó. Ám van remény, mert 
ugyanezek az eszközök arra is 
alkalmasak, hogy közelítsék 
egymáshoz az embereket. Az 
ember ember marad, bármivel 
is veszi körül magát. Az ember-
séget kell ápolni és továbbfej-
leszteni, ami legyen gondja a 
legkisebb beosztású és legsze-
rényebb képességű embernek 
is. Helytelen álláspont, hogy 
valaki majdcsak megoldja a 
problémákat.

Akkor is eljön a gyengülés, 
öregedés, ha ezt nem látjuk 
magunk körül, mert öregjein-
ket otthonokba tesszük. A halál 
akkor is elér bennünket, ha 
nagy sebességgel száguldunk 
előtte és meghalni sem látjuk 
társainkat, hozzátartozóinkat, 
mert kórházba vitetjük őket. 
Egy marék hamu… Ennyi az 
ember? Nem! Nem láthatunk 
túl a halálon, de a feltámadt 
Jézus tapasztalati bizony-
sággá tette azt a várakozást, 
amely az emberekben mindig 
is benne volt a halál utáni élet 
vonatkozásában.

Ezért koronája a húsvét, 
Jézus feltámadása, ünne-
peinknek. Megadja életünk 
értelmét: a megvalósulást, a 
beteljesedést, a végleges célhoz 
érést, amihez szükséges átpré-
selődnünk a halálon. Jobb len-
ne talán másik út? De miféle?! 
Hiszen ez az út számunkra a 
MINDEN.

Húsvét
Ünnepi gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól
A keresztényég legnagyobb ünnepének igen prózai neve van. Arról nevezték el, 
hogy a negyven napos böjt után ekkor már lehetett húst enni. Ünnepeink koroná-
ja a húsvét, Jézus feltámadásának emléke, amely a célhoz érés reményét villantja 
fel bennünk, az élet küzdelmei után, a kereszthordozással tűzdelt élet után.

Táti Walzer
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester | Tel/Fax: (33) 514-510 | E-mail: polghivatal@tat.hu
A szerkesztőség elérhetősége: Tel/Fax: (33)504-710 | E-mail: telehaztat@juropnet.hu | Szerkesztő: Hámos László
Lapterv: Szeder P. Balázs | Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom | Készült 2000 példányban

Címlapon: Húsvéti locsolkodás Táton (a táti porcelánbaba klub életképe – részlet); fent: Munkácsy Mihály – Golgota (részlet)
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2016. március 5-én került meg-
rendezésre Mogyorósbánya 
– Tát 2016. évi közös borver-
senye. Mogyorósbányáról 33 
borosgazda 78 bormintát, Tát-
ról 18 borosgazda 41 bormin-
tát, illetve néhány környékbeli 
borosgazda 18 bormintát adott 
le értékelésre. A borokat Bar-
tos Kálmán vezetésével egy 
10 főből álló bírálóbizottság 
zsűrizte. A bírálók külön érté-
kelték a fehér, vörös és rosé 

borokat, valamint a saját term-
esztésű szőlőből készült boro-
kat. Az eredményhirdetésre 
délután 5 órakor került sor. 
Havrancsik Tibor Mogyorós-
bánya polgármestere és Szuki 
Ferenc főszervező köszöntötte 
a jelenlévőket, majd a Carmen 
tánccsoport műsorát és Alman 
Gergő versét láthatták-hall-
hatták a résztvevők. Az okle-
velek és kupák átadása előtt 
Bartos Kálmán ismertette a 

bírá lóbizottság munkáját, 
adott néhány jó tanácsot a 
gazdáknak, hogy a jövőben 
még jobb minőségű borokat 
készíthessenek. Idén a legma-
gasabb pontszámú bor, azaz a 
Champion bor Kriska Róbert 
2015-ös évjáratú vegyes fehér 
bora lett. A vacsora és az azt 
követő tapasztalatcsere köz-
ben egy Ceglédről érkezett 
fúvószenekar szórakoztatta a 
jelenlévőket.

Mogyorósbánya – Tát 2016. évi közös borversenye

Az 5. században úgy tisztelték 
Szent Györgyöt, mint a keresz-
tény bátorság jelképét. Tiszte-
letére számtalan templomot 
építettek. A görög-katolikus 
egyház a katonaszentek közé 
sorolja, és „vasszentnek” neve-
zi, mivel oly sok kínt szenve-
dett el. Szent György életéről 
sok legenda született. A leg-
ismertebb közülük, mely egy 
sárkánnyal vívott harcról szól, 
csupán a 11-12. században 
keletkezett, főleg a keresztes 
lovagok körében volt népszerű, 
egészen a 19. századig. Szent 
Györgyöt általában lóval, piros 
kereszttel egy fehér zászlón, 
pajzzsal és lándzsával, a sár-
kányt ölve ábrázolják. 

A bajban segítő szentek közé 
tartozik, átkok, nehéz helyzetek, 
lelki vívódások, háborús veszé-
lyek és szerencsétlenségek ese-
tén könyörögnek hozzá. Lovagi 
rendek, városok, valamint a 
cserkészek, parasztok, lovak és 
háziállatok védőszentje.

A település első polgármes-
tere Kátai Ferenc és képviselő 
testülete – sok más megoldás-
ra váró feladat mellett – nagy 
felelősséget vállalva belekez-
dett az otthon tervezésébe és 
megépítésébe. 

Az idősek otthona épületé-
nek építésével és átadásával 
egy korszak zárult le. Az Öre-
gek Napközi Otthona (1974–79), 
majd az Egyesített Szociális 
Intézmény (1979–95) helyét 
átvette egy korszerű, modern, 
új intézmény.  Az építke-
zés a tervezéstől az átadásig 
négy évig tartott. Ünnepélyes 
keretek között 1995. október 
06-án 55 lakó vette birtokba az 
épületet.  

Jelenleg 72 fő az otthonban 
lakók száma, valamint 25 fő 
nyugdíjas korú táti lakos napköz-
beni ellátását is biztosítjuk. Az 
otthon dolgozóinak száma 31 fő.

Az intézmény az eltelt idő-
szakban folyamatos fejlesztés 
alatt állt, annak érdekében, 
hogy az időközben változó tör-
vényi előírásoknak, valamint az 
otthonban élők elvárásainak és 
igényeinek is megfeleljen. 

A működésünk 20 éve alatt 
elvégzett fontosabb fejlesz-
tések, beszerzések a teljesség 
igénye nélkül: Az otthon épü-
letében a teljes akadálymente-
sítés, kapaszkodók felszerelése, 
lift építése, az ápolási szobák 
és vizesblokkjainak teljes fel-
újítása, utólagos szigetelések, 
álmennyezet készítése, a lakó-
szobák bútorzatának korszerűre 

cserélése, teakonyhák kialakítá-
sa, a közösségi termek és ebédlő 
bútorzatának felújítása és szük-
séges cseréje,  kerítés készítése, 
bejárati ajtók cseréje, a konyha 
korszerűsítése és bővítése, a 
HCCP rendszerhez igazodva 
konyhai eszközök beszerzése, 
műszaki raktárak kialakítása,  
pihenőszoba kialakítása a klub-
tagok számára. Járda, parkoló, 
gépkocsi beálló építése.

2015-ben a betegmozgatást, 
ápolást segítő tizenöt darab 
elektromos ágyat vásároltunk, 
szeretnénk folytatni az elavult 
ágyak további kiváltását.

A közeljövőben, lehetőségein-
ket figyelembe véve tervezzük 
az épület energetikai korszerű-
sítését, a nyílászárók cseréjét, 
az épület szigetelését, az ipari 
kazán korszerűre cserélését. Az 
átalakítások, felújítások elvég-
zésével jelentősen csökkenhet-
nének a fenntartási- működte-
tési kiadások. 

Az intézmény működésének 
segítése céljából hoztuk létre a 
LOVAG ALAPÍTVÁNYT  mely-
nek adószáma:  18615427-1-11

Kérjük Önöket, hogy adójuk 
1%-nak felajánlásával járulja-
nak ahhoz, hogy szebbé tehes-
sük időseink hétköznapjait. Az 
eddigi támogatásokat ezúton is 
tisztelettel köszönjük! 

A közeledő húsvéti ünnepek 
alkalmából áldott ünnepet 
kívánunk minden kedves olva-
sónak! Az otthon dolgozói és 
lakói nevében:  MAROSI LÓRÁNDNÉ, 

INTÉZZMÉNYVEZETŐ

20 éves a Szent György Otthon
A Szent György Otthon Szent János Ispotályban már a 20-
dik alkalommal készülünk és ünnepeljük a György napot. 
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Jelmezek 
és jótékonyság
2016. január 22-én 15 órától 
kezdetét vette az alsó tagozatos 
farsangi bál. A jelmezes felvo-
nuláson mind a kilenc osztály 
bátran mutatkozott be a szín-
padon. Új színfoltként láthat-
tuk iskolánk rock and roll csa-
patát Nagy Bianka vezetésével. 
Az elmaradhatatlan tombo-
la és zsákbamacska húzáson 
sok-sok értékes ajándék került 
a boldog tulajdonosokhoz. Vi-
dám hangulatban telt a dél-
után, ami a lelkes szülők sok-
sok munkáját tükrözi.  Ezért 
külön köszönet nekik.
Január 23-án egy kiváló hangu-
latú Szülők-nevelők-patroná-
lók bálja volt a Kultúrházban, 
melyet rengeteg előkészület 

előzött meg. A Ströcker Melody 
szinte megállás nélkül húzta a 
talpalávalót, nehogy nagyon 
megpihenjünk. A műsorban 
többek között fellépett az isko-
lánk német nemzetiségi táncs-
csoportja is. Minden jelenlévő-
nek köszönöm munkatársaim 
nevében is a részvételt, a tá-
mogatóknak, minden segítsé-
get. A bálok bevételeit minden 
esetben, a szülői munkaközös-
séggel egyeztetve, iskolánk ta-
nulóira, játékokra, sporteszkö-
zökre fordítjuk. 

Levéltári órák 
az iskolában
Harmadik éve tartjuk a kap-
csolatot a Komárom-Eszter-
gom Megyei Levéltárral. Közös 
célunk az iskolai történelem 
tananyag kiegészítése hely-
történeti ismeretekkel. Éven-
te két alkalommal vesszük 
igénybe a levéltár iskolánknak 
ajánlott programját. Ebben a 
tanévben a 7. osztályosok az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
korából, a 6. osztályosok a tö-
rök ellenes felszabadító har-
cokról és a kuruc korról kaptak 
helytörténeti ismereteket ere-
deti dokumentumok, tárgyak 
bemutatásával. Mindkét előa-
dást köszönjük, mert egy újabb 
módszerrel sikerült tanulóink 
ismereteit bővíteni.

Hírek az iskolából
Szép eredmények és gazdag programok az év 
első hónapjaiban 
Farsangi bálok, vers-, mesemondó- és matematika verseny vagy éppen sítá-
bor gazdagította a III. Béla Általános Iskola programkínálatát. De a környék-
beli versenyekről, bajnokságokról is remek eredményekkel tértek haza a táti 
gyerekek.

Versmondó 
verseny 
Nyergesújfalun
2016. február 10-én megren-
dezésre került versenyen is-
kolánkból hét tanuló indult, 
ahol egy kötelező és egy sza-
badon választott verssel sze-
repeltek. (Godó Ákos 2.a, Kár-
páti Zsófia 2.a, Kiss Fábián 
2.b, Fibó Máté 3.a, Fazekas 
Krisztián 3.a, Erős Bence 3.b, 
Tőberling Brigitta 4.b)

Büszkén állíthatjuk, szép ered-
ményeket értek el tanulóink. A 
hét tanulóból kettő első helye-
zést ért el Kiss Fábián és Tőber-
ling Brigitta, Erős Bence pedig 
harmadik lett. Az első helye-
zettek a verseny végén elmond-
hatták szavalataikat. Köszön-
jük a nyergesieknek, hogy ott 
lehettünk!

„Mesék 
szárnyán” 
mesemondó 
verseny
2016. április 20-án a táti kultúr-
házban „Mesék szárnyán” me-
semondó versenyt hirdetünk a 
környékbeli iskoláknak, ahol 
tőlünk a házi versenyünk leg-
jobbjai szerepelnek. A mese-
mondást két kategóriában bo-
nyolítjuk le, 1–2. osztályosok, 
3–4. osztályosok részvételével.

„7 mérföldes 
csizmában heted 
7 határon át ”
Iskolánk alsó tagozata, mint 
minden évben most is indul 
az országos mesevetélkedő-
ben. A helyi fordulóban a 3.a 
és  3.b osztály közös csapata, 
a 4.a és 4.b csapatai vetélked-
tek. Az esztergomi körzeti for-
dulóban a 3. osztályos és 4.b 
osztályos gyerekek képvisel-
ték iskolánkat. A negyedikes 
„Mesehősök” jutottak tovább 
a megyei versenyre.
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Matematikai 
háziverseny
A 2016. február 9-én megrende-
zésre került matematika házi 
versenyen a 2. osztályból ti-
zenhét  versenyző mérette meg 
magát. Az első három helyezett 
az alábbi tanuló volt: 1. Kárpáti 
Zsófi 2.a,  2. Szabó Veronika 2.a, 
3. Hajdú Milán 2.c osztályos 
tanulók.

A 3. és 4. évfolyamon a Kalmár 
László matematika verseny ke-
rült megrendezésre, ahol 12 
harmadikos és 5 negyedikes ta-
nuló próbálta ki tudását a nem 
könnyű feladatsoron. A követ-
kező fordulóra továbbküldhe-
tő eredményt ért el: Hundzsa 
Krisztina 3.b osztályos tanuló 
és Tatár Bendegúz 4. osztályos 
tanuló. Gratulálunk minden 
szorgalmas résztvevőnek!

Szép eredmények a téli 
terembajnok ságokon
A sport kiemelt feladat iskolánk életében. A csa-
patsport nem csak az állóképességet, edzettséget 
növeli, hanem a közösséghez való tartozást, fele-
lősséget is. A lányok röplabdában, a fiúk fociban 
mutathatták meg ügyességüket, több versenyen 
értek el szép helyezést.

Lány röplabda csapatunk Esztergomban a 
Városi Diákolimpián harmadik helyet ért el, 
Budapesten a Vollé 2020 országos tornán pedig 
hatodik helyezést.

2016. február 9-én iskolánk 5–7. osztályos tanu-
lói teremlabdarúgó tornán vettek részt Muzslán 
(Szlovákia) testvériskolánk meghívására. A kétszer 
négy csapatos csoportokból az elődöntők után 
tanulóink bejutottak a döntőbe. Ott szoros mér-
kőzésen maradtak alul a helyi muzslai csapattal 
szemben, s így ezüstérmesek lettek, kiérdemelve 
a kupát, érmeket és oklevelet. Tanulóink: Kovács 
Dominik, Haladin Balázs, Keck Balázs, Papp Bence, 
Janoschek Kristóf, Somogyi Balázs, Antal Levente, 
Szabó Martin. Kísérők: Deli József, Fábrik József.

2016. február 5-én és 12-én iskolánk 5–6.osz-
tályos csapata Esztergomban, a Pézsa Tibor 
Sportcsarnokban rendezett VII. Szén János 
Teremfoci-bajnokságon vett részt. A kétszer 
öt csapatos csoportban focistáink 2 győze-
lemmel és 2 vereséggel zártak és így a bajnok-
ságban a tisztes 5. helyen végeztek. Kovács 
Dominik, Haladin Balázs, Keck Balázs, Papp 
Bence, Janoschek Kristóf, Somogyi Szabolcs, Sza-
bó Martin. Käfer Ákos, Käfer Csanád, Filep Bence. 
Kísérők-szülők: Deli József, Janoschek család.

A 6.a osztály korcsolyázni  volt februárban , 
ezúton is köszönjük a szülőknek a szállításban 
nyújtott segítségét. ( ÖSSZEÁLLÍTOTTA FILIP CSABÁNÉ)

Sítáborban 
jártunk

A muzslai Endrődy János 
Alapiskola szervezésében ja-
nuárban 12 tanuló utazhatott 
sítáborba Tátról. A szállás a 
cseh határhoz közeli Cistovi-
cén volt. Síelni a határon túli 
Kohutka sípályáin, jó minő-
ségű havon tudtak a gyerekek. 
A délutáni programokon is jól 
érezhették magukat (ügyessé-
gi és szellemi vetélkedők, lab-
dajátékok, bowlingozás, disz-
kó stb.). A kényelmes szállást 
nyújtó Certov Hotel uszodáját 
is kipróbálhattuk. Mindany-
nyian élményekben gazdagon 
és épen térhettünk haza, né-
hányan pedig frissen szerzett 
sítudással is. 
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Azt hiszem, valameny-
nyien elmondhatjuk, 
hogy átéltük már azt az 
érzést, amikor sok év-
tizedes együttlét után 
munkatársunk, kollé-
gánk, barátunk elkö-
szön és megválik közös-
ségétől. Különösen igaz 
akkor, ha ez az ember 
egy közösség szakma-
ilag és emberileg is ki-
váló, megbecsült tagja-
ként a közösség szere-
tetét és megbecsülését 
is élvezte. 

Üresség, csend, hiányérzet 
támad utána. Hiányzik a meg-
szokott arc, a munkája, a poé-
nok-ugratások, de megmarad az 
a tudat, hogy egy hívó szóra jön 
és segít, vagy jelesebb ünnepek 
alkalmával újra kibeszélhetjük 
vele magunkat.

Ám amikor az utolsó távo-
zás váratlanul, megmagyaráz-
hatatlanul, elköszönés nélkül 
történik, megdöbbentő és fájó 
érzéssel tölt el kollégát, barátot, 
de leginkább az általa mindig is 
nagyon szeretett családot. 

Sokan köszöntünk el Tőle 
2016. január 22-én az esztergo-
mi belvárosi temető ravatalozó-
jában. Az iránta érzett tisztelet-
ről, szeretetről, megbecsülésről 
minden szónál többet mondott 
az itt megjelent, urnáját végső 
nyughelyére kísérő kollégák, 
barátok, volt tanítványok, szü-
lők és ismerősök hosszú sora.

Az ott elhangzó búcsúztató 
néhány sorával, gondolatával 
szeretnék tisztelegni a kolléga, 
a jó barát, a Tanárnő és sokak 
Borika-nénije emléke előtt 
mindazok számára, akik őszin-
te szívvel, együttérzéssel olvas-
sák e sorokat:

1942. október 7-én született 
Esztergomban. Leánykori neve 
Bagi Borbála.

Az általános iskolát, majd 
a középiskolát Esztergomban 
végezte. A Testnevelési Főis-
kolán kapott középiskolai 
testnevelő tanári oklevelet. 
Az egyetemi évei alatt is szép 
sportsikereket ért el. Volt válo-
gatott kerettag a dobóatléták 
között, OB I-es kosaras és orszá-
gos bajnok, evezős nyolcasban. 

Diplomaosztás után 1965-ben, 
még abban az évben jött első és 
egyben utolsó munkahelyére, 
a tát-kertvárosi Kilián György 
Általános Iskolába. Pályafutása 
alatt két igazgatója volt. Az első, 
Nagy Zoli bácsi, aki fogadta és 
Papp József (Jóska), aki Borit 
nyugdíjba menetele alkalmával 
búcsúztatta 1996-ban.

Ha igaz a szóbeszéd, hogy 
jó iskola voltunk, akkor ebben 
Borinak fontos szerepe és elé-
vülhetetlen érdemei voltak. 
Szakmai munkáját, emberi-er-
kölcsi tulajdonságait, kollégái-
hoz-diákjaihoz való viszonyát 
mindkét igazgató és a szakfel-
ügyelet is nagyra értékelte. 

A „kötelező” tanórai mun-
kán kívül rengeteg szabadidejét 
áldozta fel hétvégi sportverse-
nyek felkészítésére, kíséretekre, 
tömegsport-szervezésre, ren-
dezvényekre. Látványos zenés 
sportbemutatói legendássá 
váltak. Alakja az évtizedek alatt 
összeforrt az iskolával. A sok 
száz tanítványnak, majd a szü-
lővé cseperedett diáknak nem 
az igazgatók és a szakfelügye-
let által papírra vetett jellem-
zés alapján maradt meg örökre 
emlékezetében. A sport udvaron 
tornázó, kosarazó, focizó, vagy 
iskolakört futó gyerekek között 
mindig előbukkant a sportme-
zes, kezében, vagy a nyakában 
síppal élénken gesztikuláló 
Borinéni, vagy diákosan a „Tesi-
tanárnő” alakja, amely úgy hoz-
zátartozott az iskola épületéhez, 
mint az épület falán lévő, sár-
kányt eregető diák képe.

Nyitott, segítőkész, türelmes 
és önzetlen volt mindenki felé. 
Értette és szerette a humort, 
sohasem sértődött meg.

Róla elmondható, hogy hűsé-
ges személyiség volt. Hűséges a 
munkahelyéhez, a hivatásához, 
kollégáihoz, barátaihoz, leg-
főképpen pedig a családjához. 
Férjének – Jánosnak–  munká-
jában is fontos segítőtársa volt. 
Gyermekeiben (Tamás és Csaba) 
és három gyönyörű unokájában 
saját jövőjét látta megtestesülni. 
Róluk mindig nagy-nagy sze-
retettel beszél. Nem különben 
hasonló lelkesedéssel az elkövet-
kező évek során megvalósítandó 
terveiről is. Ám a sors nem min-
dig kegyes, igazságos és megértő. 
Gyakran viszi el azokat, akik még 
megérdemelnének néhány szép 
és gondtalan évet. Vele is igaz-
ságtalan volt, mert váratlanul és 
észrevétlenül szólította el. 

73 éves volt, de még mindig 
tele számtalan, a jövőre vonat-
kozó tervvel, elképzeléssel.

Egy kiváló kollégát, egy nagy-
szerű barátot és mindenekelőtt 
egy csodálatos Édesanyát veszí-
tettünk el.
Nyugodj Békében!
Isten veled Bori

KRAKÓ LÁSZLÓ

Hűség az iskolához, 
a pedagógus hivatáshoz
Szénássy Jánosné (Bori) emlékére
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 ? Hogyan indult a táti sakk, és 
hol tart jelenleg?

Kovács Géza, az esztergomi 
sakk klub szakosztályvezető-
je: – Úgy indult, hogy a Sza-
bó család megkeresett, hogy 
Marcival kellene foglalkozni. 
Két évtizede foglalkozom gye-
rekekkel. Marcit ritka tehetsé-
gesnek láttam, le is igazoltuk 
az esztergomi csapatban. 
Elkezdett versenyezni és olyan 
jól sikerült már az első verse-
nye, hogy meg is nyerte, de 
akárhol indultunk, minden-
hol bizonyította tehetségét. Ez 
adott lendületet, hogy megala-
pítsuk a táti sakkot, Tát város 
nevének népszerűsítésével, 
mivel nem volt szervezett sak-
kélet korábban Táton.  A Szabó 
család mindhárom férfi tagja 
sakkozik, ők oszlopos tagjai a 
táti sakk klubnak.

Tavaly megrendeztük az első 
táti pünkösdi sakkversenyt 
a táti pünkösdi napokon, 50 
versenyzővel. A táti csapat 3. 
helyen futott be, NB2-es csapa-
tok előztek csak meg minket. 
Idén májusban kerül majd sor 
a második rendezvényünkre. 
Több környékbeli településről 
várunk vendégeket, már tavaly is 
érkeztek a felvidéki Kőhídgyar-
matról sakkozók, idén szintén 
meghívjuk őket, valamint német 
csapatokat. A megye élsakkozói 
itt lesznek Táton.

A csapatunk jelenleg a 
megyei bajnokság második osz-
tályában szerepel. Négy táblán 
ülünk le vasárnaponként. Esé-
lyünk van a bronzérem meg-
szerzésére. Összesen 11 csapat 
van a versenyben. A táti csapat 
törzstagjai: Kovács Géza, Sza-
bó Márton Mihály, Szabó Pál, 
Szomjú Péter Pál, Szabó Mátyás 
Pál, ebből az ötösből kerül ki a 
négy játékosunk.

Csütörtökönként 14.30-tól 
van a falusi iskola ebédlőjében 
a sakkoktatás. Jelenleg 8 tanít-
ványunk van. (Pap András, Pap 
Zoltán, Petrenke Koppány már 
igazolt játékosunk) A „Táti Sakk” 
facebook oldalon mindenki elér 
bennünket, írhat, ha további 
információra van szüksége.

 ?  Minden sportág valamilyen 
készséget fejleszt. A sakk ese-
tében ez mit jelent?

Kovács Géza: – Azt szoktuk 
mondani, hogy a legjobb iskolai 
felkészítő, ha a gyerekek óvodás 
korban elkezdenek foglalkozni a 
sakkal. A-tól H-ig megtanulják a 
betűket, alapjaiban megtanulják 
a számolást, mivel a sakkbábukat 
1-től 9 egységig értékeljük. Meg-
tanulják, hogy a számokhoz bizo-
nyos érték tartozik, és megta-
nulnak logikusan gondolkodni. 
A sakk rendkívül fegyelmezetté 
teszi a résztvevőket, rangsorolni 
tanít, ránevel arra, hogy a fontos 
információkat tartsuk fejben. 
Nevelői pályafutásom során 
olyan gyerekeket is hoztak hoz-
zám, akik hiperaktívak voltak, 
rossz tanulók, rendetlenkedők, s 
most olyanok, mint akit kicserél-
tek. Jó tanulók lettek, fegyelme-
zettek, illemtudóak.

 ?  A sakk azon ritka sportá-
gak egyike, melyben a nők és 
a férfiak nagyjából azonos tel-
jesítményre képesek. Ez minek 
tulajdonítható?

Kovács Géza: – A nők is jó sak-
kozók, mert tudnak a lényegre 
összpontosítani, a felesleges 
információkat könnyebben 
háttérbe szorítják, míg a férfi-
aknak a fizikai adottságaik job-
bak, ezért egy hosszú partiban 
mégis jobban teljesítenek. Ha a 
Polgár lányok olyan fizikai kon-
dícióban lennének, mint a férfi 
sakkozók, biztos, hogy azonos 
eséllyel indulnának a meccse-
ken, bár így is Judit és Zsuzsa 
megszorították a férfi elitet.

 ?  A két fiatal, Matyi és Marci, 
személyesen mikor és hogyan 
ismerkedett meg a sakkal?

Szabó Mátyás: – Kiskorom 
óta apukánk tanított minket 

sakkozni. Eleinte nem tet-
szett, de idővel megszerettette 
velünk. Egész kicsin még nem 
láttuk át a játék lényegét, ezért 
nem is nagyon szerettük, de 
miután feltárult előttünk a sakk 
belső világa, nagyon megked-
veltük. Én hobbi szinten sakko-
zom. Vasárnaponként szoktam 
versenyezni Tát és Esztergom 
színeiben.

Szabó Márton: – Kiskorom-
ban tanultam meg sakkozni 
apukámtól. 2014. végén kezd-
tem edzésszerűen a sakkozást. 
2015. januárjától sakkozom ver-
senyszerűen. A sakkban azt sze-
retem, hogy gondolkodni tanít, 
a kombinatorikára, taktikai ele-
mek alkalmazására. Ha győzni 
tudok, attól mindig jobb ked-
vem lesz, de persze a vereséget 
is el kell tudni fogadni.

Kovács Géza: – Úgy szok-
tuk röviden mondani, hogy a 

Sakk klub Táton is
Interjú a táti sakk megálmodóival
Szabó Pál és párja, Ilona, valamint Kovács Géza, az esztergomi sakk klub ifjú-
sági edzője indították el nem olyan régen, 2015. tavaszán, és azóta is veze-
tik a táti sakk klubot. A klubnak van két középiskolás korú játékosa is, ők is a 
Szabó család tagjai: Mátyás és Márton. Mindketten kiváló képességű sakko-
zók, ma már rendszeresen versenyeznek. A Szabó családdal, Kovács Gézával 
és Szomjú Péterrel beszélgettünk.
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sakk: anyag, tér, idő. Anyag, 
mert, az egyik cél, hogy az 
ellenfél bábuiból mennyisé-
gileg minél többet leüssünk. 
Tér, mert olyan a sakkjátszma, 
mint amikor két városállam 
harcol egymással, le kell szorí-
tani térben a másikat. Idő, mert 
ha kifutunk az időből, hiába 
állunk jobban, elveszíthetjük 
a meccset.

Szabó Pál (édesapa): – A 
sakk játék egyik szépsége, hogy 
ésszel, logikával lehet legyőzni 
az ellenfelet. Úgy gondolom, ez 
a vágy, ez a célkitűzés minden 
sakkozóban megvan. A sakk 
tehát egy kimondottan intel-
lektuális sport.

Ahhoz, amit a fiaim mondtak, 
hozzáteszem, hogy az alapokat 
ugyan én adtam, de amikor fel-
fedeztem a tehetségüket, akkor 
szakedzőhöz vittem őket. Jó 
volt a választás, mert Kovács 
Géza kezei alatt sokat fejlődött 
Márton, ezt olyan országos 
hírű sakkedző is megerősítette, 
mint Gonda László nemzetkö-
zi nagymester, aki egyébként 
szintén Marcival személyesen 
foglalkozik.

 ?  A családanya is fontos sze-
repet tölt be a táti sakk klub 
életében. ..

Szabó Ilona: – A szervezés, a 
logisztika az én feladatom. Sok 
ügyintézéssel jár, de szeretem 
csinálni, nem érzem fárasztó-
nak. A sakk természetes lett a 
családunkban. Amolyan családi 
sporttá nőtte ki magát. Remélem, 
hogy munkámmal én is hozzájá-
rulok nemcsak a fiaim, hanem a 
táti sakk felfejlesztéséhez és 

a sakknak, mint sportnak a 
népszerűsítéséhez.  

 ?  Szomjú Péter milyen szere-
pet vállal a táti sakkal kapcso-
latos történetben?

Szomjú Péter: – Öröm szá-
momra, hogy megalakult a táti 
sakk klub, melyben játékosként 
részt veszek. Korábban, Táton a 

régi amatőröket összefogtam. 
Környező településekre, illet-
ve a Felvidékre  jártunk évente 
három-négy alkalommal sakk-
versenyekre. Olyan települé-
sekre, ahol a polgármesterek és 
a helyi vezetés is támogatják a 
sakkrendezvényeket. Ezek az 
alkalmak barátkozásra is lehe-
tőséget adnak. Sokat áldozunk a 
sakkra. Jól látható, hogy a minő-
ségi sakkozás iránti igény Táton 
is növekvőben van.

 ?  Milyen üzenettel zárjuk ezt a 
beszélgetést?

Kovács Géza: – Szerintem 
Táton Marcin és Matyin kívül 
is sok tehetség van még. Mi a 
magunk részéről mindent meg-
teszünk, hogy felfedezzük őket, 
és ezzel is segítsük a táti és a 
magyar sakk ügyét. De annak 
ellenére, hogy mi vagyunk és 
működünk, az első lépést mégis 
csak a szülőknek kell megtenni. 
Örömmel vesszük, ha megkeres-
nek bennünket. Összefogással 
minden bizonnyal nagy sikerek 
érhetők el itt Táton is. 

Köszönetet szeretnénk mon-
dani a III. Béla Általános Isko-
lának, hogy lehetőséget, helyet 
adott a versenyek lebonyolítá-
sához, és a sakk oktatáshoz.

MILINSZKI M.

2016.03.06 14:30 
KOPPÁNYMONOSTORI SE – TÁTI SE
2016.03.13 14:30 
BAKONYSÁRKÁNYI SE – TÁTI SE
2016.03.20 15:00 
TÁTI SE – ÁSZÁR KSE
2016.03.27 15:00 
TARDOSI FC – TÁTI SE
2016.04.03 16:00 
TÁTI SE – VÁRGESZTESI SFE
2016.04.10 16:00 
PILISCSÉVI SE – TÁTI SE
2016.04.17 16:00 
TÁTI SE – VÉRTESI ERŐMŰ SE
2016.04.23 16:00 
BOKOD-ERŐMŰ LE – TÁTI SE
2016.05.01 17:00 
TÁTI SE – DAD KSE
2016.05.08 17:00 
KÖRNYE SE – TÁTI SE
2016.05.14 17:00 
TÁTI SE – SÜTTŐI SC
2016.05.22 17:00 
NAGYIGMÁNDI KSK – TÁTI SE
2016.05.29 17:00 
TÁTI SE – GYERMELY–SZOMOR LE
2016.06.05 17:00 
MOCSA KSE – TÁTI SE

Amíg az U-7 és U-11-es korosztály 
a táti iskola kertvárosi épületének 
tornatermében, az U-14 és U-19 
csapataink Tokodon a sportcsar-
nokban edzettek, addig felnőtt 
csapatunk Táton a labdarúgó 
pályán készült a tavaszi szezonra.

Téli időszakban utánpótlás 
csapataink számos teremtornán 
szerepeltek: Osvald Kupa, Pellin-
ger Kupa, Winkler Kupa, Tarnó-
czi Kupa, Kertműves-Ficak Kupa, 
Winter Cup., Goldschmidt Kupa.

Téli időszakot követően csa-
pataink január végén megkezd-
ték a felkészülést a tavaszi for-
dulókra. Felnőtt csapatunknál 
több új játékos érkezett. Felföldi 
Ádám Tokodról, Koller Tamás és  
Csente Kornél Sárisápról, Szabó 
Dávid és Szoboszlai Tamás Tar-
dosról. U-19-es csapatunkból 
Barna Máté került fel a felnőtt 
csapatba. U-19-es csapatunk-
nál nem történt változás Kese-
rű Feri bácsi továbbra is nagy 

lelkiismerettel végzi munkáját. 
Felnőtt és U-19 csapatunk feb-
ruár 28-án megkezdte tavaszi 
bajnoki menetelését.

U-7, U-11 és U-17-es csapa-
taink a téli tornatermi edzések 
után március elejétől már kint a 
táti labdarúgópályán folytatják 
az edzéseket. 

Utánpótlás csapatainkba vár-
juk a sportolni, mozogni vágyó 
fiatalokat. Jelentkezni a tatifoci@
gmail.com email címen vagy 
Mechler Norbert-nél lehet a  
06/ 20-918-5425 telefonszámon.

Egyesületünk idei évben is 
megrendezi a kispályás lab-
darúgó bajnokságát. Nevezési 
határidő 2016. március 17. (csü-
törtök). Első forduló 2016. ápri-
lis 01. (péntek).

MECHLER NORBERT ELNÖK

Táti Sportegyesület hírei
Felkészülés a tavaszi fordulókra

Csapataink a bajnokság őszi szezonja után sem áll-
tak le az edzésekkel. A telet minden korosztály fel-
készüléssel töltötte.
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Szakmári János tősgyö-
keres táti sváb család 

sarja. Nem született mó-
dos embernek. Gyerek-
ként majd ifjúként is az 
egyszerű falusi embe-

rek életét élte. Noha jó 
tanuló volt az általános 

iskolában, és szívesen 
tanult volna tovább, a 

család anyagi lehetősé-
gei nem engedték, hogy 

felsőfokú tanulmányokat 
folytasson. Az érettsé-
gi után a Piszkei Papír-
gyárban helyezkedett 

el fizikai munkásként. A 
tudásvágy azonban to-
vábbra is ott élt benne, 

így először különböző 
középfokú képesítéseket 

szerzett, majd később 
elvégezte a Könnyűipari 
Műszaki Főiskolát. Ekkor 

már házas volt, felesé-
gével, aki ugyanebben 
az időben pénzügyi és 

számviteli szakon tanult, 
egymást támogatták a 

továbbtanulás terén is.

János ma egy jól menő papíripa-
ri vállalkozás vezetőjeként, 
szakmáját tekintve műszaki 
téren tevékenykedik, ám aki 
ismeri, tudja róla, hogy kora 
ifjúságától természetszerető 
ember, s a természet szeretete 
ma is nem hervadó módon él 
a szívében. Mint mondja: „Hét 
éves koromban már tudtam, 
hogy erdész leszek. És nem let-
tem az.” Ez utóbbit kesernyés 
humorral jegyzi meg, de mind-
járt azt is hozzáteszi, hogy már 
alsó tagozatos diákként ismerte 
pl. a pézsmatulkot, és nem az 
internetről vagy a tévéből, mert 
akkoriban ilyenek még nem vol-
tak, hanem annak köszönhető-
en, hogy lelkes természetbúvár-
ként a különböző újságokból 
kivágta az állatokat ábrázoló 
képeket és beleragasztotta egy 
kis iskolás füzetbe. Ezt a füze-
tecskét gyakran lapozgatta, így 
ismerkedett az állatvilággal. 
Báttyával sokat járták a termé-
szetet, főleg a táti-szigeteket. A 
fészkükből kiszedett ragadozó 

madarakat hazavitték és felne-
velték. Akkor ez még nem szá-
mított természetkárosításnak.

János biológiát szeretett volna 
tanulni, de a már említett okok 
miatt erre nem volt lehetőség. 
Ennek ellenére  dédelgetett álma 
maradt, hogy egyszer erdész 
vagy vadász lesz. És tudjuk, hogy  
az élet olyan, hogy ha valamit 
nagyon szeretnénk, az így vagy 
úgy, előbb-utóbb teljesül. János 
életében is eljött a pillanat, 
amikor az álom végre valóság-
gá válhatott. Történt ugyanis, 
hogy a piszkei papírgyárból 
több mint tíz évnyi ott eltöltött 
munka után átkerült a táti ter-
melőszövetkezet papírüzemé-
be üzemvezetőnek. János igen 
megörült az új munkahelynek, 
mert titkon azt remélte, hogy a 
táti TSZ vezető dolgozójaként 
könnyebben bejut a TSZ-el-
nök vezette vadásztársaságba. 
Párttag sosem voltam – ma sem 
vagyok semmilyen párt tagja – 
ez látszott hát a legkézenfekvőbb 
módnak, hogy a vadásztársa-
sághoz valahogy közelebb kerül-
jek – emlékezik vissza János.  Jól 
számított. Hamarosan ő is tag-
ja lett a vadásztársaságnak, és 
innentől kezdve már szervezett 
keretek között, „profibb” módon 
élhetett a hobbijának.

Az eltelt évtizedek alatt 
immár három földrészen és 
kilenc országban vadászha-
tott. A lakását díszítő megany-
nyi vadásztrófea is bizonysága 
ennek. Külföldi vadászataira 
szakirodalom felhasználásá-
val készül, bár sok esetben már 

előző ismeretei is elegendőnek 
bizonyultak. Útjaira nem csak 
a vadászható fajokból készül, 
mert a vadászatai során a ter-
mészet megcsodálását is ugyan-
olyan fontos célnak tekinti, mint 
a vad elejtését. Mindig a helyi-
leg adott klasszikus vadászati 
módok alkalmazására törek-
szik, így vadászott már szekér-
ről, vadászhintóból, kenuból, 
kutyaszánról és ha minden igaz, 
a közeljövőben lóhátról is kipró-
bálhatja vadászképességét.

Szakmári János számára a 
természetvédelem ugyanolyan 
fontos, mint a vadászat. Ez a 
kettő, az emberen keresztül, 
összekapcsolódik. Mert a vadá-
szó ember nemcsak vadászik ,– a 
törvényadta lehetőségek szerint, 
- hanem törődésével (élőhely fej-
lesztés, takarmányozás, szapo-
rodóhelyek biztosítása) a nem 
vadászható fajokról és végső 
soron minden élőlényről is gon-
doskodik.  A vadászatnak ezen 
kívül a természeti egyensúly 
fenntartásában is szerepe van.

Bár a munkája és a hobbi-
ja nem esik egybe, János úgy 
érzi, a műszaki tanulmányai 
sem voltak hiábavalók, ezt 
bizonyítja, hogy idestova 44 
éve a papírfeldolgozásból és a 
nyomdaiparból él. Ma már saját 
papírüzeme van. Munkája és 
nem mellesleg felesége szerető 
támogatása tette lehetővé, hogy 
a hobbijának is élni tud.

János 50 éve madarászik, 
díszmadár-tenyésztőként, és a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület tagjaként. 
Közvetlen környezetében és az 
általa vezetett esztergom-kert-
városi papírüzem területén is 
igyekszik a természetvédelem 
szempontjait is megjeleníteni.

Már nyugdíjasként, 63 éve-
sen államvizsgázott a soproni 
Erdészeti Egyetemen (ma Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem) 
vadgazdálkodási szakmér-
nök szakon.  Szakdolgozatát a 
táti-szigetek hódállomány fel-
méréséből írta.

Szakmári János a természet-
védelem ügyét tekintve is hang-
súlyozza a komplex szemlélet 
fontosságát. Mi emberek ennek 
hiányában követünk el sokszor 
hibákat, mert sajnos hajlamo-
sak vagyunk csak a magunk vélt 
érdekei vagy a pillanatnyi han-
gulatunk szerint cselekedni. 

MILINSZKI M.

Vadászként a természetért
Szakmári János számára a természetvédelem 
ugyanolyan fontos, mint a vadászat 
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Sokan kérdezik mosta-
nában tőlem, hogy ol-
tassák-e gyermeküket 
a bárányhimlő elleni 
nem kötelező oltással. 
Ezt mindenkinek sa-
ját magának, egyénileg 
kell eldönteni, de előt-
te vegyük figyelembe az 
alábbi tényeket.

Ha nagyon aggódó, féltő a 
család, mindenképen cél-
szerű beoltatni a gyermeket. 
Azonban fontos tudni, még ha 
mindkét oltást is megkapja a 
gyermek, a betegség ugyanúgy 
kialakulhat, csak esetleg keve-
sebb kiütéssel jár, valamint a 
szövődmények illetve a későb-
bi övsömör nem fog jelent-
kezni.  A bárányhimlő vírusa 
köztudottan magzatkárosító 
hatású, így amelyik gyereket 
óhajtó nő esetleg nem esett át 
gyermekkorában a fertőzésen, 
ajánlatos beoltatni magát, már 
a tervezett babavárás előtt. Ser-
dülőkön és felnőtteken is erő-
sebbek lehetnek a tünetek (a 
kevesebb pihenés miatt), ezért 
célszerű az át nem esetteket 
oltatni, mert a gyermekeik a 
közösségből hazahozhatják a 
betegséget. 3–4 évente beszél-
hetünk nagyobb járványról, 
amikor minden közösségben 
lévő gyermek megfertőződik 
és hazaviszik a kisebb gyere-
keknek, családtagoknak.  

Az általános tünetek már a 
betegség lappangása alatt (10–
21 nap) jelentkezhetnek: gyen-
geség, rossz közérzet, étvágyta-
lanság, fejfájás, láz. Már ekkor 
fertőz a bárányhimlő, de a leg-
nagyobb víruskiáramlás a kiü-
tések megjelenése előtti napon 
van. Test szerte ilyenkor jelen-
nek meg a bőrviszketéssel járó 
jellegzetes, hólyagos kiütések. A 
ruhával jobban melegített test-
tájakon több pötty jön ki, vala-
mint láz és orrfolyás is kísérheti 
a betegséget. 

A kiütések fokozatosan jelen-
nek meg, fakadnak ki és helyü-
kön pörk keletkezik. A közös-
ségbe való visszatérés az utolsó 
pörk leszáradása után lehetsé-
ges, ez körülbelül 1 hét. 

Fontos tudni, hogy minden-
képen fel kell keresni a házi 
orvost, aki igazolja a bárány-
himlőt, bejelenti azt az ÁNTSZ-
nek; akik ha kell, járvány esetén 
intézkednek a közösségek-
ben. Azért is kell felkeresni az 
orvost, mert Ő nyugtat meg 
minket, a szövődménymen-
tes lezajlásról. A leggyakoribb 
szövődmény a kiütések felül- és 
elfertőződése, tüdőgyulladás, 
azonban az egész szervezetet 
megtámadhatja: szívizom-, 
máj- vagy ízületi gyulladást, 
csontvelőgyulladást és vér-
mérgezést, kisagyat érintő 
gyulladást okozva. Ritkán az 
agyvelőgyulladást is.

A bárányhimlő nem fekete bárány
Oltassunk vagy ne oltassunk? Kuruczné J. Linda védőnő javaslatai

Ha ezután a kis összefoglalóm után is „feketebáránynak” tartja 
a betegséget, forduljon bizalommal az orvosához és kérje a nem 
kötelező védőoltást, saját maga és családja megnyugtatására! 
Ezúton is kívánok városuk minden lakójának boldog, bárány-
himlő mentes Húsvétot!

A teendőnk egyszerűek, és ha betartjuk máris „kezes báránnyal” 
van dolgunk:  Orvoshoz menni és betartani az utasításait: 
lázcsillapítás, esetleg Fenistil cseppek, a viszkető sebeket nem 
vakarva kivárni a lezajlást…

Azért sok mást is tehetünk: 

Karantén, szobafogság
Ügyeljünk a látogatókra, nehogy más megkapja, hacsak 
nem akarja (bárányhimlős bulik); azonban, ha már nincs 
láz és elesettség, javasolt a szabad levegőn való séta, játék. 

Ágynyugalom
Főleg, míg láz van; ilyenkor az ágyban játszható játékokat, 
mesekönyveket válasszuk a gyereknek.

Sok folyadék fogyasztása
Nehogy kiszáradjon kis betegünk, a láz miatt fokozódhat az 
ásványi anyag leadás, pótoljuk azt is! 

Körömvágás
Szinte naponta kell nagyon rövidre vágni a körmöket, mert 
sajnos akaratlanul s vakarni kezdjük a viszkető területet. 
Célszerű olyan játékokat játszani, amire mindkét kézre 
szükség van, pl.: gyurma.

Ne tiltsuk a vakarászást
Úgysem lehet betartani, inkább mutassuk meg a gyerek-
nek, hogy az ujjbegyével is megsimogathatja a sebeket, ha 
viszketnek.

Csak tusolás!
Amúgy is egészségesebb a tusolás, a fertőzés alatt könnyen 
felázhatnak a sebek és ezáltal is mélyülhetnek és hegeket 
hagyhatnak. Lágy szódabikarbónás lemosás (1 liter vízbe 
rakjunk 1/2 kanál szódabikarbónát), pici ecsetelés segíti a 
pörkök leszáradását. Léteznek egyéb, gyógyszertári készít-
mények, habok, porok, amik hűsítik a bőrt 

Könnyű étrend
Ha a szájban is van kiütés, hideg gyümölcslevesek, jégkrém 
is megengedett, illetve pépes ételek fogyasztása javasolt.

Laza, pamut ruházat
Esetleg minden napi pizsama váltás a kiütések kifakadása-
kor. Ez komfortosabb közérzetet eredményez.

Orvoshoz fordulás
A fertőzés után is, látogassuk meg az orvost, aki kizárja a 
szövődményeket. 
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Változás a 
Család-és 
Gyermekjóléti 
Szolgálatnál
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a 2016. január 
1-jével életbe lépő törvényi 
változások a szolgálatnál 
létszámcsökkentést hoztak. 
Ezen túl két fővel látják el fel-
adataikat. Nevük Család- és 
Gyermekjólét i Szolgá latra 
változott. A továbbiakban a 
családsegítős és gyermekvé-
delmi feladatokat egy ugyan-
azon kolléganő látja el. 

A szolgálat ügyfélfogadási 
ideje változatlan maradt: hétfő 
8-12-ig és 13-16-ig; szerda 8-12-
ig és 13-16-ig; péntek: 8-12-ig; 
kedden és csütörtökön az ügy-
félfogadás szünetel. 

Továbbiakban is a megszo-
kott helyen, a bölcsőde épületé-
ben várják ügyfeleiket. A szol-
gálat elérhetősége: Tát Móricz 
Zs. u. 1.; telefon: 06/30 2040 567., 
445-801; fax: 555-913; e-mail: 
gyermekjolet@tat.hu.

Továbbra is várják a használt, 
de még jó állapotú gyermekru-
hákat illetve játékokat. Idén is 
terveznek ingyenes ruhaosz-
tást, melyről a lakosságot a szo-
kásos módon értesítik. Június-
ban ismét megrendezésre kerül 
a nyári gyermek hét, melyen 
kreatív foglalkozást tartanak a 
meghívott gyermekeknek. 

A Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat dolgozói – Keil 
Mihályné és Leitermann-né 
Hauszknecht Krisztina – 
ezúton kívánnak minden ked-
ves táti polgárnak kellemes 
húsvéti ünnepeket!

Bölcsődei előjegyzés és óvodai 
beiratkozás

A zenei tanulmányokhoz elengedhetetlen a jó 
minőségű tanuló hangszerek megléte. Az is fon-
tos, hogy a már hangszerparkunkhoz tartozó esz-
közöket megfelelően használják növendékeink. 
Erre már rögtön az első órákon felhívjuk tanít-
ványaink figyelmét és begyakoroljuk a megfelelő 
hangszerkezelési és karbantartási mozdulato-
kat, feladatokat. Sajnos az évek során elkopnak, 
elhasználódnak a hangszerek, a javíttatásuk már 
nem kifizetődő. Egy új tanuló hangszer akár több 
százezer forintba is kerülhet! 

Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy 
februárban iskolánk egy új fuvolát kapott. Szeret-
ném megköszönni Szabó Tihamér vállalkozónak 
az anyagi támogatást, illetve a Táti Helytörténeti 
Értékmentő Alapítvány segítségét, hogy megkap-
hattuk ezt a hangszert. Fontos számunkra, hiszen 
kiválóan működő, tökéletes hangon megszólaló 
hangszereken nagyobb örömmel, több szorga-
lommal gyakorolnak növendékeink. 

Tanári siker
Mindig nagy öröm számomra, mikor a zeneis-
kolai tanárok, kollégáim sikereiről tudok beszá-
molni. Fontos, hogy a növendékeink is lássák, 
hogy milyen kimagasló eredményeket lehet 
elérni a zene területén, remélem ez ösztönző 
mindenki számára.

Schreck Ferenc tanár úr, a JazzMa.hu Szerkesz-
tőségi Szavazólistája alapján, a 2015-ös év legjobb 
jazzharsonása lett. Ugyanez a szerkesztőség 
lehetővé tette, hogy olvasói is szavazhassanak 
a legjobb jazz muzsikusokra, így létrehozott egy 
országos Olvasói Szavazólistát. A leadott szava-
zatok alapján, a 2015-ös év legjobb jazzharsoná-
sa – kiugróan magas fölénnyel – szintén Schreck 
Ferenc kollégánk lett. 
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk Neki!
 KISSNÉ HASENBECK MELINDA

A Zeneiskola hírei
Új hangszert kaptunk!

Az óvoda és bölcsőde vezetősége értesíti azokat 
a szülőket, akik munkába szeretnének állni, és 
gyermekük 2016 szeptembere és 2017 májusa 
között tölti be a második életévét, hogy a bölcsődei 
felvételhez 2016. április 25 és 27. között a bölcsőde 
épületében (Tát, Móricz Zsigmond utca 1.) lehet 
előjegyzést leadni. Az előjegyzéshez szükséges a 
szülők személyi igazolványa és a gyermek anya-
könyvi kivonata, TAJ kártyája, illetve a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai beiratkozásra 2016. május 2. és 5. 
között, reggel 8 órától délután 15 óráig az óvoda 
épületében (Tát, Móricz Zsigmond utca 3.) van 
lehetőség. A beiratkozáshoz hozzák magukkal 
a gyermekek anyakönyvi kivonatát, lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát, TAJ kártyáját és a 
szülők személyi igazolványát.
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Élelmiszer gyűjtés a rászorulóknak
A Táti Karitasz hírei 

A kereszténység legnagyobb 
ünnepére, húsvétra készülünk. 
A nagyböjt a hívek testi-lelki 
megújulását szolgálja. Részt 
vettünk Esztergomban és Péli-
föld-szentkereszten a regió 
által szervezett keresztúton. A 
negyven napos böjti időszak 
alatt minden pénteken a táti 
templomban is keresztúti ájta-
tosság van.

A rászorulók részére temp-
lomunkban és a Spar üzletnél 
tartós élelmiszereket gyűjtünk. 

Élelmiszercsomagokat állítunk 
össze, amiket még húsvét előtt 
kiosztunk, ahogy decemberben 
is történt.

Karácsony előtt a templom-
ban tartós élelmiszert gyűjtöt-
tünk, a hívek hozták a felaján-
lott élelmiszereket. Csoportunk 
tagjai a Spar üzletnél 4 napon át 
gyűjtöttek élelmiszert. Jó volt 
látni, hogy idősek és fiatalok is 
szívesen hoztak cukrot, lisz-
tet, tésztát, rizst, olajat, tartós 
tejet, kekszet, és a gyermekekre 

gondolva édességet is. Az össze-
gyűjtött élelmiszerekből 12 
kg-os csomagokat készítettünk, 
karácsony előtt 53 rászoruló, 
helybeli család (nagycsaládo-
sok és idős emberek) ünnepi 
készülődését segítettük. Most 
húsvét előtt is legalább ennyi 
családnak szeretnénk élelmi-
szercsomagot juttatni. 

Minden évben meglátogat-
juk 360 pártfogoltunkat kará-
csony és húsvét előtt, kis aján-
dékkal kedveskedve nekik.

Adományboltunkban, és a 
karitász ruharaktárban feb-
ruártól ismét várjuk az érdek-
lődőket szerdán, 10-12-ig és 
14-16 óráig.

SZENCI FERENCNÉ 
KARITÁSZ VEZETŐ

A Táti Mindenszentek karitász 
csoport tagjai közül is sokan 
részt vettek ezen az ünnepi 
eseményen. A rendezvény kere-
tében adták át a Szent Erzsé-
bet Rózsája díjat. A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferen-
cia tizenhatodik alkalommal 
adományozta ezt az elismerést, 
melyet olyan önkéntesek kap-
nak, akik hosszú ideje végzik a 
szolgáló szeretetet.

Erdő Péter bíboros úr, a 
bál egyik fővédnöke beszélt a 
segítő szeretetről, amelynek 
megvalósítására a Katolikus 
Karitász törekszik. A főpásztor 
rámutatott, hogy az egyház-
ban a jótékonyságnak mindig 
is kettős funkciója volt: a köz-
vetlen fizikai segítség mellett az 

evangéliumról szóló tanúságté-
tel is céljai között szerepelt.

A bíboros úr a mai Karitász-
nak is azt kívánta, hogy hatéko-
nyan tudjon működni, látható és 
érthető legyen a tevékenysége, 
és eljusson az emberek szívéhez.

A bíboros úr köszöntője 
után Tarlós István, Budapest 
főpolgármestere – a bál másik 
fővédnöke – felidézte dióhéj-
ban a szervezet működését, 
majd biztosította támogatását. 
Ezt követően Spányi Antal, 
a Katolikus Karitász elnöke 
megnyitotta a segélyszervezet 
„Embertől emberig” mottójú 
jubileumi évét.

A köszöntők után adták át a 
Szent Erzsébet Rózsája díjat, 
amelyre a testület tagjai idén 

Szóda Józsefnét választották 
ki, Écsy Gábor, a Katolikus 
Karitász országos igazgatójá-
nak ajánlása alapján. Annuska 
néni – aki Veres Andrástól, a 
Magyar Püspöki Konferencia 
elnökétől vehette át az elisme-
rő díjat – köszönő beszéde után 
a színpadra szólította Écsy 
Gábor igazgatóurat, és Ferenczy 
Rudolfné Évát a Bajóti Karitász 
Régió vezetőjét, hogy ők is osz-
tozzanak az elismerésben.

Szóda Józsefné, Annuska 
néni a Szent Erzsébet Karitász 
központ Bajóti Régiójában, 
Tokodon, a Szent Márton kari-
tászcsoport vezetője. Szelíd, 
ug yanak kor következetes, 
odafigyelő szervezéssel állítja 
össze évről évre a településen 

az önkéntes karitászcsoport 
programját, amellyel az egy-
házközösség területén kiemel-
kedő karitászmunkát végez.

A karitászmunkán túl a sza-
badidejében gyönyörű képe-
ket fest, és az általános iskola 
épületében több teremben is 
létrehozott nagyon értékes és 
egyedi baba- és mackó kiállí-
tást. Jelenleg 1400 db maci lát-
ható a kiállításon, amelynek 
a létszáma folyamatosan nő.  
A kiállítás remek program a 
környékbelieknek.

A bál további programjai vol-
tak: Nyitótánc, ezután táncház 
a Kabóca együttessel. Majd 
az ünnepi est fényét emelte, 
Illényi Katica hegedűművész, 
rendkívül gyönyörű koncertje. 
A koncert után tombolasorsolás 
következett sok-sok nyeremény-
nyel. Éjfélkor közös imádság 
volt, majd folytatódott a tánc és 
a mulatság hajnalig.

A díjazottnak ezúton is gra-
tulálunk, és jó egészséget kívá-
nunk Annuska néninek a továb-
bi kitartó munkájához. 

Annuska néni munkásságá-
ra, méltán büszke lehet a Bajóti 
Karitász Régió minden egyes 
tagja, és valóban a díjazott sze-
mélyes példájának követése 
legyen a cél minden önkéntes 
karitász munkatársnak.

SZENCI FERENCNÉ  
ÉS TÓTH SZABINA 

Szent Erzsébet 
Rózsája-díj átadása és 
jótékonysági bál
A kárpátaljai gyerekek támogatására

A Magyar Katolikus Egyház segélyszervezete, a Katolikus Karitász, idén ün-
nepli alapításának 85., újraindulásának 25. évfordulóját. Ennek alkalmából a 
jubileumi év megnyitásaként, 2015.11.21-én Budapesten, a Groupama Aréná-
ban tartotta a Katolikus Karitász a jótékonysági bálját, aminek a teljes bevé-
telét a kárpátaljai gyerekek megsegítésére használnak fel. 
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Tájékoztatjuk a település 
lakosságát, hogy a Képvise-
lő-testület döntése értelmében 
2016. március 1. napjától az 
önkormányzat tulajdonában 
és fenntartásában lévő közte-
mető új üzemeltetője a Léthé 
Temetkezési Kft. (2500 Eszter-
gom Malonyai u. 8.). Az új üze-
meltető helyi megbízottjának 
elérhetősége: Mechler Norbert 
/ 06 20 918 5425.

Az üzemeltető váltásra azért 
volt szükség, mert a teme-
tő korábbi üzemeltetőjével, a 
KELL-R Bt.-vel az üzemeltetési 

szerződés lejárt. A társaság 
ügyvezetőjével, Kellner Rezső-
vel tavaly ősszel abban álla-
podtunk meg, hogy az év végéig 
illetve szükség esetén az év eleji 
váltásig még ellátja a feladatot, 
ezzel segítette, hogy az önkor-
mányzatnak elég ideje legyen a 
felelős döntés előkészítéséhez. 

Kellner Rezső hosszú éveken 
át volt üzemeltetője és gazdája 
a temetőnek. A település nevé-
ben köszönjük a munkáját, 
kívánunk neki nyugodt, pihe-
nős, családi körben eltöltött 
békés éveket.

Új temetőüzemeltető

A szelektív hulladékgyűjtésről

Kivételt képez az üveg hul-
ladék. Ennek elszá l l ítása 
továbbra is a hulladékgyűjtő 
szigetről történik. Jelenleg 
két helyen lehet az üvegeket 
a gyűjtőedénybe elhelyezni. 
Ezek a Coop áruház (CBA) 
parkolójában lévő konténerek, 
illetve a Hősök terén elhelye-
zett konténerek.

Táton 2016-ban az év hát-
ralévő részében alábbi napo-
kon történik az ingatlanok 
elé kihelyezett szelektív hul-
ladékok begyűjtése: 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 meny-
nyiségben), külön díj nélkül. 
A kommunális hulladék gyűj-
tése változatlanul marad, az 
eddig megszokott napokon 
és módon. 

A szolgáltatónak a szelektív 
hulladékszállítást joga van 
megtagadni akkor, ha a szelek-
tálás nem a megfelelő módon 
történt, a zsákokban más, oda 
nem tartozó, szennyezett vagy 
kommunális hulladék is talál-
ható. Ilyen esetekben a tulaj-
donos egy tájékoztató levelet 
fog kapni a szolgáltatótól, 
melyben jelzik, miért utasí-
tották el a szelektív szállítást. 

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

Településünkön 2015. március 1-től bevezetés-
re került a házhoz menő, szelektív hulladékgyűj-
tési rendszer. Ennek megfelelően az előre meghir-
detett gyűjtési napokon, havonta egy alkalommal 
az ingatlanok elé kihelyezett hulladékot (papír és 
műanyag, valamint a fém hulladék) a szolgáltató el-
szállítja, ezért településünkön a hulladékgyűjtő szi-
getek megszüntetésre kerültek.

Gyűjtési útmutató
PAPÍR
GYŰJTÉS MÓDJA: áttetsző zsákban vagy kötegelve, tisztán, 
laposra hajtogatva.
GYŰJTHETŐ: kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, 
szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv stb.

MŰANYAG – ÉS FÉMHULLADÉK
GYŰJTÉS MÓDJA: tisztán, laposra taposva, áttetsző zsákban.
GYŰJTHETŐ: színes és víztiszta PET –palack, kupak (üdítős, 
ásványvizes) kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. sam-
ponos, öblítős, 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 helyez-
hető joghurtos, tejfölös, margarinos doboz vagy szennyezett 
szelektíven gyűjthető műanyag és fém hulladék.

Fontos tudnivalók!
A szelektív, újrahasznosítható hulladékokat a szállítási napon, 
reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé. A szelektív hulla-
dékgyűjtés igénybevételéhez bármilyen áttetsző zsák igénybe 
vehető. A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelye-
zett zsákokat a szolgáltatónak nem áll módjában elszállítani!
Külön felhívjuk 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!
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Köszönetnyilvánítás
Tát Város Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki azoknak 
a nagyvállalkozóknak, akik 
munkájukkal, felajánlásaik-
kal gazdagították települé-
sünket. Így köszönjük Szaba-
dos Bélának, Szabó Tihamér-
nak, Szalók Zoltánnak és Tóth 
Balázsnak hogy hozzájárultak 
városunk fejlődéséhez.

FELHÍVÁSOK
2016. évi horgászengedély 
kiváltásának időpontjai
A Táti Horgász és Környezet-
védő Egyesület az alábbi idő-
pontokban tartja az engedély-
váltásokat: 2016. március 1., 
március 17., március 29., áp-
rilis 12., április 26., május 10., 
május 24., június 7, június 21.
A váltás helyszíne: Táti Kul-
túrház, 2534, Tát Móricz Zsig-
mond utca 2. Időpont: 17.00-
19.00-ig. Árak: ÁLLAMI JEGY:
felnőtt éves engedély 5.000 Ft, 
ifjúsági éves engedély 3.600 Ft, 
gyerek éves engedély 200 Ft.
DUNA TERÜLETI JEGY:
felnőtt éves engedély 10.000 Ft, 
ifjúsági éves engedély 2.000 Ft, 
gyerek éves engedély 500 Ft.
(infó: Nyers László 
06-30-979-8932).

Lomtalanítási 
tájékoztató 2016
Tát településen a lomtalanítás 
tervezett időpontja: 
2016. április 4-én (hétfő) 
Tát-Falu, Tát-Újtelep, Tát-Depó. 
2016. április 11-én (hétfő) 
Tát-Kertváros. A lomtalanítást 
a településen közszolgáltató, 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi.
Kérjük, az elszállítandó lomo-
kat reggel 6 órára helyezzék el 
közterületen, úgy, hogy azt a 
begyűjtést végző jármű meg 
tudja közelíteni és a rakodás 
biztonságosan és balesetmen-
tesen elvégezhető legyen.
A lomtalanítás során kérjük, 
amennyiben lehetséges, a kis-
darabos lomhulladékát nyitott 
zsákban vagy dobozban he-
lyezze ki, ezzel könnyítve meg 
munkatársaink munkáját. 
Éves lomtalanítás keretében 
háztartási lomok- háztartási 
berendezési tárgyak, bútorok, 

műanyag eszközök, könyvek, 
ruhák, szőnyegek, megunt játé-
kok stb.- kerülnek elszállításra. 
Éves lomtalanítás során 
nem szállíthatunk el:
elektronikai hulladékot (tv, 
rádió, hűtőgép, porszívó, haj-
szárító, tűzhely, stb.), veszélyes 
hulladékot (festéket, ragasztót, 
vegyszereket, gyógyszereket, nö-
vényvédő szereket, fáradt olajat 
vagy ezekkel szennyezett tárgya-
kat, akkumulátort, elemeket, 
gumiabroncsot, stb.),  építési tör-
meléket (kibontott ajtót, ablakot, 
kádat, csempét, gipszet, téglákat, 
betont, cserepet, stb.), zöldhulla-
dékot (gally, salak, trágya, szal-
ma, egyéb növényi és állati hulla-
dék) egyéb mezőgazdasági, ipa-
ri hulladékot. Kérjük, figyeljen 
arra, hogy csak a lomtalanítás-
kor elszállítható tárgyakat he-
lyezze ki, ezzel ügyelve környe-
zete tisztaságára. Segítő együtt-
működésüket megköszönve

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

Fogorvosi ügyelet 
igénybevételének 
lehetősége
Tájékoztatjuk Tát lakosságát, 
hogy 2016. január 1-től lehető-
ség van a tatabányai fogorvosi 
ügyeleti ellátás igénybevéte-
lére  az alábbiak szerint: 2800 
Tatabánya, Szent Borbála Kór-
ház  „P” épület. Igénybe ve-
hető: heti pihenőnapokon és 
munkaszüneti napokon 7:00-
13:00. A fogászati ügyelet köré-
be tartozó ellátások:
a) fogeltávolítás,
b) vérzéscsillapítás,
c) idegentest-eltávolítás,
d) törött fog lecsiszolása,
e) gyökércsatorna megnyitása,
f) az előzőekhez szükséges fo-
gászati röntgen.

Méhnyakrákszűrés 
a településen
Tájékozatjuk a település érin-
tett lakosságát, hogy Ádámsz-
ki Sándorné védőnő sikeresen 
elvégezte azt a tanfolyamot, 
amellyel jogosulttá vált, hogy 
bekapcsolódjon a szervezett  né-
pegészségügyi célú mégnyak-
rákszűrés folyamatába, biztosít-
va a településen lakó célcsoport 
(25–65 év közötti nők)  számára 
a méhnyakrákszűrés elérhe-
tőségét és hozzáférhetőségét. 
Ennek érdekében szükséges, 

hogy az önkormányzat, mint a 
védőnői szolgálat fenntartója a 
népegészségügyi szolgálattól 
működési engedélyt kérjen, ill. 
kapjon. Ezen engedély megké-
rése folyamatban van, azt be-
látható időn belül megszerzi az 
önkormányzat.
Annak ellenére, hogy a védőnő 
ellátási körzete nem az egész 
településre terjed ki, azt céloz-
tuk meg, hogy Tát egészéről és 
Mogyorósbányáról is fogad-
hassa a szűrővizsgálatra je-
lentkezőket. Amennyiben az 
engedély eszerint megkapjuk, 
indulhat a program. Akinek 
érvényes egészségbiztosítása 
van a vizsgálat ingyenes lesz. 
A vizsgálat helye Táton a Fő 
út 58. szám alatti védőnői he-
lyiségben, Mogyorósbányán 
pedig a Szőlősor u. 2. szám 
alatti orvosi rendelő védőnői 
helyiségében lenne. A rendelés 
megkezdéséről, idejéről az en-
gedély megszerzése után tájé-
koztatást fogunk adni.

PROGRAMAJÁNLÓ
Német nemzetiségi dal-
körtalálkozó kerül megren-
dezésre 2016. április 2-án (16 
órakor) a Táti Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat, a táti kóru-
sok és Kultúrház közös szerve-
zésében, a kisebbségi önkor-
mányzat finanszírozásában.
A műsorban fellépnek: Vértes-
somlói Német Nemzetiségi 
Dalkör, Dorogi Német Nem-
zetiségi Dalkör, Táti Német 
Nemzetiségi Asszonykórus, 
Táti Férfikórus. Közreműköd-
nek: III. Béla Általános Iskola 
Német Nemzetiségi Tánccso-
portja valamint Kamarakórusa

Ruhabörze a 
Kultúrházban 2016. 
április 16. 8-12 óráig
Jön a tavasz, jön a nyár, a táti 
börze csak rád vár. Készülj a 
börzén a melegebb időre! Be-
szerezheted az új ruhatárad. 
Amit megtalálsz: használt bébi, 
gyermek-, női-, férfi ruházat, ci-
pők, ékszerek, könyvek, játékok 
és kézzel készített ajándékok, 
játékok. Információ, jelentke-
zés: Gröbl Krisztinánál, e-mail: 
grobl.krisztina@gmail.com

BRUMI zenés mesejáték 
1 felvonásban 2016. április 21. 
(csütörtök) 10.00 órától a Kul-
túrházban.  Belépő: 600 /fő
Brumi a barátaival, Dagival, 
Panasz Mukival – aki már so-
sem nyafizik és így kiérdemelte 
a Rendes Muki nevet és Rossz-
csonttal – aki megjavulván im-
már a Jócsont nevet viseli, egy-
szóval az egész díszes társaság 
detektívnek csapott fel és nagy 
lelkesedéssel nyomozni kezd. 
Hogy mit nyomoznak és milyen 
sikerrel? Ez a legszigorúbban 
titkos! Csak az tudhatja meg, 
aki megnézi az előadásunkat.

A Táti Nyugdíjas Klub 
következő találkozói 
az alábbi időpontokban ke-
rülnek megrendezésre: már-
cius 31. 15 óra (Tavaszváró 
klubdélután – locsolóbál), 
április 28. (Anyák-apák napi 
klubdélután).

Festőkurzus Simon M. Vero-
nika Cserhát - Munkácsy és Hol-
ló László díjas, KUNST MEIS-
TER festőművésszel. A kurzusok 
az alábbi vasárnapnapokon 15-
18 óráig kerülnek megrendezés-
re a Kultúrházban: március 20., 
április 24., május 22. (utóbbi az 
iskolában lesz megtartva).
További információ: Simon M. 
Veronika, mobil: +36 20 661 
33 71; telefon:+36 22 340 346; 
e-mail: simonmveronika@
gmail.com.

A Táti Horgász és Kör-
nyezetvédő Egyesület 
horgászszakkört tart, 
melyen a gyerekek megismer-
kedhetnek a peca minden for-
májával. A szakkör az általá-
nos iskola kertvárosi épületé-
ben lesz, 2016. március 11-től 
minden pénteken, 17.00 óra-
kor. Érdeklődni lehet: 06 30 905 
7305 (Haász Ferenc).

Egy kis esti természettu-
domány Krakó László tanár 
úrral a könyvtárban. Követ-
kező témák:  Április 8. A do-
hányzás és ártalmai; Április 
22. Amikor becsap az agyunk. 
Az illúziók világa.; Május 6. Su-
gárzó környezetünk.; Május 
20. 17.30 Érdekes és különleges 
légköri jelenségek. Az előadá-
sok 17.30 órától kezdődnek.
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A Nyugdíjas Klubban farsang 
idején hagyomány a farsangi jel-
mezbe öltözés. Idén is volt  far-
sangolás, 20–25 vidám, ötletes 
jelmezt láthattunk. Nem marad-
hatott  el a fánkverseny sem, mely 
ezúttal is vidám, önfeledt  perce-
ket szerzett a klubtagoknak. 

Vidám farsangi műsorral 
köszöntöttük a szeretetotthon 
lakóit is. Meghívást kaptunk 
Csolnokról, elismeréssel fogad-
ták a vidám farsangi műsort. 

A következő hónapban a 
Nemzetközi Nőnap megün-
neplése következett. Szinte 
minden klubtag részt vett a sze-
retett és meghitt ünnepségen. 
A férfiak szép műsorral köszön-
tötték a hölgyeket. A férfikórus 

köszöntő kártyával és vidám 
műsorral kedveskedett a klub 
nő tagjainak.

Tavaly is, idén is csatla-
koztunk ahhoz a nemzetközi 
kezdeményezéshez, mely a 
nők elleni erőszakra hívja fel a 
figyelmet. Február 14-én Schalk 
Tímea vezetésével együtt tán-
coltunk a bántalmazott nőkért 
és gyermekekért. 

DORI ISTVÁNNÉ

A közelmúltban internetes 
oldalon jelent meg egy ilyen 
félrevezető információ, amely-
lyel kapcsolatban, – ahogy az 
írója is lejegyezte – „az eddi-
gi levelezés és panaszkodás 
hasztalan volt”. Ennek oka, 
hogy a panasz alaptalan.

Lényege, hogy valaki bel-
területi úton nem tudja meg-
közelíteni a házát illetve ez az 
út nem felel meg a belterüle-
ti-városi elvárásoknak, pedig 
a házra építési engedélyt és 
használatbavételi engedélyt 
is kiadtak.

Valóban van egy belterü-
letbe tartozó út, amely ma 
még nem kiépített. Ez az 
út elválasztja a belterüle-
ti lakóövezetet a túloldalán 
lévő zártkertektől. Erre az 
útra a belterületi lakóingatla-
nok megközelítéséhez nincs 
szükség. Ezen a panaszos 
az engedélyekkel épített és 
használatba vett zártkerti 
ingatlanát tudja megközelí-
teni, amely engedélyeket – a 
jogszabályok szerint – gaz-
dasági épületre, gyümölcs-
tárolóra adták ki. Ebben a 
„házban”, de nem lakóingat-
lanban lakik a családjával. Az 
előtte lévő belterületen – mivel 
oda a lakóházak felépültek és 
a lakók beköltöztek – az utak 

kiépítése megtörtént. Helye-
sen írja egy hozzászóló, hogy 
azokat az ingatlanokat köz-
művesített belterületi lakóte-
lekként vásárolták, ezt tükröz-
te a telekár is. Az pedig, hogy 
ott nem valamennyi utca vezet 
ki a zártkerti ingatlanokhoz 
szintén jogszerű döntés alap-
ján történt, természetesen 
elsődlegesen a lakóingatlano-
kat használók érdekében.

A zártkerti, külterületi ingat-
lanokba beköltözők részére saj-
nos egyetlen önkormányzat 
sem tudja mindazt az ellátást 
biztosítani, amely a lakóöve-
zetekben kötelessége és ezt  
mindenkinek el kell fogadnia, 
tudomásul kell vennie.

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Lássunk tisztán a 
tények függvényében…
Aki a köz érdekében tevékenykedik akkor végzi jól 
a munkáját, ha minden észrevételt, ami tudomásá-
ra jut - legyen az pozitív vagy negatív – megszívlel 
és helyén kezel. Vannak kritikák, melyekkel foglal-
kozni is kell és vannak, amivel nem – és van, ami-
vel csak azért, mert fél-információkkal próbálja a 
közhangulatot felkorbácsolni.

Nyugdíjas farsang

Az ünnephez méltó mű-
sorral várták az 1848-
49-es Forradalom és 
Szabadságharc hősei-
re emlékezőket márci-
us 15-én délelőtt a táti 
Kultúrházban. 

„A Pilvax kávéházban azt hatá-
roztuk, hogy sorra járjuk az 
egyetemi ifjúságot. Először az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt 
az eső, amint az utcára léptünk, 
s ez egész késő estig tartott, de a 
lelkesedés olyan, mint a görög-
tűz: a víz nem olthatja el…” írja 
Petőfi Sándor naplójában.

2016. március 15-én délelőtt 
hasonló időjárás várta az emlé-
kező egybegyűlteket, mint ami-
lyen 168 évvel ezelőtt volt. S bár 
akkor, 1848-ban nem tartóztat-
ta fel a „bátrakat” az eső, most, 
2016-ban a szervezők úgy gon-
dolták az ünnepségnek méltó 
keretet a Kultúrház falai között 
tudnak adni.

Még a kora reggeli órákban 
meghirdetett helyszínváltozás 
ellenére szép számú ünneplő 
gyűlt össze a Hősök terén, ahol 
az emlékezés virágainak elhe-
lyezése után a szervezők invitál-
ták a jelenlévőket a Kultúrházba.

Az intézmény nagyterme 
szűknek bizonyult, a máskor kül-
téren összegyűlt ünneplők befo-
gadására, így sokan csak az elő-
térből tudták figyelemmel kísérni 
a műsort, mely után a megjelen-
tek egybehangzóan állították, az 
elmúlt évek legszínvonalasabb 
megemlékezésén vehettek részt.

A III. Béla Általános Iskola 
műsorát – melyet Pédl Petra 
tanárnő állított össze és az 

iskola felső tagozatos tanulói 
adtak elő – az Esztergomi Váral-
ja Néptáncegyüttes tagjainak 
fellépése, valamint a Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar és 
Táti Férfikórus közreműködése 
tett élővé, egyedivé.

A műsor után dr. Veres Zol-
tán, a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat főjegy-
zője ünnepi gondolatait hall-
hatta a közönség. HÁMOS

Esik eső karikába…
48 hőseire emlékezve



Tát Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összesített adatai
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Tát Város Önkormányzati szinten)

Sor- 
szám

BEVÉTELEK   KIADÁSOK

Megnevezés
2016. évi 

előirányzat
(ezer Ft)

Megnevezés
2016. évi 

előirányzat
(ezer Ft)

1. Önkormányzatok működési támogatásai 388 467 Személyi juttatások 181 117

2. Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 9 120 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-

járulási adó 50 297

3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások 217 425
4. Közhatalmi bevételek 114 350 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 611
5. Működési célú átvett pénzeszközök   Egyéb működési célú kiadások 131 349
6. 4.-ből EU-s támogatás   Tartalékok 27 460
7. Egyéb működési bevételek 105 322 Beruházások 18 354

8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről (EGT) 33 407 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  

9. 1.-ből EU-s támogatás   Felújítások 31 681
10. Felhalmozási bevételek   3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   Egyéb felhalmozási kiadások 49 965
12. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Általános tartalék  
13. Egyéb felhalmozási célú bevételek   Céltartalék 33 407
14. Költségvetési bevételek összesen (1.+13.) 650 666 Költségvetési kiadások összesen (1.+…+13.) 750 666
15. Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20) 100 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
16. Költségvetési maradvány igénybevétele 100 000 Likviditási célú hitelek törlesztése  
17. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
18. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
19. Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése  

20. Egyéb belső finanszírozási bevételek   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 
vásárlása  

21. Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26. )   Betét elhelyezése  
22. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
23. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele      
24.. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
25. Értékpapírok kibocsátása      
26. Egyéb külső finanszírozási bevételek      
27. Finanszírozási bevételek összesen (15.+21.) 100 000 Finanszírozási kiadások összesen (15.+…+21.)  
28. BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.) 750 666 KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.) 750 666

A költségvetést a Képviselő-testület 1/1026. (I.26.) önkormányzati rendeletében elfogadta.


