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 ? Esztergomban élsz már sok 
éve, de inkább tátinak vallod 
magad. Mesélnél a szüleidről?

- Igen, öt éves koromtól itt 
nevelkedtem Táton. Szüleim 
egyszerű munkásemberek 
voltak és Mogyorósbányáról 
származnak. Amikor 1957-ben 
kertvárosban bányászlakáso-
kat építettek, ők is igényt nyúj-
tottak be és itt vettek egy házat, 
így kerültünk Tátra. Anyukám 
segédmunkásként dolgozott 
építkezéseken és takarítónőként 
a dorogi Erőműben, apukám 
bányász volt.   

 ? A kertvárosi iskolába jártál, 
az iskolaévekből mi maradt meg 
benned, amire szívesen emlék-
szel, volt kedvenc tantárgyad, 
tanárod, milyen tanuló voltál?

- Alig vártam, hogy iskolá-
ba mehessek, nagyon szeret-
tem iskolába járni. Sokat raj-
zoltam, gyurmából figurákat 
készítettem, így Csillebércre 

képzőművészeti táborba küld-
tek tanáraim.   Kitűnő tanuló 
voltam végig. Emlékszem, az 
iskolában működött egy színját-
szó kör, ötödikes lehettem akkor 
és a Bűvös kalapács c. darabot 
tanultuk be. Én az apród szere-
pet kaptam. Énekkaros voltam, 
így minden próbán részt vettem. 
Kívülről tudtam az énekeket, 
végig az egész darabot. Ez máig 
szép emlék számomra. Szeretet-
tel emlékezem tanáraimra, töb-
bek között Kövecs Annára, aki 
második osztálytól negyedikig 
tanított, és Pozsonyi Gabriellára, 
ő ballagtatott minket.

 ? Elvégezted kitűnővel az álta-
lános iskolát, utána hogy volt 
tovább?

- Budapestre a képzőművésze-
ti gimnáziumba felvételiztem, 
de többszörös túljelentkezés 
miatt nem vettek fel. Ez után le 
is beszéltek róla, hogy nem érde-
mes ezzel kínlódni, a művészek 

éheznek, nem lánynak való – 
mondta többek között apukám 
is. Ezzel abba is maradt ez az 
egész dolog és a Dobó gimnázi-
umban kezdtem el középiskolai 
tanulmányaimat. Az elsőt nap-
palin végeztem, kémia-biológia 
tagozaton. Latint tanultunk. No, 
ez az, ami nekem nem jött be, 
nem ilyen pályára készültem. 
Próbáltam az elején átjelentkez-
ni másik szakra, de nem sikerült. 
Átkértem magam estire. Ez nem 
ment egyszerűen, kérvényezni 
kellett, mivel akkor még nem vol-
tam 16 éves. Így másodiktól estin 
folytattam a tanulást és mellet-
te 6 órás munkaidőben dolgoz-
tam a Szemüvegkeret gyárban. 
Ugyanazokkal érettségiztem, 
akikkel az elsőt kezdtem. 

 ? Visszaugorva a gyerekkora, jól 
sejtem, hogy a kedvenc játékod a 
babázás volt?

- Igen, egyetlen babám volt 
csupán az igaz, de mindig 

babáztam a barátnőimmel, 
unokatesómmal.  Már akkor is 
babaruhát szabtunk, varrtunk, 
és én még hetedikes koromban 
is babáztam.

 ? A tanulás és a munka mellett 
háttérbe szorultak a babák?

- Igen, a tanulás után férjhez 
mentem, dolgoztunk és mel-
lette építkeztünk, így nem volt 
időm ilyesmire, aztán hamaro-
san megszületett a kisfiam, vele 
babáztam egy ideig. Vettem neki 
egy fiú babát, bár az igazság az, 
hogy nem igazán neki, hanem 
magamnak. Teltek az évek és 
elkezdtem gyűjteni a régi játé-
kokat, pontosan nem is tudom 
mikor. Ha megláttam egy régi 
babakocsit, azt eltettem, meg-
őriztem. Aztán divatba jöttek 
a spanyol karakter babák, kis 
műanyag figurák, azzal kezdtem 
el a babagyűjtést, felnőtt fejjel. 
Akkor már föl mertem vállalni, 
hogy nekem tetszik a baba és 
nekem ez kell. Aztán gyűjtöttem 
porcelánbabákat, kínai babákat, 
ami elérhető volt éppen, itt-ott, 
különböző bolhapiacokon.

 ? Mikor kezdtél el foglalkozni 
babakészítéssel?

- Egyszer véletlenül olvastam 
valamelyik újságban, hogy Győr-
ben babakonferenciát rendez-
nek. Ezen nagyon meglepődtem, 
mert erről addig nem hallottam. 
Gondoltam, nekem ott a helyem 
és hétvégén utaztam is Győrbe. 

A babák mestere
Beszélgetés Czibuláné Csicsman Erzsébet gyémántkoszorús 
porcelánbaba készítővel

A kislányokhoz mindig is hozzátartozott, hogy szeretnek babákkal játszani. 
Már egészen kicsi korban elkezdik, és vannak, akik évek múltával tinédzser, 
vagy felnőtt korukra sem tudnak kinőni belőle.

Mátyás király udvarában - Táti Porcelánbaba Klub

Erzsébet királyné és alkotója
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Ez 2002-ben történt, de nem úgy 
működött, ahogy én gondoltam, 
zártkörű rendezvény volt, előre 
be kellett volna jelentkezni. 
Aztán következő évben már én 
is ott voltam a konferencián. Ott 
találkoztam először a művész-
babáknak nevezett porcelán 
babákkal, amelyek kézi mun-
kával készült egyedi alkotások. 
Winkler Dorottya Joy nevű babá-
ját láttam meg először, abba sze-
rettem bele.  Jelentkeztem nála, 
hogy szeretném ezt megtanulni, 
Budapestre jártam hozzá tanfo-
lyamra. Nyolc-tíz babát készítet-
tem nála, amikor közölte velem, 
hogy a kemencéje nem bírja ezt, 
nem tud égetni nekem, vegyek 
magamnak kemencét. Utánajár-
tam az interneten, hogy lehet 
megvenni viszonylag olcsób-
ban a hozzávalókat. Rendeltem 
eredeti formákat gyárból, még 
Amerikából is. Így kezdődődött, 
hogy lett saját műhelyem és saját 
formáim.

 ? Kezdetben formákból készül-
tek a babáid, aztán elkezd-
tél modellezni is, tudomásom 
szerint.

- 2005-től modellezek saját 
babát. Petike a kisfiam volt az 
első, aztán Leventét is megmin-
táztam. Ez után következtek az 
unokák több életkorban, majd 
az édesanyám is. A család után 
néhány hírességet is modellez-
tem, köztük Adrien Brodyt (ez 
egy filmgyár felkérésére készült), 
Rubik Ernőt, André Rieut. 

 ? Hogy találod ki, hogy mi lesz az 
új alkotásod? 

- Sok minden befolyásolja, 
mindig más. Valamikor egy 
anyag indítja be a fantáziámat. 
Például festményen láttam 
Erzsébet királynőt és véletlen 
megláttam egy ugyan olyan 
mintájú anyagot, amiből a 
ruhája készült. Mindent olyan 
szemmel nézek, mit és hogyan 
tudnám felhasználni a babá-
imhoz. Nagyon sok mindent 
magam készítek, ruhákat az 
utolsó öltésig, sokszor a cipőt 
is, mert történelmi babára nem 

kapni kész cipőt. Általában a 
kellékeket is, például trónszéket 
a királynak, vagy a kandallót 
Hamupipőkének.

 ? Győrben kerültek megrende-
zésre az országos babakészítési 
versenyek, melyekre évről-évre 
jelentkeztél milyen eredménye-
ket értél el? 

- Igen, már az első évben máso-
dik díjas, voltam, aztán három 
első helyezés után elértem az 
aranykoszorús mesteri címet, 
amit háromszor is megkaptam, 
így érdemeltem ki gyémántko-
szorús mester címet. Amire a 
legbüszkébb vagyok 5 alkalom-
mal nyertem el a közönség díját 
és életműdíjban is részesültem. 
Külföldön a GDS világversenye-
in is értem el több első,- második 
és harmadik, valamint a legjobb 
kosztümre járó díjat.

 ? A Táti Porcelánbaba Klub-
nak már több mint tíz éve vagy 
a művészeti vezetője, de raj-
tuk kívül is voltak, vannak 
tanítványaid?  

- Voltak néhányan, reborn és 
porcelán babakészítést is taní-
tok, egyik tanítványom már saját 
műhelyt is alapított. Sokan azóta 
is, évről-évre  készítik  önállóan 
a  babáikat.

 ? 2005-ben volt, itt a táti Kul-
túrházban az első babakiállítá-
sod. Persze azóta már számta-
lan egyéni és csoportos (a táti 
babaklubbal is) kiállításod volt, 
országszerte.  Nem felejtem, ami-
kor Kátai Katival, első alkalom-
mal jártunk a babaszobádban. 
Akkor 65 babád volt, ott kávéz-
tunk a mosolygós babák között, 
és fülig ért a mi szánk is! Azóta 
hány babád készül el, számon 
tartod? 

- Nem tudom pontosan, 300-
400 körül de, ha hiányzik egy, 
azt biztosan észreveszem! Már 
nem férnek el a lakásban, saj-
nos néhányat dobozban kell 
tartanom, például a mesesoro-
zatomat. Szeretném, ha lenne 
egy galéria, egy állandó kiállító 
terem, ahol minden babát meg 

tudnék mutatni. Beszéltünk róla 
a babaklubban is, hogy jó lenne 
Táton egy arra alkalmas állandó 
helyiség ahol kiállíthatnánk az 
életképeinket. Turisztikai szem-
pontból is érdekessége lehetne 
Tát városának ez a különleges, 
egyedi porcelánbaba kiállítás.

 ? Készítesz reborn babákat is. 
Ezek élethű csecsemőbabák, 
velük kapcsolatban megoszla-
nak a vélemények. Van, akit már 
egy kicsit riaszt, mert tényleg 
annyira élethű, van, aki meg úgy 
bánik vele, mint egy élő kisbabá-
val, öltözteti, hurcolja.

- Igen ez a két véglet. A reborn 
baba az most nagyon-nagy divat 
a világban. Sokkal egyszerűbb 
megcsinálni, mint egy por-
celánbabát, de legalább olyan 
költséges. A festési technikával, 
lehet alakítani, ettől lesz egyedi. 
Én ezt a babát is egy műtárgynak 
tartom, dekorációnak. Nekem 
egy kihívás, hogy úgy meg tud-
jam festeni, hogy tényleg élet-
szerű legyen. Örömet okoz, ha jól 
sikerül, ha olyan, mint egy igazi 
kisgyerek, jó ránézni. Szerintem 
a probléma akkor van, ha valaki 
igazi babaként kezeli, és például 
elviszi sétálni a parkba, stb. ezt 
már én kicsit betegesnek tartom.

 ? -A családod mit szól hozzá, 
hogy ennek a különleges hobbi-
nak élsz, büszkék rád? 

- Azt hiszem igen, két unokám 
van Tamara és Rebeka, tíz és 
tizenkét évesek, már próbálkoz-
tak ők is babakészítéssel, érdek-
lődőek, ügyeskednek. Egy-egy 
kiállítás alkalmával, büszkén 
mutatják, hogy melyik baba 
készült róluk. 

 ? Van kedvenc babád? 
- Nincs, mindegyiket egyfor-

mán szeretem, de ha egy újabb 
baba elkészül, akkor sokáig 
nézegetem, örülök neki. Ha fel-
megyek, a sok baba közé akkor 
néha rá is csodálkozom, tényleg 
én csináltam ezt mind?

 ? Milyen tervek vannak még a 
fejedben?

- Nagyon sok! A történelmi 
viseletek témakörben a magyar 
királyok sorozatnál tartok. 
Három magyar király már elké-
szült (István, Mátyás, Mária 
Terézia) ezt szeretném folytat-
ni, Szent Lászlót, Árpád vezért, 
Ferenc Józsefet mindenképp. 
Továbbra is szeretnék világ-
versenyre menni, szeretném 
elérni a legmagasabb platina 
fokozatot. Jó lenne, ha a Táti 
Porcelánbaba Klub csapata 
együtt maradna! Szívesen lát-
nék fiatalabb tagokat is! Foly-
tatni kellene, mert nincs ilyen 
klub az országban, Európában, 
de valószínűleg még talán a vilá-
gon sem. Nincs még egy olyan 
csapat, ahol ugyanarra a témá-
ra, egy-egy életképbe mindenki 
készít babát. Ilyen összefogás 
nem hiszem, hogy van, és azért 
ez jó dolog.

„Mert mi a baba? Egy csepp 
titok. Nem tárgy, nem élőlény. 
Kézzelfogható varázslat. A kis-
gyermek kezében kulcs, mely 
megnyitja számára a mesék vilá-
gát. A felnőtt pedig, aki kitalálja 
és megteremti, mialatt ezt teszi, 
megfürdik az örök ifjúság forrá-
sában."/ Remsey  Ágnes

Czibuláné Csicsman Erzsébet 
már elmúlt 50 éves, amikor szo-
ros kapcsolatba került a babák-
kal. Kicsit későn találkozott vele, 
de szívből kívánjuk, hogy még 
sok ideje legyen a babázásra!

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

Adrien Brody
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A pünkösd is az 50. napon van, 
húsvét után. Ez az ünnep is 
mozgó dátumú, a húsvét moz-
gása miatt: május 10 és június 
13 között mozoghat, évről évre. 
A húsvét kezdettől mozgó volt 
és a 4. században szabályozták 
dátumát: a tavaszi nap-éj-egyen-
lőséget követő holdtölte utáni 
vasárnapra tették. A tavaszi 
nap-éj-egyenlőség csillagásza-
tilag, naptárilag fix időpont, de 
ehhez képest mozog a Hold fázis-
változásainak ritmusa, s ezzel 
együtt mozog a húsvét időpont-
ja. Így aztán mozog a naptárban 
a többi, utána következő ünnep 
is, a mennybemenet, a pünkösd, 
a Szentháromság, az úrnap. Sen-
kinek sem lenne hátránya abból, 
ha a húsvétot fix naptári naphoz 
kötnék, de ez a mozgó-ünnepes 
gyakorlat kétezer éves múltra 
tekint vissza…

A kisgyermekes karácsony 
nagyon emberközeli, nagyrésze 
a tapasztalat körébe esik; a feltá-
madásos húsvét már csak félig 
esik bele; a szentlelkes pünkösd 

egészen tapasztalaton kívüli, 
csak hatásai érzékelhetők. Talál-
kozunk ilyennel tapasztalati 
világunkban is. Pl. az exo-boly-
gók (más csillagok körül keringő 
bolygók) nagyon kicsik meg-
pillanthatóság szempontjából, 
ám csillagjuk fény-csökkené-
sét okozzák, miközben előttük 
elhaladnak keringésük során. 
Ezt a periodikus fény-csökkenést 
mérik, s ebből következtetnek a 
bolygó létére; tehát magát nem 
látják, de hatását észlelik.

A Szentlelket sem lehet látni, 
de hatása belelóg a tapasztalat 
körébe. A félénk tanítványok 
bátrakká lettek, gondolataik 
letisztultak, kétségeik eloszlottak 
Jézussal kapcsolatban. A szélzú-
gás, a lángnyelvek, a galamb, 
jelképek, van mondanivaló-
juk. Egyes templomokban égő 
kanócokat dobáltak le a kórus-
ról mise közben, megjeleníteni 
akarva a lángnyelveket, amelyek 
a tanítványokra szálltak az első 
pünkösdkor; majd jobbnak lát-
ták rózsaszirmokra cserélni a 

kanócokat. Az apostolok beszé-
dét több, mint húsz nyelvet 
beszélő népség hallgatta, s mind 
értette, mert mind úgy hallot-
ta, hogy a maga nyelvén szól. 
Ebben a történetben nem az a 
fontos, hogy nyelv-csoda történt 
abban az órában Jeruzsálemben, 
hanem hosszútávú mondaniva-
lója fontos: a föld minden népe 
meg fogja érteni Jézusban az iste-
ni tanítást. Az Apostolok Cseleke-
deteinek könyvében olvasható az 
első pünkösd leírása.

A Szentlélek közlésének rítusa 
a bérmálás. A görög katolikusok 
a kisbabát keresztelésekor meg is 
bérmálják. A római katolikusok 
felnőtt korba lépő fiatalt bérmál-
nak, de felnőtt keresztelkedése-
kor a keresztelő pap a bérmálás 
szentségét is adja. A protestán-
soknál a konfirmálásban erősíti 
meg a Szentlélek a fiatalt.

Még mindig a fülemben cseng 
Szepesi György egyik foci-meccs 
közvetítése, vésztjóslóan kiabál-
ta: Jönnek a csehszlovákok! Jön-
nek a csehszlovákok! A mostani 

években ennek mintájára kia-
bálhatnánk: Jönnek a muzul-
mánok! Jönnek a muzulmánok! 
– és ennek nagyobb a tétje, mint 
a focimeccsnek. Fel kell szítani 
alvó, kényelembe-fulladó keresz-
ténységünket, meg kell erősíteni 
Jézushoz tartozásunkat, mert 
sokan támogatják a muzulmá-
nok áramlását. Se Isten, se más 
megvédeni nem fog minket, ha 
nem vagyunk erősek. A Szent-
lélek nem késlekedik megerő-
sítő munkájával, de a kapott 
kegyelmet, erőt, nekünk kell 
hasznosítani.

Ez a veszély is el fog múlni – 
még nem tudjuk, mennyi áldo-
zat és szenvedés árán. Méltatlan 
lenne kereszténységünkhöz, 
ha utána újra az eltespedés, a 
kényelem- és jómódkeresés vár-
na ránk. Sok baj van a világban, 
amiket krisztusi lelkiséggel lehet 
megszüntetni. Veni sancte Spiri-
tus! - Jöjj Szentlélek Úristen!

Április 6-15 között rendezték 
meg a 22. Országos Baba- és 
Mackókészítési versenyt és 
Kiállítást a Győri Művészeti, 
Fesztivál- és Művelődési Köz-
pont és a Magyar Bababará-
tok Egyesülete szervezésében 
a Zichy-palotában. Néhány 
év kihagyás után ismét Győr 
városa adott otthont e rangos 
eseménynek. A kiállítás egy 
része a Magyar Bababarátok 
Egyesülete által meghirdetett 

országos versenyre beküldött 
munkákból állt, de meghívott 
vendégek is szerepeltek. Köztük 
a Táti Porcelánbaba Klubunk a 
Mátyás király udvarában vala-
mint az István király koroná-
zása jelenettel. Az utóbbit itt 
mutatták be első alkalommal. 
A életkép 15 porcelánbabából 
áll. A király és királyné Czibu-
láné Csicsman Ezsébet alkotá-
sa, melyhez a koronaékszere-
ket Székely Gyula ötvösművész 

készítette.  További alkotók: 
Saárné Hajós Erzsébet (Sarolt 
fejedelemasszony), Kátai Feren-
cé (érsek), Dr. Mosonyi Anna, 
Tisch Erzsébet (papok), Balázs 
Szilárdné, Erdős Péterné, Maráz 
Erzsébet, Nemes Pálné, Pappné 
Adolf Erzsébet, Schmidt Lász-
lóné, Sófalvi Melinda, Süveges 
Zoltánné, Szabó Mihályné. Az 
Országos versennyel egy időben 
– szintén a győri Zichy palotá-
ban – került megrendezésre a 
magyar GDS tagok számára a 
Globál Doll Society regionális 
versenye, melyen Czibuláné 
Csicsman Erzsébet négy arany 
és Dr. Mosonyi Anna egy bronz 

oklevelet szerzett. Kiállításra 
kerültek az előző két évben a 
nemzetközi és a GDS regionális 
versenyen résztvevők díjazott 
babái, köztük Szűcs Zsóka alko-
tásai is. 2018-ban Norvégiában 
lesz a nemzetközi babakészítő 
verseny, melyre a Táti Porcelán-
baba Klubból négyen készülnek 
egyéni megmérettetésre.  A 
nyárra eddig két felkérése van 
a klubnak: Visegrádra a Nem-
zetközi Palotajátékok idejére 
várják a „Mátyás király udvará-
ban”, az Esztergomi Bazilikába 
pedig bemutathatjuk az „István 
király koronázását”.

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

A Táti Porcelánbaba 
Klub hírei

Pünkösd
Kardos Mihály plébános úr gondolatai

Az Ószövetségben is volt pünkösd, ami az 50. nappal kapcsolatos. Az idők so-
rán ez különféle tartalmakat kapott, zarándoklat, aratás-ünnep, zsenge ter-
mények bemutatása az Urnak… Mi, a Jézust követő újszövetségiek, a Szentlé-
lek eljövetelét, emberekre kiáradását ünnepeljük pünkösdkor.
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Az ünnepséget a Kissné Men-
ner Judit, Maráz Erzsébet, Sza-
chán Jánosné óvodapedagógu-
sok, valamint Giedáné Fodor 
Csilla és Szapor Ernőné dajkák 
által betanított sváb néptáncot 
előadó gyermekek produkciója 
nyitotta meg. 

A táncokat követően Turi 
Lajos polgármester köszöntötte 
a vendégeket, majd ismertette a 
felújítási munkálatokat.

Völner Pál á l lamtitkár, 
or sz ág g y ű lési képv i selő 
kiemelte, hogy újjáépítő kor-
szaknak lehetünk résztvevői, 
hiszen a Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program kere-
tében számos oktatási és egész-
ségügyi intézmény újulhat 
meg. Mindemellett köszönetet 
mondott a kivitelezési munká-
latokat elvégző vállalkozásnak 
is, hiszen áldozatos munkájuk 
nélkül nem valósulhatott volna 
meg ez a fontos beruházás.

Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke beszédében 
elmondta, hogy a korszerűsített 
épület nem csak a jelenlegi dol-
gozók és a gyermekek számára, 
hanem a jövő generációinak is 
egyaránt kiemelkedő jelentő-
ségű intézménye lehet.

Schmidt Margit intézmény-
vezető köszönetét fejezte ki 
a felújítással kapcsolatban, 
ugyanis a gyermekek az idei 
esztendőt már korszerű épü-
letben kezdhették el.

A beszédeket követően Vörös 
Izabella szólóéneke, majd az 
óvodások esernyős műsora 
következett.

A rendezvény zárásaként 
Popovics György, Völner Pál, 
Turi Lajos és Schmidt Margit 
közösen átvágták a nemzeti 
színű szalagot, ezzel jelképesen 
felavatták az épületet.

WALCZER PATRIK
FORRÁS: 24 ÓRA, 2018.MÁRCIUS 20.

Átadták a felújított óvodát és a bölcsődét
Völner Pál országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, újjáépítő korszaknak lehetünk 
résztvevői

Színes műsorral, papi áldással és szalagátvágással 
avatták fel hétfőn a felújított táti óvoda és
bölcsőde épületét

Turi Lajos, Völner Pál, Schmidt Margit, Popovics György avatott

Esernyős tánc. - Fotók: Pappné Adolf Erzsébet

Szervatius Tibor 1930-ban szüle-
tett Kolozsváron. Édesapja Szer-
vatius Jenő volt az első mestere s 
a tőle átvett népi fafaragás, a szé-
kely népművészet szobrászati 
elemeit fejlesztette tovább.  Apa 

és fia közösen alkotta Farkasla-
kán Tamási Áron vulkánkőből 
faragott síremlékét. 

Művészete korszerű és 
magyar. Duray Miklós szerint: 
aki elfelejti honnan jött, nem 
tudja hová megy, és azt sem 
tudja, mi végett magyar, érintse 
kezével Szervatius Tibor bárme-
lyik szobrát és megvilágosodik. 

Ars poétikáiban ősi és új, népi 
és modern, keleti és nyugati egy-
ségekbe foglalható. Nemcsak 
kiváló szobrász, ő a zseni. Kő-, 

fa-, vas- és bronzszobrait több 
stílusban alkotta. Művei a világ 
minden táján megtalálhatók. 

Mi tátiak legbüszkébbek az 
Ister-pár alkotására vagyunk, 
amely 5000 év történelmét fog-
lalja magába. Az egymás mel-
lett ülő mitikus szerelmes pár 
időtlen idők óta őrzi a Duna-táj 
békéjét, nyugalmát, szellemi és 
természeti értékeit. Nemkülön-
ben a Nemzeti Együvé Tartozás 
obeliszkje is kultikus találkozó 
hellyé vált. 

Munkásságáért többek között 
Magyar Köztársaság Érdemrend 
középkeresztjével, Kossuth-díj-
jal és Magyar Örökség-díjjal tün-
tették ki. A Nemzet Művésze, Tát 
Város Pro Urbe-díjasa.

A Jóisten egyik kezéből áthe-
lyezte őt a másik kezébe. A szín-
ről-szinre látás örömében nyu-
godjon békében!

TURI LAJOSPOLGÁRMESTER

Elment az összmagyar nép 
szobrásza
2018. április 25-én elhunyt Szervátiusz Tibor
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Április 8-án Táton és Mogyorós-
bányán rendben lezajlottak a 
választások. Akadályozó körül-
mények nem voltak.

A választási szervek ellátták 

feladataikat. Köszönet illeti 
Őket, kiemelten a szavazat-
számláló bizottságok választott 
és delegált tagjaitnak kitartó, 
pontos munkájukért.

A szavazóköri jegyzőkönyvek 
a Nemzeti Választási Iroda hon-
lapján megtalálhatók (valasztas.
hu), az azokról készült tájékoz-
tató összefoglalót (legtöbb 

szavazatot elért pártokat és 
egyéni jelöltek) az alábbiakban 
közzétesszük.

Gratulálunk a korábbi és 
újraválasztott országgyűlési 
képviselőnknek! Kívánjuk, hogy 
továbbra is szívvel-lélekkel szol-
gálja választó körzete érdekeit, 
mint ahogy ezt tette eddig is!

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Országgyűlési Választások 2018
Eredmények szavazóköri bontásban Táton és Mogyorósbányán

11 környékbeli általános és 7 
középiskola diákjai számára 
rendeztek Ifjúsági Katasztrófa-
védelmi Versenyt Táton.

A Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Táti tusa elnevezésű 

versenyén tíz különböző állo-
máshellyel várták a gyermeke-
ket, ahol különböző feladatokat 
kellett teljesíteniük.

A versennyel lehetősé-
get biztosítottak arra, hogy 
a gyermekek megismerjék a 

katasztrófavédelmi rendek 
munkáját, illetve számot adja-
nak elmélet és gyakorlati isme-
reteikből is.

10 állomáshelyet rendeztek be 
a Kultúrházzal szemközti terüle-
ten. Az egyes helyeken elméleti 
tudást és gyakorlati ismereteket 
igénylő feladatokat kellett teljesí-
teniük a nebulóknak. 

Többek között túlélőcsomago-
kat kellett összeállítaniuk, tűz-
oltó felszereléseket kellett felis-
merniük, valamint árvízvédelmi 
gátat építettek a diákok. A Tatai 
Tömegsport és Tájfutó Honvéd 
Sportegyesület jóvoltából mát-
rixfutással ismerkedhettek meg.

Az általános iskolások kate-
góriájában az első helyet az 
esztergomi Dobó Katalin Gim-
názium I. csapata érdemelte ki, 
második a lábatlani Arany János 
Általános Iskola, míg a harmadik 
helyezett a táti III. Béla Általános 
Iskola együttese lett.

A középiskolások mezőnyé-
ben a dorogi Zsigmondy Vil-
mos Gimnázium Feláldozhatók 
nevű csapata lett az aranyérmes. 
Ezüstérmet szerzett az esztergo-
mi Árpád-házi Szent Erzsébet 
Gimnázium III. számú csapata. 
A harmadik helyen pedig a Dobó 
Katalin Gimnázium III. számú 
gárdája végzett.

A dobogós csapatok április 
12-én, a Tatabányán megrende-
zésre került megyei versenyen 
képviselték a térséget.

WALCZER PATRIK
FORRÁS: 24 ÓRA 2018. MÁRCIUS 28.

Homokzsákból védművet építettek
Általános és középiskolás diákok számára rendeztek ifjúsági katasztrófavé-
delmi versenyt március 27-én (kedden) a Kultúrház előtt.
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A táti könyvekben bővebben 
is olvashatunk a történetéről, 
de most röviden felidézzük az 
eseményeket. Tillmann Lőrinc 
malmos molnár, Schmidt 
József bíró, Rossz Sebestyén 
és az uradalmi kocsma bér-
lője Wajand József építették 
1818-ban.

A régi legenda szerint a kirá-
lyi vadászatok alatt, ez a hely 
István király pihenője is volt. 
1842 tavaszutó 21. napján a 
plébániai okirat szerint itt 
magyarul és németül is kell 

tartani szentmisét. Táton ez 
időben 600 fő körüli a létszám. 
A templomi búcsú mellett 
ezt az alkalmat kisbúcsúnak 
nevezték. A szentmise után 
játszott a zenekar és a kútban 
hűtötték az italt. Lépold kano-
nok lajstromozása szerint az 
1700-as évek végétől van itt a 
Fájdalmas Krisztus és a Fáj-
dalmas Szűz szobra. A taber-
nákulum pedig a mostani 
templomunk elődjéből szár-
mazik. Az itt álló kőkereszt 
alapja 1720-ból való. A rajta 

lévő keresztet Mechler Mihály 
készítette 3 éve.

A kápolna gondozói nevét a 
mindenkori plébánosok rend-
re felsorolják. 1942 óta Mech-
ler György családja a gon-
dozó. Mai örökösei 1986-tól 
Rózsahegyi (Rozner) György 
és felesége Schreck Katalin és 
a testvérek Mária és Lívia csa-
ládja. Ők a szorgalmas ápolói 
ezen értékes történelmi és 

egyházi emlékhelynek. Mi, 
kitartó hívei vallásunknak 
és őrzői hagyományainknak 
továbbra is tartsuk meg ezen 
szép szokásainkat! Áldjon 
meg a Magyarok Istene Mind-
annyiunkat, hogy a Múltnak 
emlékül – a jövőnek példa- 
képül és szolgálatára a jelen-
nek! - továbbra is tartsuk meg 
jó szándékainkat!

TÁTI KÁTAI FERENC

200 éves a 
Szentháromság 
kápolna
2018. május 27-én, a szentháromsági szentmisén 
emlékezünk meg a régi, jó, áldozatot is hozó táti 
hívekről, akik építették, és akik 200 éve gondozzák 
a Szentháromság kápolnát és környékét. 

A Duna-Gerecse KSZE tervei
Több tömegsport rendezvényt szeretnénk

Terveink között van olyan tömegsport rendezvények szervezése mellyel ha-
gyományt teremtünk. 

A Duna-Gerecse Kerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 
tevékenysége jórészt Táton 
zajlik, melynek során a helyi 
sportélet megszer vezését, 
egy sportközösség létreho-
zását is céljának tekinti. A 
közeljövőben szeretnénk a 
Tát településnév használatát 

kérni a képviselő-testülettől, 
egy apró névmódosítással, 
az egyesület nevében meg-
jelenítve. Ezzel is kötődni a 
városhoz és lakóihoz, még 
szorosabbá fűzni kapcso-
latunkat a lakossággal és a  
mindenkori városvezetéssel, 
céljaink elérése érdekében.

A lehetőségeket, támogatá-
sokat kihasználva, a terem-
sportok na k is helyet adó 
infrastruktúra kialakítása is 
a nagy célok között szerepel. 

Terveink között van olyan 
tömegsport rendez vények 
szervezése mellyel hag yo-
mányt teremtünk. Leg yen 

az akár családi sportnap a 
sportpályán, sok minden más 
mellett fitnesz programokkal 
az MNA fitness club közre-
működésével vagy kerékpá-
ros, gyalogos teljesítménytú-
rák megrendezése, amire azt 
mondhatjuk táti esemény, de 
szívesen jönnek résztvevők a 
környező, de akár távolabbi 
településekről. 

A nyári sport és szabadidős 
tábor szervezésével célunk, 
hogy a különböző programo-
kon, sportfoglalkozásokon 
keresztül kedveltessük meg 
a mozgást, sportolást a gye-
rekekkel, és hangsúlyozzuk 
annak szükségességét a min-
dennapok során.

A táti labdarúgás utánpót-
lás korosztályainak létreho-
zása, szervezése, kialakítása 
tovább folytatódik.

Há rom sza kember fog-
lalkozik a g yermekekkel a 
különböző korosztályokban. 
Folyamatosan várjuk a gyer-
mekek jelentkezését.

CSILLAG CSABA
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 ? Sok gyermek szeretne még 
kiskorában tűzoltó lenni. Aztán 
kicsit érettebben ráeszmél, nem 
biztos, hogy megfelel e nemes 
szakma iránt támasztott köve-
telményeknek, és a szirénázva 
vonuló szép piros tűzoltóautón 
túl bizony sok – az átlagembert 
megrettentő – feladattal kell 
szembenézni. Önben mikor fogal-
mazódott meg először, hogy tűz-
oltó szeretne lenni?

Ez egy érdekes dolog. Én sosem 
készültem tűzoltónak, tehát én 
vagyok az a kivétel, aki gyerekko-
rában még nem tűzoltó szeretett 
volna lenni. Ellenben minden 
más szerettem volna lenni.

Győrben voltam sorkatona, 
és azon ritka sorkatonák közé 
tartoztam, akinek kimondottan 
tetszett ez a világ. Egy elitebb 
alakulatnál, a felderítő zászló-
aljnál kezdtem a szolgálatot. Egy 
igen karizmatikus, a mai napig 
aktív századparancsnokom volt, 
aki szép pályát futott be. Ő volt a 
példaképem.

A leszerelésem közeledtével 
alakult meg a NATO felügyelete 
alatt az első magyar IFOR misz-
szió, ami jó lehetőségnek tűnt 
számomra. Elég komoly pszi-
chológiai és katonai ismeretek-
kel kellett rendelkezni, valamint 
fizikai kritériumnak kellett meg-
felelni. Egy évet voltam Boszniá-
ban. A mai napig meghatározza 
az életemet ez az egy év. Ren-
geteg tragédiát, rengeteg bor-
zalmas dolgot láttam. Szétlőtt, 
hátrahagyott szellemvárosokat. 
Tömegsírokat, aknamezőt – ami 
nemcsak egy hétköznapi ember, 
hanem egy katona számára is 
félelmetes látvány. 

 ? Mi történt, amikor hazatért 
Boszniából?

Leszereltem. Utána pedig 
nem találtam önmagamat. 
Megszoktam a katonás rendet, 
az elvárásokat. Ekkor jött a lehe-
tőség, hogy tűzoltó legyek. 1998 
december 1-jén az Esztergomi 
Hivatásos Önkormányzati Tűz-
oltósághoz álltam be vonulós 
tűzoltónak. Erre nagyon büszke 
vagyok, hiszen legalulról kezd-
tem a szakmát, őrmesterként. 
Ezáltal rengeteg olyan dolgot 
tanultam, tapasztaltam meg, 
amit úgy gondolom, hogy a mai 
munkám során kamatoztatni 
tudok.

A diplomámat a Pécsi Tudo-
mányegyetem Pollack Mihály 
Műszaki Karán műszaki sza-
koktató szakon, tűzvédelmi 
szakirányon szereztem, ezután 
megkaptam az első rendfoko-
zatomat, főhadnagy lettem. 
Esztergomban először szolgálat-
parancsnok-helyettes, szolgá-
latparancsnok, majd tűzoltási és 
műszaki mentési osztályvezető 
(parancsnokhelyettes) lettem. 
Így lépkedtem szépen felfelé a 
ranglétrán.

 ? A következő beosztása az 
Esztergomi,  majd a Tatabányai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tűzoltósági felügyelője. Ismertes-
sük meg egy kicsit az olvasókat, 
mi is az a katasztrófavédelem.

A katasztrófavédelem, mint 
fogalom és mint szervezet, rég-
óta létezik. E rendszer részeként 
működik a polgári védelem. 
Később, 2012-ben, a tűzoltóságok 
állami irányítás alá vonásakor 
lettek a hivatásos tűzoltóságok is 
a rendszer részei. 

Bár az így kialakult struktúrát 
egyesek támadják, számos elő-
nyét tudom felsorolni. 

 Például azt, hogy az önkor-
mányzati tűzoltóság idejében 
úgy működött, hogy kimentünk 
egy tűzesethez, eloltottuk és 
eljöttünk a helyszínről. Hátra-
hagyva egy romos épületet, hát-
rahagyva az épület lakóit. 

A mostani egy komplex, min-
dent átfogó rendszer. Ennek a 
bekövetkezett káreseteknél tör-
ténő beavatkozások éppúgy a 
részét képezik, mint a megelő-
zést célzó hatósági munka. De 

ennek köszönhető az is, hogy 
a tűzoltó ma már nem "csak" 
eloltja a tüzet, hanem úgyneve-
zett lakosságvédelmi intézkedé-
seket is tesz, vagyis nem hagyjuk 
hátra a lakókat a romos ingat-
lannal, hanem gondoskodunk 
az elhelyezésükről. Mindebből 
jól látszik, mennyire kibővült a 
tevékenységünk. Maga a tűzol-
tó szakma tehát nem változott, 
ugyanúgy tüzet oltunk, műszaki 
mentéseket végzünk stb.

Mindemellett azonban renge-
teg területen van ott a kataszt-
rófavédelem, ellenőrizzük a 
veszélyesáru-szállítmányokat, 
felügyelet alatt tartjuk az ipari 
létesítményeket, de a vízügyi és 
vízvédelmi hatósági jogkör, vagy 
éppen a kéményseprés is a szer-
vezethez tartozik.

 ? Hogyan került el Esztergomból?
Az akkori megyei igazgató, 

Czomba Péter azzal keresett 
meg, hogy menjek Tatabányá-
ra felügyelőnek. Rövid időszak 
után pedig felkért megyei tűz-
oltósági főfelügyelőnek. Ez 2013-
ban volt, akkor, amikor az eddigi 
legnagyobb dunai árvíz, előtte 
pedig az emlékezetes márciusi 
hóhelyzet volt.  Utóbbi helyzet 
kezelését több kritika is érte, de 
úgy gondolom, hogy az állomány 
olyan tanúbizonyságot tett hoz-
záállásáról, kitartásáról, ami 
megkérdőjelezhetetlen.

 ? A 2002-es árvízi védekezésnél 
nyújtott helytállásért miniszter-
elnöki dicséretet kapott.

Bár az ember nem a kitünteté-
sekért dolgozik, természetesen 
büszke vagyok rá, bár úgy érzem 
és vallom, hogy ez nemcsak az én 
érdemem, hanem a mögöttem 
álló nagyon sok emberé. A tűzol-
tói munka mindig is csapatmun-
ka, ezt vallom most is, főigazga-
tó-helyettesként. Ha kollégáim 
hibáznak, akkor én is rosszul 
végzem a dolgom, ha ők jól dol-
goznak, akkor van rá esély, hogy 
az én munkámat is jónak ítélik. 

 ? Ezután Szekszárd, majd Szom-
bathely következett.

Csapatmunkában az emberekért
Interjú Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornokkal

A Táton élő Erdélyi Krisztián vonulós tűzoltóként kezdte pályáját Esztergom-
ban, majd a ranglétrát végigjárva ma a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság főigazgató-helyettese. Egy végletekig szerény ember, aki renge-
teg tapasztalattal felvértezve mindig is a csapatmunkában hitt.
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2014 tavaszán az akkori főigaz-
gató, Bakondi György altábor-
nagy úgy döntött, hogy Tolna 
megyében leszek igazgatóhelyet-
tes. Egy ilyen megbízatás hatal-
mas elismerés, de még nagyobb 
kihívás. A családomat hátra kel-
lett hagyni, egy évig ingáztam.

Nem sokkal később, 2014 
decemberében pedig már jött is 
a következő feladat: a Vas megyei 
katasztrófavédelem élére nevez-
tek ki, vagyis rövid időn belül 
Szombathelyen találtam maga-
mat, továbbra is a család nélkül.
Itt napra pontosan 2 évet töltöt-
tem el.

Két nagyon érdekes megye, 
nagyon érdekes a tűzoltó szak-
mát elismerő, a tűzoltó szakmá-
ért tevő emberekkel. Itt ismer-
tem meg azt a fogalmat, hogy 
öngondoskodás. Az emberek 
öngondoskodásra való hajla-
ma Vas megyében óriási. A 216 
településből (zömében csak 
néhány száz fős), csaknem száz-
ban működik önkéntes tűzoltó 
egyesület. Ráadásul kiválóan! 
Hogy csak egy példát mondjak: 
a 350 fős településen, Bucsun, a 
tűzoltó egyesületnek több mint 
70 tagja van. Nincs olyan család, 
ahol ne lenne egy tűzoltó. Óriási 
összetartozás van. A lomtalaní-
táskor az összegyűjtött fémet és 
papírt a tűzoltó egyesületnek 
adják. Ez is egy bevételi forrás, a 
pénzt aztán például a szertárra 
költik. Nagyon megfogott ez a 
szemlélet.

 ? Ezt a Vas megyei szemléletet 
– amelynek ön is részese lett – 
hogyan tudná a tátiaknak, a táti 
fiataloknak átadni?

Sajnos a mai fiatalokat nagyon 
nehéz megfogni. Mondom ezt 
gyakorló apaként is. Hozzá-
juk kell egy kicsit idomulni. Én 

alapvetően az általuk használt 
kommunikációs eszközöket 
használnám elsőként,  – pon-
tosan azokat a dolgokat fog-
nám meg és hoznám előtér-
be, amelyekre  a mai fiatalok 
vevők. Jó kis spotfilmekkel,  a 
közösségi médián közzétehető 
kampányfilmekkel. 

Szomorúan látom, hogy a 
korábban komoly munkát végző 
táti önkéntes tűzoltó egyesület-
tel mi történt az utóbbi években. 
Ha információim nem csalnak, 
megint fejlődésnek indult. Ennek 
nagyon örülök, és szeretném is, 
ha Táton újraindulna egy az ifjú-
ságot megmozgató és összetartó, 
a gyerekeket a számítógép elől 
kicsit kirángató közösség. Táton 
egyébként számos volt kollégám 
él (nyugállományúak és aktívak 
egyaránt).  Ők szerintem a hívá-
somra, vagy a mostani tűzoltó-
parancsnok, Poszpisek Szabolcs 
hívására szívesen jönnének, csak 
lássanak egy kis kapcsolódási 
pontot. Legyen egy kis mozgás a 
szertár körül. 

Óriási közösséget, a tele-
pülés büszkeségét lehetne itt 
összekovácsolni.

Én nem szeretnék semmifé-
leképpen úgy részt venni ebben 
a közösségépítésben, mint a 
főigazgató-helyettes. Sokkal 
inkább úgy, mint Erdélyi Krisz-
tián, táti lakos, persze a maga 
tapasztalataival és tudásával, 
mindez adhat természetesen 
pluszt ehhez az építkezéshez.

Tát alapvetően sváb település, 
itt mindig is voltak német és oszt-
rák kapcsolatok. De érdemes és 
fontos lenne a szomszédos Szlo-
vákia felé is nyitni. 

 ? 2017. január 1. óta a BM 
Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság általános 

főigazgató-helyettese. Hogy az 
olvasók tisztában legyenek vele, 
milyen feladatokat lát el?

Ezt nagyon nehéz röviden 
összefoglalni. Alapvetően az 
első számú helyettes a szak-
mai helyettes. Hozzám tartozik 
Magyarország (19 megye és a 
főváros) mentő és tűzvédelme, 
a polgári védelem és az ügyeleti 
rendszerünk (a klasszikus hír-
adási rendszer mentőkkel, tűz-
oltókkal) folyamatos (24 órás) 
működtetése. A jogszabályok 
előkészítése, jogszabály vélemé-
nyezése, illetve a tapasztalat jog-
szabályba való átültetése. A teljes 
képzési rendszerünk összeállítá-
sa, felügyelete, folyamatos meg-
újítása. Legalább ennyire fontos 
a különböző rendvédelmi társz-
szervezetekkel (rendőrség, bün-
tetés-végrehajtás, stb), valamint 
az egyes minisztériumokkal való 
kapcsolattartás. Mindezen túl a 
műszaki mentés során felkészü-
lés, az eszközök beszerzése, az 
új eszközök rendszerbe állítása, 
csapattréningek tapasztalatai-
nak összegyúrása. De talán ezt 
nem részletezném tovább.

 ? Elmondta, büszke arra, hogy 
alulról kezdte. Hiányzik-e a klasz-
szikus vonulós tűzoltó élete?

Úgy gondolom, aki több mint 
tíz évet ült fecskendőn és hozott 
döntéseket, irányított embereket, 
igyekezett a káoszban nyugalmat 
sugározni és rendet tenni, annak 
ennyi idő után csak hiányozhat. 

 ? Bár beszélgetésünk alatt több-
ször szerényen jelezte, hogy ne 
emeljem ki a kitüntetéseket, de 
egy ilyen cikkben megkerülhe-
tetlen egy dandártábornoki rang.

Azt szokták mondani, hogy 
bizonyos kitüntetések egy idő 
után járnak. Mint mondtam, 

ezekre büszke vagyok, de nem 
ezért teszem a dolgomat. Az 
pedig különösen fontos számom-
ra, hogy ennyi idősen dandártá-
bornok vagyok, hiszen egy ilyen 
kinevezés önmagában hatalmas 
elismerés. De én valóban nem 
emeltem volna ki. Én sokkal 
büszkébb vagyok azokra a pil-
lanatokra, amikor például meg 
tudtunk menteni egy égő házban 
lévő embert, vagy az utolsó pilla-
natban ki tudtunk hozni a házból 
egy gázpalackot. Vagy hogy Vas, 
Tolna és Komárom-Esztergom 
megyében milyen sok szép ren-
dezvényünk volt, amelyeket csa-
patban, együtt dolgozva tudtunk 
megszervezni. Titkon azért ezek-
re gondolok a legszívesebben.

 ? Mikor költözött Tátra?
Én Esztergomban születtem. 

Ott jártam általános iskolába, 
ott kezdtem a tűzoltói szakmát. 
Ott is laktam, amíg meg nem 
ismerkedtem a feleségemmel. 
Egy ideig Dorogon éltünk egy 
panel lakásban. De ő is egy csalá-
di házas környezetből jött, ahogy 
én is. Kert, kutya, gyümölcsfák...  
Három év után a panelben ezek 
már nagyon hiányoztak. Ekkor 
úgy döntöttünk, hogy Tátra köl-
tözünk. Újtelepen vásároltunk 
egy telket és elkezdtünk építkez-
ni. 2002 augusztusában költöz-
tünk be, ekkor született a fiam 
is. A 2002-es árvíz idején. 

A mai napig nem bánom, 
hogy ide költöztünk. Azt az 
egyet bánom, hogy hajnalban 
megyek, és csak késő este érek 
vissza. Élhető település, szere-
tem a közelségét, a szépségét, 
az egyszerűségét. Sok mindent 
kompenzál az életemben az itt 
lévő nyugalom: a telefoncsörgést, 
a nyüzsgést. Szeretek itt élni. 

HÁMOS LÁSZLÓ
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 ? Mikor kerül sor a horvátor-
szági utazásra és milyen ren-
dezvényen fognak szerepelni?

Július 12-én, kora reggel 
indulunk és július 15-én az 
esti órákban érkezünk vissza. 
A kétnapos II. Adriatic Dan-
ce and Music Fesztival a Krk 
sziget központi tengerpartján 
és a Kvarner-öbölben találha-
tó Novi Vinodolski népszerű 
üdülőhelyen kerül megrende-
zésre, melyre fúvószenekarunk 
is meghívást kapott. A legtöbb 
szereplő Magyarországról érke-
zik majd, de lesznek fellépők 
Szlovákiából, Írországból, Észt-      
országból és Tajvanról is.

 ? Milyen szerepléseik voltak az 
év eddigi részében?

Január 7-én, a már hagyomá-
nyos Újévi hangversenyünkön 
ismét megtöltötte a közönség 
a kultúrház nagytermét. Meg-
tiszteltetés volt számunkra, 
hogy a koncerten részt vett 
Popovics György úr, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke is.

Január 20-án a Tatai Német 
Önkormányzat meghívásá-
ra részt vettünk a Tatai Pezs-
gőg yá rba n megrendezett 

Komárom-Esztergom Megyei 
Svábbálon, ahol műsorunkkal 
nagy sikert arattunk. 

Március 14-én, a Hősök terén 
tartandó ünnepi megemlékezé-
sen szerepeltünk.

 ? Idén milyen külföldi fúvós- 
zenekarokkal és mikor adnak 
közös hangversenyt?

A Musik-Land Utazási Iroda 
felkérésére május 19-én, Doro-
gon osztrák, június 16-án, Táton 
finn és szeptember 28-án szin-
tén Táton norvég zenészekkel 
játszunk közösen. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, a koncer-
tek végén néhány művet a ven-
dégzenekarral együtt fogunk 
előadni.

 ? A Táti Német Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében 
milyen rendezvényeken fognak 
fellépni?

Az 1985-ben megalakult Táti 
Német Nemzetiségi Fúvószene-
kar tagjai fő feladatuknak tekin-
tik ma is a német nemzetiségi 
zenekultúra ápolását és a lakos-
ság (különös tekintettel a német 
nemzetiségűekre) szórakozási 
igényeinek magas szintű kielé-
gítését. Ennek szellemében 

veszünk részt a június 24-én 
és az október 07-én megren-
dezésre kerülő Polka-Partyn és 
november 11-én, a Nemzetiségi 
Napon.

 ? Ebben az évben milyen zenei 
feladatok várnak még az 
együttesre?

Május 26-án örömmel 
teszünk eleget Pogrányi Anna 
volt zenekari tagunk meghí-
vásának, aki ezen a napon a 
Táti Templomban tartja az 
esküvőjét.

Több mint három évtizedes 
tevékenységünk elismerésének 
tartjuk a tavaly elnyert Komá-
rom-Esztergom Megyei Príma 
Díjat. A VOSZ Megyei Szerveze-
tének felkérésére - mint tavalyi 
díjazott - fellépünk a szeptem-
ber 21-én, a Tatabányai Jászai 
Mari Színházban megrende-
zésre kerülő idei Díjátadó Gála 
műsorában.

Együttesünk idén is sze-
replője városunk kulturális és 
társadalmi rendezvényeinek.  
Részt veszünk május 20-án a 
Pünkösdi Napon, szeptember 
22-én a Szüreti mulatságon, 
december 17-én pedig a kará-
csonyi ünnepségen. Az október 

23.-i megemlékezésen a mi 
zenénkre fognak koszorúzni a 
résztvevők.

 ? Milyen támogatásokat 
kapnak?

A Táti Német Nemzetiségi 
Fúvószenekari Egyesület tagjai 
nagyon hálásak és  nevükben 
ezúton is köszönöm Tát Város 
Önkormányzatának, a Táti 
Német Kisebbségi Önkormány-
zatnak és Pártoló Tagjainknak 
az anyagi támogatását.

Köszönjük a magánszemé-
lyek adójának 1%-os felajánlá-
sait is, melyet az alábbiak sze-
rint használta fel az egyesület:

2015. évi NAV 1% (78.768 
Ft) - Erdélyben történt utazás 
során került felhasználásra 
(2016-ban)

2016. évi NAV 1% (69.179 Ft) - 
Összeütős cintányér vásárlásá-
hoz lett felhasználva (2017-ben)

 ? Hol és mikor tartják a zeneka-
ri próbákat?

Szladik Tibor művészeti 
vezető dirigálásával a fúvósze-
nekar próbái szerdánként 18 
órakor kezdődnek a Táti Kul-
túrházban, melyre szeretettel 
várjuk a zenét tanuló, fúvósze-
nekari játék iránt érdeklődő táti 
és környékbeli fiatalokat.

 HÁMOS LÁSZLÓ
Támogatóink:

Tát Város Önkormányzata

Horvátországba utazik a 
fúvószenekar
Zenei fesztivál a Krk szigeten

Az utazásról és a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar idei programjairól is 
beszélgettünk Rózsavölgyi Károlynéval, a zenekar elnökével. 

Táti Német Kisebbségi 
Önkormányzat
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A 2017-es év a felújítások, kor-
szerűsítések éve volt. A Szent 
György Otthonban  a nyílászá-
rók,  a kazán korszerűsítésének, 
a hőszigetelésnek köszönhetően 
a télen a korábbiakhoz képest 
érezhetően jobb volt az épület 
hőelosztása, melegvíz kapacitá-
sa. Az idősek ellátása zavartala-
nabb, környezetük,  életük kom-
fortosabb. Jelenleg 71 fő, azaz 59 
nő, 12 férfi lakónk van.

Az Otthonba való bekerü-
lés iránt nagy az érdeklődés, a 
jelentkezők igényüktől függően 
1 -2 -3 ágyas szobákba költöz-
hetnek, ennek megfelelően  a 
várakozási idő  is  változó. Az 
üres férőhelyek feltöltése folya-
matos. A kérelemhez szükséges 
nyomtatványokat az érdeklődők, 
vagy a családtagok személyesen 
kérhetik az Intézményvezetőtől.

Az intézmény szakmai prog-
ramja tartalmazza az  egész-
ségügyi, mentálhigiénés ellátás 
irányelveit, a mindennapi tevé-
kenységek ennek megfelelően  
zajlanak.

Háziorvosunk Dr. Marosi Ist-
ván a vezetőápolóval együttmű-
ködve  a panaszosok geriátriai 
fizikális és mentális állapotának 
figyelembevételével állítják be a 
gyógyszeres terápiát. 

Ápolást igénylő lakóink szá-
mára korszerű betegápolási 
ágyak, higiénikus textíliák, 
berendezési tárgyak, éjjeliszek-
rények, kerekesszékek, egyéb 
kényelmi eszközök állnak 
rendelkezésre.

A mentálhigiénés foglalkozá-
sok, a lelkitámogatás  az idősko-
ri élethelyzet feldolgozásában, 
a kiszolgáltatottság érzésének 

elkerülésében, új célok megta-
lálásában, segítenek. A fizikai 
aktivitás megőrzése meghatá-
rozója az egészséges idősödés-
nek, az életszakasz minőségi 
szempontjából szükséges az 
önállóság minél hosszabb ideig 
való megtartása. 

A szórakoztató és kultúrális 
programok szervezése folyama-
tos. 2018 február 9-én fergeteges 
farsangi  jelmezbál volt, zenével, 
tánccal, házi sütésű fánkkal, 
üdítővel. Vendégeink, a Nyugdí-
jas Klub tagjai szintén jelmezes 
előadással szerepeltek. 

A március 15-i Nemzeti Ünne-
pen, valamint április 11-én a Köl-
tészet napján verseket olvastunk 
fel. Április 24  - én Szent György 
lovag, az Otthon névadója nap-
ján 23. alkalommal rendeztünk 
Szent György napi  nagyszabású 
kvíz és ügyességi játékos vetél-
kedőt. A különleges napot késő 
délután a Férfi Kórus színvona-
las előadása zárta.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az Otthon Lovag Alapít-
ványa számára beérkezett  1% 
felajánlásokat.

PÉK KÁROLYNÉ
MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS

Szép ház, meghitt Otthon 

Az elmúlt időszak meglehetősen 
mozgalmas volt a mazsorett cso-
port számára. Az évet az iskolai 
Szülők-Nevelők bálján kezdtük 
Táton, ahol két tánccal szóra-
koztattuk a közönséget.

Az ezt követő hetek készü-
lődéssel, felkészüléssel teltek, 
hiszen április 14-én részt vet-
tünk a Siófoki Vándorkupa 
versenyen, ahol több verseny-
számban is sikeresen szerepelt a 
felnőtt csoportunk, és a verseny 

végén elhozhattuk a legtöbb 
pontot kapó produkciónak járó 
fődíjat, a Vándorkupát is. 

A következő hétvégén fellép-
tünk szintén Táton, az óvodai 
Szülők-Nevelők bálján, majd 
április 28-án táncoltunk Vár-
gesztesen, az ottani Német 
Nemzetiségi Tánccsoport által 
szervezett majális megnyitó 
rendezvényén. Az elkövetke-
zendő hetek is izgalmasak, pró-
bákkal teliek lesznek, hiszen 

készülünk az évek óta Pünkösd 
péntekén tartott egész estés 
gálánkra, ahol táncol az összes 
csoportunk, és kísér minket a 
Mogyorósbányai Fúvószene-
kar. Ezúton is meghívunk, sok 
szeretettel várunk mindenkit, 
aki kíváncsi ránk, és a gála után 

szeretne egy jót bulizni Dj Miller 
zenéire! Nyáron sem áll meg az 
élet számunkra, fellépünk töb-
bek között Tárkányon és Bajó-
ton, július végére pedig szer-
vezzük a táti iskolában tartott 
edzőtáborunkat is.

FILIP SÁRA

A táti lányok hozták 
el a Siófoki Mazsorett 
Vándorkupát

Gólyahírek

Helyesbítés:
Előző  lapszámban tévesen 
jelent meg egy kisbaba neve. 
Helyesen: Gávai László és Tót-
hové Réka leánya, Boróka
A családtól elnézést kérünk!

Az elmúlt időszakban szü-
letett táti gyermekek, váro-
sunk legifjabb polgárai: 

Aubéli Norbert és Horváth 
Nóra leánya, Laura

Peres András és Berecz Lívia 
fia, Nimród

Bérczi János és Koncsek Haj-
nalka fia, Benedek

Petneházi Martin és Galba 
Klaudia leánya, Alíz

Bunaiasu Líviu Dániel és 
Falusi Tünde leánya
Klaudia Alexandra

Garamvölgyi Ádám és Faj-
csik Jennifer leánya, Zsófia

Gratulálunk minden csa-
ládnak és jó egészséget 
kívánunk!
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A tavasz nemcsak a termé-
szetben hoz változást, hanem 
az iskola életében is. Itt nem a 
virágzás, hanem a termés, az 
egész eddig végzett munka gyü-
mölcseinek betakarítási ideje 
ez az évszak. Városunk diákjai 
tanáraik vezetésével készültek 
a különböző tanulmányi és 
egyéb versenyekre. A sportolók 
elkezdték hozni az eredménye-
ket. Az alsósok mindkét épü-
letünkben túl vannak a Nép-
daléneklési versenyen, a falusi 
iskolában lezajlott az izgalmas 
Mesemondó verseny. A felsősök 
is szépen szerepeltek a Kataszt-
rófavédelmi vetélkedőn, ahol 

a megyei fordulóig jutottak. 
Kerékpáros ügyességi versenyt 
nyert egy felsős leány. A vörös-
keresztes szakkör diákjai egy 
második és egy első helyezést 
hoztak haza. Ez utóbbi csapat 
továbbjutott a megyei megmé-
rettetésre. Iskolánk rendezte 
a megyei német nemzetisé-
gi versenyt 7., 8. osztályosok 
számára, ráadásul mindkét 
korcsoportban dobogóra áll-
hattak diákjaink. Sikeresen 
szerepeltek tanulóink a József 
Attila szavalóversenyen: máso-
dik és harmadik helyezést sike-
rült elhozni. És ez csak néhány 
kiragadott példa az elmúlt egy 

hónap terméséből! A verse-
nyek folytatódnak. Az év végi 
beszámolómban részletesen 
fel fogom tüntetni a versenye-
ket, melyeken részt vettünk, 
az azokon szereplő diákokkal 
és felkészítő tanáraik, külsős 
segítőik nevével együtt. 

Természetesen nem csak 
versenyekre járunk. Az iskola 
életét érdekes és hasznos prog-
ramokkal színesítjük.  Mindkét 
táti épületünkben nagy sikerrel 
zárult az Egészségnap. Köszön-
jük a külsős előadóknak, segí-
tőknek, hogy tudásukat meg-
osztották tanulóinkkal, sport, 
jóga vagy előadás formájában. 
Nemrégiben lezajlott a szoká-
sos tavaszi papírgyűjtés is. A 
három épületben több mint 

27 tonnányi papírt gyűjtöttek 
össze a gyerekek. Köszönjük a 
szülők segítségét. Két csoport-
tal készülünk a Táti Pünkösdi 
Napokra: az alsós tánccsopor-
tunk és a felsős énekkarunk is 
fellép.

És a tanévnek még messze 
nincs vége! Idén a 8. a osztályo-
sok három kompetenciaméré-
sen vesznek részt, a b-sek és a 
hatodikosok kettőn. 

De az iskola elsősorban a 
tanulás színtere. Alig több mint 
egy hónap van hátra év végéig. 
Kérem, kövessék figyelemmel 
gyermekeik, unokáik tanul-
mányi eredményeit, még van 
egy kis idő belehúzi, még van 
lehetőség javítani.

KALMÁR KÁROLY ISKOLAIGAZGATÓ

Hírek az iskolából

Zeneiskolai beiratkozás
A Táti Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja 
azok jelentkezését, akik érdeklődnek a zenetanulás iránt és ked-
vet éreznek a hangszeres játék alapjainak elsajátítására. 

A táti zeneiskola a következő hangszerekre hirdet felvételt: furu-
lya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, harsona, gitár, zongora. 

Ezen kívül az általános iskola leendő elsőseinek előkészítő okta-
tást (szolfézs előképző) tudunk biztosítani.

A 2018 / 2019-es tanévre a következő időpontokban lehet 
beiratkozni:

2018. május 30 – 31. 08.00 – 09.00 óráig
2018. június 01. (péntek) 08.00 – 09.00 óráig
2018. június 06. (szerda) 08.00 – 09.00 és 14.00 – 17.00 óráig
2018. június 07. (csütörtök) 08.00 – 10.00 és 14.00 – 16.00 óráig
2018. június 11 – 13. 08.00 – 09.00 és 14.00 – 17.00 óráig
2018. június 15. (péntek) 08.00 – 09.00 óráig
2018. június 18 – 20. 08.00 – 12.00 óráig

A Táti III. Béla Általános Iskola alsó tagozatának tanévzáró 
ünnepélye után, illetve a Táti Lavotta János Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanévzáró ünnepélye után is lesz még lehetőség a 
beiratkozásra.

Szeretném a kedves szülők figyelmét felhívni arra, hogy a 
zeneiskolába minden évben újra be kell iratkozni. A következő 
évfolyamba kerülés nem automatikus! 

Bővebb információt tanárainktól, iskolatitkárunktól és az intéz-
mény vezetőjétől kaphatnak. 

Nagy örömünkre iskolánkat 
több növendék is képviselte a 
különböző korcsoportokban.

A 6 korcsoport versenyzői a 
délelőtt folyamán mutatták be 
darabjaikat a zsűri tagjainak 
(Varga Julia fuvola- és zongo-
raművész-tanár, Kovács Péter 
orgonaművész, karnagy) és a 
megjelent érdeklődőknek, hoz-
zátartozóknak. Gyors ebéd után 
a zsűri értékelése alapján hallga-
tóink a következő eredményeket 
érték el: 

Varga Szabolcs, II. korcsoport 

Nívódíj. Tanára: Schreck Ferenc,   
Janoschitz Nóra, IV. kor-

csoport Ezüst minősítés                                                                         
Tanára: Kissné Hasenbeck 
Melina

Bujdos Rozália Anna, IV. 
korcsoport Bronz minősítés                                                                  
Tanára: Móczik Csaba

Gratulálunk a növendékeknek 
és a felkészítő tanároknak, vala-
mint külön köszönet Kuti Balázs 
tanár úrnak, aki zongorán kísér-
te a hallgatókat ezen a színvona-
las megmérettetésen.

SCHRECK FERENC

Régiós versenyen a táti 
zeneiskolások
2018. április 13-án, pénteken rendezte meg a XIII. 
Vértes- Dunazug Régió Zeneiskoláinak „Korunk Zené-
je” szólóhangszeres művészeti versenyét a Nyerges- 
újfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola.
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Mesék szárnyán repülhettünk 
az ügyes kisdiákok és felkészí-
tőiknek köszönhetően április 
23-án. A zsűrinek (Bányai Judit, 
Hámos László, Pappné Adolf 
Erzsébet) nem volt könnyű dol-
ga kiválasztani a legkiválóbb 
produkciót. 

Köszönjük mindenkinek 
a részvételt, a díjazottak-
nak szeretettel gratulálunk! 

Továbbra is várjuk a gyerekeket 
a könyvtárba, a mesekönyvek 
birodalmába!

Eredmények: 1-2. oszt.:  I. 
Godó Gréta (2.a.), II. Liszi Ben-
ce (2.b.), III. Tóth Noémi (1.a.);

3-4. oszt.: I. Kiss Fábián (4. 
b.), II. Godó Ákos (4. a.), III. 
Juhász Lili (3. a.), Különdíj: 
Peres Hédi (4. a.)

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

Mesék szárnyán a 
Könyvtárban
III. Béla Általános Iskola szervezésében az idei me-
semondó versenynek – nagy örömünkre – könyvtá-
runk adhatott otthont. 

Március 23-hoz – a II. világ-
háború táti befejező eseménye-
ihez – legközelebb eső vasárnap 
tartotta megemlékezését Tát 
Város Önkormányzata. Az 1995-
ben felállított emlékműnél tar-
tott rövid kegyeleti összejövete-
len nemcsak a háborúban hősi 
halált halt táti katonákról emlé-
keztek meg, de mindazokról is, 
akik azóta Tátra települtek és 
hozzátartozóik szintén elszen-
vedői voltak az akkori szörnyű 
és borzalmas eseményeknek. 
Emlékeztek azokról is, akik 
oroszföldön vagy bárhol Euró-
pában eltűntek és hiába várták 
őket haza, valamint az itthon 
meghaltakról.

A Himnusz után a Német 
Nemzetiségi Asszonykórus 
egy német katonadalt énekelt 
el, melynek röviden a tartalma 
az alábbi: „A csatatéren sokan 

elestek, sok halott maradt hát-
ra. Két szerető barát megígérte 
egymásnak, haláluk esetén 
értesítik egymás szüleit. Egy 
süvítő golyó egyiküket szíven 

találja. A férfi sápadtan, egye-
dül hal meg. A barát remegő 
kézzel értesíti a szülőket: fiukat 
eltalálta egy golyó, a csatatéren 
fekszik és nem kel fel többé.”

A megemlékezésen az egybe-
gyűltek hallhatták még a Féri-
kórus előadásában a Messze-
földön idegenben, a Nyugdíjas 
Klub Vegyeskórusa tolmácso-
lásában pedig a Szeretnék még 
egyszer boldog lenni kezdetű 
énekeket.

A táti eseményekről Németh 
Péter képviselő emlékezett 
beszédében, majd Kardos 
Mihály plébános úrral koszo-
rút helyezett el az emlékműnél.

Az eseményen felolvasásra 
került az emlékművön talál-
ható  hősi halottak névsora 
valamint a község területén 
zajló harcok alatt elhunyt táti-
ak névsora.

HÁMOS LÁSZLÓ

A II. világháború táti áldozatai
A háború táti eseményeiről, a hősi halottakról és a polgári áldozatokról emlé-
keztek meg március 25-én a fő úti óvoda előtti téren.

Fotók: Walczer Patrik. Fent: Németh Péter képviselő. Lent: Táti Férfikórus tagjai

Nemzetközi 
Borverseny Táton
 
A VINUM Ister-Granum Regionis Borlovagrend Tát 
Város Önkormányzatával közösen a Kultúrház-
ban tartotta a borlovagrend 14. nemzetközi vándor 
borversenyét.

Az Ister-Granum Eurorégió-
ból 127 borosgazda összesen 
246 bormintát nevezett be a  
nemes megmérettetésre. A 147 
fehérbor, 28 rose és 71 vörösbor 
15 magyarországi és 12 felvidéki 
településről érkezett.

Az összesen 26 tagból álló 
zsűri 6 csoportra bontva április 
28-án zártkörű bírálaton végez-
te a minták minősítését, Dr. 
Pásti György a budapesti Szent 
István Egyetem Kertészettu-
dományi Karának docense 
vezetésével.

100 pontos bírálat során a 80 
pontot el nem ért borok okleve-
let kaptak. 80 ponttól bronz-, 
84-től ezüst-, 88-tól pedig 
aranyérmet érdemeltek a borok. 
A 93 feletti pontot elérő minták 
nagyarany minősítést kaptak.

A május 5-én megrendezett 
eredményhirdetésen Turi Lajos 
polgármester köszöntötte a 
települések szép számmal meg-
jelent polgármestereit és boros-
gazdáit, majd Polhammer Lász-
ló a Borlovagrend nagymestere 
értékelte  a versenyt.

48 bor kapott oklevelet, 80 
bor bronz, 89 ezüst, 25 arany, 
3 nagyarany és 1 champion 
minősítést.

A rendezvényen részt vett Dr. 
Völner Pál országgyűlési kép-
visleő, valamint Szilva Ramóna 
a régió 2018-as borkirálynője. A 
díjkiosztón közreműködött a 
Táti Férfikórus.

A táti borok közül a legtöbb 
pontot Erdősi János 2015-ös 
Rajnai Rizlingje kapta.

HÁMOS LÁSZLÓ
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Sebák Lajos neve, több játékos-
társával és  kollégájával egye-
temben, összefonódott a táti fut-
ballal. Még ma is - bár egészsége 
már nem a régi, - a futball fontos 
helyet foglal el az életében.

Sebák Lajos a táti futball 1972-
es megalakulása óta jelen van a 
futballklub életében, úgy mint 
labdarúgó, és úgy mint vezető-
ségi tag is. 37 éves koráig, 1994-
ig futballozott aktívan. Ezután 
először szakosztályvezetőként, 
majd a felnőtt csapat edzője-
ként tevékenykedett. 1998-ban 
kezdett foglalkozni 3-4 éves gye-
rekekkel, többedmagával ún. 
fociovit nyitottak. Ahogy nőttek 
a gyerekek, őket is be lehetett 
nevezni tornákra, bajnokságok-
ra. Ebből a gárdából került ki 
Kriska Krisztián, aki később az 

újpesti Dózsában is játszott kor-
osztályos csapatokban, és Klányi 
Kevin, aki Békéscsabán futballo-
zott. Többen elkerültek Dorogra, 
vagy más magasabb osztályok-
ban játszó csapatokhoz.

A 90-es évek végétől Sebák 
Lajos kezdeményezésére kispá-
lyás bajnokságokat szerveztek 
Táton, kétszer egy évben, amit 
a köznyelv táti falubajnokság 

néven ismert.  A bajnokságra bár-
ki benevezhetett. A falubajnok-
ságot az első lépéseknél Bátori 
József, a Tátika vezetője szpon-
zorálta, majd később Dolgos 
László, Emmer József és Gódor 
István voltak a rendezvény fő 
támogatói. A legutóbbi években 
a táti sportegyesület karolta fel 
és szervezte a falubajnokságokat. 

Az évenként megismétlődő 
sporteseményre volt hogy 17 csa-
pat is benevezett. Nem csak Tát-
ról, de a környékből is érkeztek 
csapatok.  Az őszi-tavaszi bajnok-
ság 10 évig folyamatosan meg-
rendezésre került, egészen ez év 
tavaszáig. Sajnos az idén nem 
sikerült megrendezni a bajnok-
ságot. A szervezők szeretnék, ha 
ősszel legalább egy félszezonos 
bajnokság létrejöhetne. Ameny-
nyiben lesz elegendő jelentkező, 
amire van esély, mert már látszik 
az érdeklődés, akkor idén ősztől 
újraindulhat a táti falubajnokság.

Három évvel azután, hogy 
abbahagyta az aktív labdarúgást, 

Sebák Lajos arra gondolt, hogy 
jó lenne Táton is elindítani az 
öregfocit. Többekkel együtt el is 
határozták, hogy csinálnak egy 
öregfiú csapatot, ami meg is tör-
tént, s rá két évre már játszottak 
is az öregfiú focibajnokságon, 
melyet az Esztergom környéki 
öregfiú csapatoknak írtak ki elő-
ször 1999-ben. Később évente 
megrendezték a bajnokságot, s 
hét éven keresztül a tátiak nyer-
ték meg. Ez is mutatja, hogy igen 
jó csapatot sikerült összever-
buválni. Igaz, a csapatban nem 
csak tátiak játszottak, hanem 
környékbeliek is.

A táti öregfiú focicsapat jelen-
leg is nyolc öregfiú csapattal áll 
kapcsolatban, mindegyikkel 
évente kétszer tartanak talál-
kozót, egyszer Táton, egyszer 
idegenben. 

A németországi Sönstetten 
öregfiú focistáival immár 15 
éves a kapcsolat, őket idén a 
Táti Pünkösdi Napok keretében 
látják vendégül a tátiak.

 A Sönstetteniekkel való kap-
csolwat egyébként a tűzoltó csa-
pat révén jött létre anno.

A tagok tagdíjat fizetnek, ebből 
fedezik az utazási költségeket és 
a vendéglátás kiadásait. Jelentős 
segítséget kap a csapat a polgár-
mesteri hivataltól, a kultúrház-
tól, valamint a táti sportegyesü-
lettől. Ezen kívül Dolgos László, 
Rózsehegyi Gyula, Aubéli Krisz-
ta, Fodor Gabi, Mechler Jutka, 
továbbá a játékosok feleségei 
és kapcsolatai is sok segítséget 
nyújtanak.

32 év felett már lehet játszani 
öregfiú csapatban. Mint Sebák 
Lajostól megtudtuk, szükség is 
lenne egy kis fiatalításra az öreg-
fiúknál is.

 MILINSZKI MÁRTON

A kezdetektől a táti fociért
Interjú Sebák Lajossal

Sebák Lajos 22 éven át aktívan futballozott Táton, és ezzel párhuzamosan a 
táti futballklub vezetőségének munkájában is részt vett, majd az aktív labda-
rúgást abbahagyva, hosszú éveken keresztül továbbra is tevékeny szerepet 
vállalt a táti futball szervezésében.

Látogatás Sönstettenben

Köszönjük, hogy barátaid lehet-
tünk és együtt zenélhettünk.

Igazi perfekcionista voltál, 
mindent tökéletesen akartál. A 
Memory Band alapító tagjaként 
sokat köszönhettünk Neked, 
mind a színpadi, megjelenés-
ben mind a zenék kidolgozásá-
ban, előadásában. Aki ismert 

Téged, tudja, hogy tudásodat 
legkevésbé iskolában tanultad. 

A zenét sok-sok gyakorlás-
sal, zenehallghatással, a kerté-
szetet, amiben gyönyörű asz-
paráguszokat és orchideákat 
termesztettetek a feleségeddel, 
Terivel és a számítógép rejtel-
meit, mind autodidakta módon 
könyvekből tanultad meg. Sok-
szor értetlenkedve csodáltunk 
Téged, honnan van ilyen erős 
hited, akaratod mindenhez. 

A decemberi táti Memory 
bulin önfeledten, boldogan 
zenéltél velünk együtt és talán 
legbelül már tudtad, hogy ez 
lesz az utolsó fellépésed.  

Amíg élünk, mindig hiányoz-
ni fogsz! Isten veled! 

TÁTI BARÁTAID,
ZENÉSZTÁRSAID

Szia Pali!
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