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A még elég kicsi gyermek szá-
mára a szülő isteni rangon 
van, s később is, amint növek-
szik-fejlődik, a szülő, a családi 
otthon jelenti számára a bizton-
ságos hátteret, a szilárd talajt 
a lába alatt, akkor is, ha erről 
keveset beszélnek. Ugyanígy, 
a krisztuskövetők számára is 
a biztos háttér a feltámadott 
Jézus Krisztus.

Nem a másvilági élet moti-
válja gondolatainkat, cseleke-
deteinket, de az életünk hát-
terében ennek mindig ott kell 
lennie. Az motivál bennünket, 
hogy mit kell megtennem ma; 
mi lesz a program holnap, vagy 
a nyáron; esetenként évekre 
is előre tekintünk. Hogyan 
lépjem meg életem lépéseit; 
hogyan oldjam meg a feladatot, 
ami rám vár; hogyan kerüljek 
ki a nehéz helyzetből, amibe 
– talán akaratom ellenére – 
belekerültem. Helyénvaló és 
természetes, hogy napi-, heti-, 
évi gondok motiválnak ben-
nünket, s a háttérben ott van a 
feltámadott Jézus.

A halál utáni élet vágya, hite 
nem a kereszténységben jelent 
meg. Ez a várakozás az ember 
természetébe van írva, ezért 
valamennyi vallásnak elsőran-
gú tétele. Jézus a feltámadásá-
val bizonyságát adta ennek a 
várakozásnak, s gondoskodott 
arról, hogy az a különleges 
esemény – az Ő megjelenései a 
halála után – ne legyen félreért-
hető, sem félremagyarázható. 
A keresztények évszázadokon 
keresztül nem is ünnepeltek 
mást istentiszteleteiken, csak 
Jézus feltámadását, az Utolsó 
Vacsora Kenyerének keretében.

A történelmi Újkorral új 
v ilágkép körvonalazódása 
vette kezdetét, s ennek a vál-
tozásnak talán még a felénél 
sem tartunk. Az égitestek 
mozgásai, az élet változásai 
nem körforgások többé, hanem 
megvalósuló kibontakozások, 
előre tartó szerveződések. Az 
Ókorban megfogalmazták 
ugyan már, hogy ugyanabba 
a folyóba nem lehet kétszer 
belelépni, de ennek jelentését 

csak most kezdjük igazán érte-
ni. Az emberi társadalmakban 
a beszéd korszakát felváltja 
a tevékenység korszaka, ami 
nem a mostani népvándorlást 
jelenti, hanem a természettu-
dományos kutatásokat és az 
erre épülő technikát.

Még ha elkerülhetetlen is 
a technikai vívmányokban 
való, semmittevő fürdőzés, a 
kutatásnak és a technikának 
mégis tovább kell szélesednie, 
mert Isten semmit sem fog 
elvégezni helyettünk. Ha csak 
a klímaváltozás nehézségeket 
okozó következményeit, vagy 
a növekvő számú éhes szájakat 
tekintjük, máris annyi feladat 
kínálkozik, hogy sorolni se 
győzzük.

A hit a szeretetben teljesedik 
ki – sokszor hangsúlyozza ezt 
Pál apostol. A keresztény sze-
retet pedig nem az alkalmak-
hoz illő, felvett mosoly, hanem 
aktív, áldozatos erőfeszítés az 
életért, egymásért, az embe-
riség egyetemes közösségéért.

Az ókori népvándorlásokat, 

amelyek sok halállal és állan-
dó békétlenséggel jártak, a 
keresztény lelkiség csillapítot-
ta le; s a mostani népvándorlást 
is a keresztény lelkiség tudja 
kezelni, mert ez tartalmazza 
az isteni tanítást: együtt, és 
ne egymás ellen… Az együtt 
azonban nehezen alakul, mert 
az úr-szolga típusú életformát 
is csak nehezen tudják kiforr-
ni magukból a társadalmak, s 
ezért nemcsak szúnyoghálóra, 
hanem néha kerítésre is szük-
ség van.

Amikor majd Isten elé 
állunk, Ő nem azt fogja mon-
dani, no, had nézzelek, gyer-
mekem, milyen vagy, hová is 
tegyelek itt az időtlenségben, 
hanem azt fogja mondani, 
hogy mit hagytál magad után 
abban az időt igénylő világ-
ban, ahonnan eljöttél? Örömet 
hagytál ott? – örültek, hogy 
végre végleg eljöttél onnan?... 

Vagy romokat hagytál ott, 
ahelyett, hogy építettél vol-

na?... Életet, szabadságot és 
időt adtam neked…

Isten nagyon benne van 
ebben a világban, amelynek új 
arculatát kezdjük látni, s az Ő 
tanítására figyelés segíti ki az 
embert legnagyobb krízishely-
zetéből is; de cselekednünk 
nekünk kell.

Minden jogosult, vallásgya-
korló hívő is vegyen részt az 
országos választáson és sza-
vazzon meggyőződése szerint.

Azok a gyerekek, akik nem itt 
járnak iskolába, de itt készül-
nek elsőáldozásra, vegyék át a 
vizsgaanyagot a templomban, 
vagy a plébánián és gyakorol-
gassák szüleik segítségével.

Bérmálást tervezünk bú- 
csúnk napjára (november 4.), 
amennyiben legalább tíz bér-
málandó összejön. Bíztatom 
bérmálkozásra a nagyobba-
kat, felnőtteket is, akiknek 
életéből ez valami oknál fogva 
kimaradt; Jézushoz közeledni 
sohasem késő.

Istentől megáldott, boldog 
húsvétot kívánok a családok-
nak és Tát minden lakójának!

Húsvét
Ünnepi gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól

A nagyböjtöt a húsvét követi; az élet küzdelmeit a boldog örök élet követi,
Isten ajándékaként.

Munkácsy Mihály: Ecce homo
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„Tát sikeres, és ezért elismerés 
illeti az itt élőket, az itt működő 
cégek és a város vezetőit, dol-
gozóit is. A sikeresség abban is 
megmutatkozik, hogy eredmé-
nyesen pályáztak: közel három-
milliárd forint fejlesztési forrás 
és belügyminisztériumi támo-
gatás érkezett a településre az 
elmúlt négy évben” – mondta 
Völner Pál. A térség országgyűlé-
si képviselője, egyben fejlesztési 

biztosa külön kiemelte a Táti Szi-
getcsoportot érintő, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park közreműködésével 
megvalósuló, közel félmilliárdos 
fejlesztést. „A Duna-szigetek élő-
világa az elmúlt évtizedek során 
jelentősen megváltozott, a védett 
fajok sokféleségének és egyed-
számának csökkenése indokolttá 
tette az élőhelyek helyreállítását” 
– mondta el a projekttel kapcso-
latban a képviselő, hozzátéve, 

hogy a fejlesztés minden ter-
mészetbarát és helyi számára 
jó hír, de legjobban talán a kör-
nyékbeli horgászok örülhetnek 
a változásnak. „A Nemzeti Park 
tájékoztatása szerint – az időjá-
rástól függően – már tavasszal 
befejeződnek a munkálatok” – 
jelentette ki.

Völner Pál arról is beszélt, hogy 
nemcsak a természetet gyakran 
járóknak, hanem minden itt élő-
nek fontos a Tát-Mogyorósbá-
nya-Péliföldszentkereszt kerék-
párút létesítése is, amely mintegy 
137 millió forintból valósul meg. 
„Ez a beruházás kapcsolódik a 
térségét érintő többi kerékpá-
rút-fejlesztéshez, valamint a 
további turisztikai beruházá-
sokhoz is. Csak a kiemelt célokra 
50 milliárd forint jut, tehát jelen-
tős fejlődés várható ezen a terü-
leten az elkövetkező években” 
– mondta.

Fontos előrelépésként említet-
te a táti Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsőde fejlesztését, amely 
– a kormány családbarát intéz-
kedéseivel összhangban – nagy 
segítséget jelent a kisgyermeket 

nevelőknek. Mint mondta, elő-
remutató a Polgármesteri Hiva-
tal energetikai korszerűsítése is, 
hiszen ezáltal jelentős összegeket 
spórolhat meg a város a jövőben. 

Ami a gazdasági folyamato-
kat illeti, elmondta: több mint 
560 millió forint érkezett a táti 
cégekhez, és őket segíti a KKV 
iparterület feldolgozóipari és 
logisztikai fejlesztése is, amelyre 
több mint 300 millió forint jutott. 
„Az egész országban javultak a 
gazdasági és foglalkoztatottsági 
mutatók, és igaz ez a térségünkre 
is” – mondta Völner Pál, hozzáté-
ve, hogy ennek köszönhetően az 
elmúlt években mindenki előre 
tudott lépni egyet. 

„A gazdaság fejlődése, a csa-
ládbarát intézkedések, a nyug-
díjasok támogatása mind olyan 
intézkedés, amelyet meg kell 
védenünk. Most nemzeti kor-
mánya van Magyarországnak, 
amely a gyermekekben, a csalá-
dokban látja a jövőt, nem pedig 
az illegális migránsok betelepí-
tésében. A választás valódi tétje 
az, hogy megtartjuk-e Magyar-
országot magyar országnak. Ha 
az ellenzéki erők győznek, akkor 
mindezeket elveszítjük, és kiszol-
gáltatottá válunk” – mondta Völ-
ner Pál az április 8-i voksolással 
kapcsolatban.

Közel hárommilliárd fejlesztésekre
Fejlesztési források és támogatások az elmúlt négy évben

Közel hárommilliárd forint fejlesztési forrás és bel-
ügyminisztériumi támogatás érkezett az elmúlt 
négy évben Tátra – mondta lapunknak Völner Pál. 
Térségünk országgyűlési képviselője arról is be-
szélt, hogy a választás valódi tétje az, hogy Ma-
gyarország magyar ország marad-e.

Átadták a megújult 
orvosi rendelőt
Március 9-én ünnepélyes kere-
tek között átadásra került a fel-
újított két orvosi rendelő épüle-
te. Az ünnepségen dr. Völner Pál 
államtitkár, országgyűlési kép-
viselő, köszönetet mondott a fel-
újítási munkákban részt vevők-
nek, a betegeknek a türelemért és 
megértésért, valamint reményét 
fejezte ki, hogy a jövőben is töret-
len marad a fejlődés, - Táton és 
országszerte is további projek-
tek valósulhatnak meg. Mint 
mondta, mindig lehet még töb-
bet és még  jobban cselekedni, 
ezért kell erőinket összegyűjtve, 

összefogással a jövő kihívásaira 
összpontosítani. 

Az átadott beruházásnak 
köszönhetően a korábbi belső 
felújítást követően az épületek 
külső felújítása, korszerűsítése 
is elkészült. A Tátnak nyújtott 
2x181 millió forint állami támo-
gatás, a Települési Operatív Prog-
ram (TOP) során elnyert forrás és 
a pályázathoz szükséges önrész 
lehetővé tette mindkét orvosi 
rendelő (falusi és kertvárosi) 
felújítását. Az épületek új hőszi-
getelést, födémszigetelést kap-
tak, tetőhéjazat csere valósult 

meg. Ezen kívül teljes gépészeti 
rekonstrukció történt, fűtés kor-
szerűsítés, informatikai fejlesz-
tés, bútorcsere, és új orvosi esz-
közöket is sikerült beszerezni.  
A fogorvosi rendelő eszköztára 
hamarosan egy panoráma rönt-
gen készülékkel bővül. Mindkét 
orvosi rendelő akadálymentessé 

vált.  A két rendelő felújításának-
költsége együtt 130 millió Ft volt. 

Elmondható, hog y eg y 
modern, 21. századi egészség-
ügyi komplexum valósult meg  
Táton, mely remélhetőleg mind 
a betegek, mind az itt dolgozók 
megelégedésére szolgál majd. 

MILINSZKI MÁRTON
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A 2018 évi beruházások sorát 
az Esztergomi úti buszmegálló 
megközelíthetőségét szolgáló 
térkő burkolattal ellátott járda 
megépítése nyitotta.

Sikeres közbeszerzési eljárást 
követően a nyertes vállalkozás 
2017 novemberében megkezdte 
a TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00002 
azonosító számú „Táti KKV 
iparterület feldolgozóipari és 
logisztikai fejlesztése” című 
projekt kivitelezési munkáit. Az 
enyhe téli időjárásnak köszön-
hetően az elmúlt hónapokban 
elvégzésre kerültek az ivóvíz- 
és szennyvízcsatorna háló-
zat vezetékfektetési -, illetve 
a Törökvész utcában jelenleg 
is folyamatban lévő burkolt 
csapadékelvezető árok építési 
munkái.  A beruházás az ütem-
tervnek megfelelően halad.

A tavalyi évben már emlí-
tést tettünk a benyújtott, elbí-
rálásra váró pályázatainkról, 
melyeket 2017 decemberében 
a támogató szervezet támoga-
tásra érdemesnek ítélt.

Tát Város Önkormányza-
ta és Mogyorósbánya Község 
Önkormányzata kb. 7 km hosz-
szúságú kerékpárút létesítését 
és üzemeltetését tervezi, mely 
kapcsolatot létesít 

- a 117. számú közúttal pár-
huzamosan haladó EuroVelo 6 
nyomvonal meglévő szakasza, 

- Tát Város belterülete 
(központja), 

- Mogyorósbánya Község bel-
területe (központja) és

- a Bajót-Péliföldszentkereszt 
településrészen lévő zarán-
dokhely és turisztikai központ 
között.

A projekt megvalósítására 
vonatkozóan Mogyorósbá-
nya Község Önkormányzata 
Tát Város Önkormányzatá-
val közösen pályázatot nyúj-
tott be a TOP-3.1.1-16-KE1 
- "Fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés" című prog-
ram keretén belül.  Jelenleg 
folyamatban van a kerékpár 
út terveit készítő vállalkozás 

beszerzési eljárás lefolytatása 
útján történő kiválasztása.

A Táti Közös Önkormányzati 
Hivatal épülete jelenleg nem 
felel meg a korszerű hőtechni-
kai követelményeknek. Az épü-
let hőfogyasztása magas, a mai 
hőtechnikai követelmények-
nek való megfelelés érdekében 
az elavult nyílászárók cseréje 
és az épület energetikai kor-
szerűsítése elengedhetetlen. A 
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00005 
azonosító számú „Tát Polgár-
mesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése” című projekt 
keretén belül az alábbi fejlesz-
tések, korszerűsítések lesznek 
elvégezve a Hivatal épületén:

- homlokzat, lábazat, padlás-
födém utólagos hőszigetelése

- külső nyílászárók cseréje

- régi kazán cseréje új kon-
denzációs gázkazánra.

A  T O P - 2 . 1 . 2 - 1 6 -
KO1-2017-00002 azonosítószá-
mú „Tát zöld-hálózat fejlesztési 
program I.ütem” című projekt 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
az alulhasznosított zöldfelület-
ként funkcionáló Kultúr tér és 
a jelenleg részben ideiglenesen 
buszparkolóként funkcionáló 
Tátika tér szabadidő eltöltésé-
re igénybe vehető zöldfelületté 
kerüljön átalakításra. A Kultúr 
téren az alábbi létesítmények 
kialakítása van tervezve:

- megfelelően kialakított és 
közművesített hely biztosítása 
a városban zajló rendezvények 
számára

- kisebb méretű szabadtéri 
színpad és fedett-nyitott pavi-
lon elhelyezése

- pihenőpark és közösségi tér 
kialakítása

- csapadékvizet befogadó tó 
létesítése

- többfunkciós családbarát 
játszótér, szabadtéri fitnesz és 
futópálya kialakítása.

A Tátika téren időszako-
san üzemelő helyi piac, par-
kosítás és kulturált várako-
zás helyeinek kialakítása fog 
megvalósulni.

A külterületi utak felújítá-
sára, javítására benyújtott 
pályázat is pozitív elbírálásban 
részesült, melynek kivitelezési 
időpontjáról még nincs pontos 
információnk.

A beruházások állásáról a 
későbbi számokban folyama-
tosan tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.

BUKOVICSNÉ HECKLER MARGIT

Folyamatban lévő Önkormányzati 
beruházások
A következőkben az alábbi nyertes pályázatokról illetve folyamatban lévő be-
ruházásokról adunk számot:  járda az Esztergomi úti buszmegállónál, iparte-
rület fejlesztése, új kerékpárút létesítése, Hivatal energetikai korszerűsítése, 
Tát zöld-hálózat fejlesztési program keretében a Kultúr tér és helyi piac a Tá-
tika téren, külterületi utak felújítása.
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Tisztelt Ebtartók!
Az ebösszeírás önbevallásos 

módszerrel történik. Az ebek 
összeírása során az ebtartó-
nak ebenként kell kitöltenie 
az „Ebösszeíró adatlapot”-ot, 
majd visszajuttatni az Önkor-
mányzat részére.

Az adatlapok beszerezhető-
ek a Táti Közös Önkormányzati 
Hivatalban (2534 Tát, Kossuth 
Lajos u. 15.) vagy letölthetők 
az Önkormányzat honlapjá-
ról (www.tat.hu). Az adatlapok 
beszerzése az ebtartó köteles-
sége! Az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása állatvé-
delmi bírság kiszabását vonja 
maga után!

A kitöltött adatlapokat az 
alábbi úton lehet benyújtani:

-személyesen a Táti Közös 
önkormányzati Hivatalban 
(2534 Tát, Kossut Lajos u. 15.),

-postai úton a Táti Közös 
Önkormányzati Hivatalnak 
címezve (2534 Tát, Kossut Lajos 
u. 15.) vagy

-elektronikus úton (aláír-
va, beszkennelve) a polghiva-
tal@tat.hu elektronikus címre 
küldve.

Az ebösszeírás során adatot 

szolgáltatni köteles :
- a 2015. évi ebösszeírás során 

bejelentett ebek tartója, tulaj-
donosa, amennyiben a korábbi 
bejelentéshez képest változás 
történt (az eb elpusztult, elve-
szett, új tulajdonoshoz került, 
megváltozott tartási helye),

- az azóta újonnan a háztar-
tásokba került, ebek tartója, 
tulajdonosa,

- a 2015. évi eb összeírás során 
be nem jelentett ebek tartója, 
tulajdonosa. 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt 
Eb tulajdonosok figyelmét, 
hogy a kedvtelésből tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazásá-
ról szóló 41/2010. (II.26) Korm. 
rendelet 17/B. § (10)bekezdése 
értelmében 2013. január 1. nap-
jától a 4 hónaposnál idősebb eb 

csak elektronikus transzpond-
errel (chippel) megjelölve tart-
ható. Amennyiben jogszabályi 
kötelezettségének még nem tett 
eleget, kérjük, hogy haladékta-
lanul pótolja!

Annak érdekében, hogy a 
nyilvántartás aktuális infor-
mációkat tartalmazzon, az eb 
tulajdonosok/tartók az ebösz-
szeírást követően is kötelesek 
az eb adataiban, tartás címé-
ben bekövetkező változásokat, 
(költözését, elajándékozását 
elhullást, szaporulatot) írás-
ban bejelenteni az „Ebösszeíró 
adatlap” és a „Változás-beje-
lentő adatlap” kitöltésével és 
benyújtásával!

Együttműködésüket ezúton 
is köszönjük!

DÉRNÉ DR. VARGA KATALIN , JEGYZŐ

A lomtalanítást a településen 
közszolgáltató, VERTIKÁL Non-
profit Zrt. végzi.

Kérjük, az elszállítandó 
lomokat reggel 6 órára helyez-
zék el közterületen, úgy, hogy 
azt a begyűjtést végző jár-
mű meg tudja közelíteni és 
a rakodás biztonságosan és 

balesetmentesen elvégezhető 
legyen.

A lomtalanítás során kérjük, 
amennyiben lehetséges, a kis-
darabos lomhulladékát nyitott 
zsákban vagy dobozban helyez-
ze ki, ezzel könnyítve meg mun-
katársaink 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 (festé-
ket, ragasztót, vegyszereket, 
gyógyszereket, növényvédő 
szereket, fáradt olajat vagy 
ezekkel szennyezett tárgya-
kat, akkumulátort, elemeket, 

gumiabroncsot, stb.) 
Építési törmeléket (kibontott 

ajtót, ablakot, kádat, csempét, 
gipszet, téglákat, betont, csere-
pet, stb.)

Zöldhulladékot, (gally, salak, 
trágya, szalma, egyéb növényi 
és állati hulladék) egyéb mező-
gazdasági, ipari hulladékot

Kérem, figyeljen arra, hogy 
csak a lomtalanításkor elszál-
lítható tárgyakat helyezze ki, 
ezzel ügyelve környezete tisz-
taságára. Segítő együttműkö-
désüket megköszönve 

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

Ebösszeírás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) 
bekezdése alapján a Táti Közös Önkormányzati Hivatal az ebrendészeti fel-
adatai ellátása érdekében Tát város közigazgatási területén tartott ebek nyil-
vántartásba vétele céljából 2018. április 30-ig eb összeírást végez. 

Lomtalanítási tájékoztató
Amíg Kertvárosban március 26-án (hétfőn), addig Falu, 
Újtelep és Depó településrészeken április 16-án (hét-
főn) kerül sor a lomtalanításra. 

Legszebb 
konyhakert 
Táton

Tát Városa, 2018 évben is 
meghirdeti a „Legszebb kony-
hakert Táton” versenyt Tát köz-
igazgatási területére. A verseny 
célja, hogy népszerűsítsük a 
kiskertművelést, az egészséges 
zöldségek termelésének mód-
ját, a generációk közös munká-
ját, a konyhakertek visszaállí-
tását,a későbbi piac alapjainak 
megteremtését.

A pályázás feltételei: 
Mindenki benevezhet, aki 

Tát területén ingatlannal ren-
delkezik, és azt maga vagy csa-
ládja műveli.

2018.04.13-ig bejelentkezik 
személyesen a Hivatalban, 
vagy a kostyal@tat.hu e-ma-
il-en, vagy a 33/514-510-es tele-
fonszámon.  Szükséges adatok: 
név, cím, helyrajzi szám, elér-
hetőség. Nevezési díj nincs.

Nyilatkozatban biztosítja 
bírálóknak a kert megtekinté-
sét és az ott készült fotók nyil-
vános felhasználását.

A nyerteseket ajándék-
kal jutalmazzuk.  A kertről, 
amennyiben kérik, többször is 
készítünk fotókat. A pályázat 
értékelése szeptember végével 
várható. Eredményhirdetés 
nyilvános.  
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Dr. Mosonyi Anna képviselő az 
alábbi szavakkal méltatta Kar-
dos Mihály plébánost, mielőtt 
Turi Lajos polgármester és Szí-
vós Péter alpolgármester átad-
ta a díszpolgári címmel járó 
emlékplakettet és oklevelet:

Városunk díszpolgárai között 
már két pap van: 1995-ben Mol-
nár Nepomuk János kanonokot 
és 1997-ben Koch Róbert plébá-
nost választották elődeink dísz-
polgárrá. Idén ezt a sort folytatja 
Kardos Mihály plébános úr. 

Kardos Mihály 1942. szeptem-
ber 6-án Nyírgyulajban szüle-
tett. Vallásos szülei kisparaszti  
gazdálkodást folytattak.  Négy 
gyermekük született, közülük 
kettő csecsemőkorban meghalt.

Általános iskolai tanulmá-
nyait Nyírgyulajban végezte, 
majd a nyírbátori állami gim-
názium humán szakán folytatta, 
1960-ban érettségizett, kitűnő 
eredménnyel.

1960-63-ig a  budapesti Felső-
fokú mezőgazdasági technikum 

állattenyésztési-állategészség-
ügyi szakára járt. A végzés után 
egy évig állami gazdaságban volt 
gyakornok, majd a budapesti 
Állattenyésztési Kutatóintézet-
ben helyezkedett el. Urbányi 
László állatorvos kémiai labo-
ratóriumában az állati szerve-
zet ásványi anyagait kutatták, 
tapasztalataikat a takarmány 
megfelelő összeállításánál hasz-
nálták fel.

 1965-ben felvették a Gödöl-
lői Agrártudományi Egyetem 
Mez őga z da ság t udomá ny i 
Karára, melyet munka mellett 
végzett,kitűnő eredménnyel. 
Szakdolgozatát saját kutatási 
anyagából írta, 1970-ben agrár- 
mérnök lett. 

Budapesten egy templomi 
csoportban vett részt, a templo-
mi énekkarban énekelt, a fiata-
lokkal sokat kirándultak. A 60-as 
évektől magyarul miséztek, a II. 
vatikáni zsinat egységesítet-
te a liturgiát és az imákat, de 
nem adhattak ki  magyar nyel-
vű könyveket. A hívők maguk 
sokszorosították írógépen az 
imákat, énekeket, Mihály atya is 
részt vett ebben. 

Az 50-es és  60-as években 
környezetében, munkahelyén 
tapasztalt sok gond és baj láttán 
arra gondolt,  ezeken csak Jézus 
Krisztus segíthet. Fokozatosan 
érlelődött benne az elhatározás, 
hogy pap lesz. 1971-ben, 29 éve-
sen kezdte meg tanulmányait 
az Esztergomi Papnevelő Inté-
zetben.  Az ötéves főiskolát négy 
év alatt végezte el, két év össze-
vonásával, kitűnő eredménnyel.  

Nagy hatással volt rá görög 
nyelvtanára, Bezák Milós, nyelv-
tudós, etimológus. Theilhard de 
Chardin (Tejar de Sarden) fran-
cia jezsuita szerzetes  írásait 
szívesen tanulmányozta, aki  a 
műveiben  a keresztény hit és a 
fejlődő világ összeegyeztetésével 
foglalkozott. 

1975-ben Lékai László szen-
telte pappá. Egy évig a Nógrád 
megyei Dejtár községben Udvar-
noki László plébános mellett, 
majd Dorogon Fazekas István 
plébános mellett volt káplán. 
Érdekességképpen megjegyzem, 
hogy Fazekas István Táton volt 
plébános 1947-1965-ig. 1977-ben 
Máriahalom és Úny  községbe 
helyezték plébánosnak,majd 
később még egy községet,  Dágot 
csatolták hozzá. 

A három kis település  után 
2000. augusztusában  két nagy-
község ellátása céljából helyez-
ték Tokod és Tát plébániájára. 
Tátra költözött, azóta folyama-
tosan látja el a két települést.  
Fáradhatatlanul  végzi munká-
ját, mindnyájunk lelki épülésére. 

Díszpolgári címeket
adományoztak
Kardos Mihály plébános és Krakó László a kitüntetettek

2018. december 20-án ünnepi képviselő-testületi ülés keretében Tát Város Ön-
kormányzata Díszpolgári címet adományozott Kardos Mihály plébánosnak és 
Krakó Lászlónak. A Kultúrház nagytermében Turi Lajos polgármester adta át a 
díszpolgári címmel járó érmet és emléklapot. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Dr. Völner Pál államtitkár és Dr. Beer Miklós a Váci egyházmegye püspö-
ke. Az ünnepi eseményt színesítette a III. Béla Általános Iskola Pedagóguskóru-
sa valamint a Táti Porcelánbabaklub kiállítása.
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Rendszeresen részt vesz váro-
sunk rendezvényein, legutóbb 
a Szent Borbála napi megemlé-
kezésen mondott ünnepi beszé-
det. A helyi újságban, a Táti Wal-
zerben az egyházi ünnepekhez 
kapcsolódóan jelennek meg gon-
dolatai.  Prédikációi, beszédei, 
mindenki számára jól érthetők, 
egyszerűek,  amilyen puritán 
Ő maga. Nem felejtette el, hon-
nan származik, megbecsüli az  
egyszerű embereket, sok barát-
ja van a munkások, nyugdíjas 
bányászok között. Alázatának, 
szerénységének bizonyítéka, 
hogy az életében kínálkozó két 
doktori címet is visszautasított. 

A táti plébánia kertjét  rend-
behozta, fákat ültetett, tavat 
létesített, közösségi termet, csil-
lagvizsgálót, kemencét  épített. 
Figyelemre méltó a kert oldalán 
elhelyezkedő a meghalt magza-
tok emlékére készített emlékmű 
egyszerű anyagokból. Megszer-
vezte a templomtető cseréjét.

Szülőként szeretném kiemelni 
a gyermekekkel való törődését. 

Mindig szeretettel fordult a leg-
kisebbek, az iskolások és a fia-
talok felé. A hittanosokkal sokat 
kirándultak, bicikliztek, kaja-
koztak a kis-Dunán. Minden 
nyáron táborokat szervez a hit-
tanosoknak, korábban több éven 
keresztül nyári táborban látta 
vendégül az ebedi gyerekeket 
is. A táti karitasz rászoruló gyer-
mekek részére szervezett tábora-
ihoz  is sok segítséget kaptunk.  
A fiatalokkal filmeket  készített 
Szent Erzsébet és Szent Borbála 
életéről, valamint pásztorjáté-
kot. Felelevenítette az adventi 
időszakban a betlehemezést.

A Táti karitászcsoport műkö-
déséhez is kapunk mindig segít-
séget, rendezvényeink szervezé-
séhez, összejöveteleinken lelki 
útravalóval is ellát minket.

Több könyvet jelentetett meg 
saját költségén:

Bányászélet vájárszemmel – 
egy tokodi  nyugdíjas vájár elbe-
széléseit jegyezte le.

2009-ben  Kiegészítés Tát 
plébániájának történetéhez c. 

könyve a többi helytörténeti 
munkák közé illeszkedik (Tát 
története 3 kötete, a Tát-kertvá-
rosi iskola 50 éve, Táti szigetek 
bemutatása – utóbbit másik új 
díszpolgárunk, Krakó László 
tanár úr írta).

2016-ban Gondolatok az 
evolúció megfogalmazásához 
címmel – Teilhard de Chardin 
(Tejar de Sarden)  írásaihoz 
kapcsolódó gondolatait mutat-
ja  be.

A Forgácsok rövid gondolato-
kat, gyermekszáj történeteket 
tartalmaz.

Káplán korától kezdett foglal-
kozni  fafaragással, ami a mai 
napig megnyugtatja, feltölti. 
Templomunkat díszíti biblia-
tartó állványa, valamint faragott 
oltára. Plébánián is található a 
faragott tárgyakból. Szívesen 
gyűjti a régi használati tárgya-
kat, közösségi termünk falán egy 
része megtekinthető.

Krakó László tanár úr eredmé-
nyekben gazdag életpályáját 
Szívós Péter alpolgármester 
ismertette Horváth István, az 
általános iskola  nyugdíjas 
igazgatója írása alapján:

Krakó László 1947. novem-
ber 23-án született Dorogon. 
Bányászcsaládból szárma-
zik. Édesapja Krakó Ferenc, 
a Dorogi Szénbányák Vállalat 
dolgozója. Elkötelezett szak-
szervezeti aktivista, majd a 

munkásképviselet appará-
tusának alkalmazottja, az 
érdekvédelmi munka elismert 
vezetője volt munkatársai 
körében.

Édesanyja Kuncz Anna ház-
tartásbeli, aki a gyermekek 
nevelésében vállalt szerepet 
a családi munkamegosztás-
ban. Testvérhúga férjezett, aki 
jelenleg is Mogyorósbányán, a 
volt szülői házban lakik gyer-
mekei családjával.

Általános iskoláit Mogyo-
rósbányán végezte, ahol Lacza 
István, Czetler Magdolna, Papp 
József tanítók egyengették útját.

Nyergesújfalun az Irinyi 
János Gimnáziumban érettsé-
gizett 1966-ban. Ezt követően a 
27 hónap katonai határőrszol-
gálat volt az emberré formálás 
egyik fontos állomása 1969-ig. 

Leszerelés után került sor 
a szakmunkás bizonyítvány 
megszerzésére – a GELKA-nál – 
mint rádió/TV szerelő.

A tanulás, az állandó kép-
zés innentől elválaszthatatlan 
életétől.

Műszaki oktató diplomát 
szerez a Győrben működő Köz-
lekedési és Távközlési Főisko-
lán 1974-ben. Ezalatt a Kőbá-
nyai Gyógyszerárugyár Dorogi 
Gyáregységénél dolgozik.

A győri diploma megszerzé-
se után 1974. augusztus 16-án 
kerül a tát-kertvárosi Kilián 
Györgyről elnevezett általános 
iskolába. 

Kezdetben technikát és 
fizikát tanít. Jelentkezik az 
Egri Ho-Si-Minh Tanárképző 
Főiskola fizika szakára, ahol 
1976-ban jó eredménnyel 
államvizsgázik.

1982-ben ugyanebben az 
intézményben szerez kémia 
tanári diplomát. 

1986/87-es tanévben az egri 
főiskolán fizikából diploma-
megújító képzésben az új isme-
retekből államvizsgázik.

Ettől kezdve nyugdíjazásáig 
mindkét szakot tanítja, és viszi, 
gyűri tanítványait a különböző 
fizika-kémia versenyekre, ahol 
sok-sok dicsőséget szereznek  
megyei - országos szinten a 
településnek.

Időközben 1971-ben meg-
házasodott. Hitvese Kátai Éva, 
aki a kertvárosi iskola gazdasá-
gi vezetője volt. Tát községben, 
az Ady Endre utcában épített 
családi házat, és ide születtek 
fiú gyermekei, Csaba 1974-ben, 
Balázs 1979-ben.
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Rendezett, példás családi 
élete sajnos nem volt tragédia 
mentes. Amikor házastársa 
2000-ben súlyos, életveszé-
lyes műtéten esett át, nem 
gondolta, hogy ennél nagyobb 
tragédia vár a családra. 2002-
ben egy értelmetlen, mások 
által okozott autóbalesetben 
elvesztette elsőszülött fiát, 
Csabát.

 Hihetetlen belső vívódások 
közepette viselte a gyászt. Ha 
lehetett fokozni addigi mun-
kájának intenzitását – még 
nagyobb sebességre kapcsolt.  
De tudjuk feledni nem lehet, 
csak átmenetileg lehet kikap-
csolni, ő újabb és újabb fel-
adatok megoldásával kötötte 
le gondolkodását.

A megállapodott, pedagó-
giai, emberi tapasztalatokat 
szerzett pedagógus, Krakó 
László meghatározó sze-
mélyisége lett a kertvárosi 
iskola személyi állományá-
nak. Az iskolavezetés bízott 
szakmai, emberi, közéleti 
tevékenységében.

A fiatal, agilis kolléga 1974-
től az iskola úttörőcsapatának 
vezetője. A csapat életének 
újszerű vonásai, a próbázások 
rendszerének kidolgozása, a 
gyermekek aktív bekapcsoló-
dását jelentette az iskola és a 
falu közéletébe.

Fellendítették az iskola kul-
turális, szabadidős tevékeny-
ségét. Sok-sok gyermeknek 
örökre szóló emlék marad az 
1978-1990 között megszerve-
zett tizenhárom vándortábor, 
melyet a tanár úr a nyári sza-
badságát feláldozva kollégá-
ival szervezett, vezetett, a 

gyerekek nagy-nagy örömére.
Munkáját elismerve minisz-

teri dicséretben 1981-ben, 
kiváló munkáért 1989-ben, 
kiváló úttörővezetőként 1989-
ben részesült kitüntetésben. 
1987-ben vezető pedagógus 
besorolást kapott.

Krakó tanár úrnak mind-
ezek mellett a tehetséggon-
dozás, a tudományokba való 
bevezetés volt a leghatéko-
nyabb tevékenysége. A fizi-
ka-kémia versenyek állandó 
résztvevői voltak diákjai. 

A z elismerésekből csak 
néhányat felsorolva: 

1984. járási tudományos 
fizikai döntő – 3. hely csapat-
ban. 1986. megyei fizika pályá-
zat - 1. hely. 1986 megyei kémia 
verseny  - 1., 2. és 4. hely. 1987. 
megyei kémia verseny  - 1. 
hely. 1987. megyei ifjú fizikus 
szaktábor – 1. hely.

A szakmai versenyeken való 
helyezések meghozták a tanár 
úr megyei – sőt országos szin-
ten való elismerését.

Az Öveges József kárpát 
medencei fizika verseny dön-
tőjének a győri Kazinczy Gim-
názium ad otthont. Tanár úr 
15 éve e nemes vetélkedő zsű-
rijének tagja, elismert munka-
társa, és ezt nyugdíjasként is 
szívesen vállalja.

Szerteága zó pedagógiai 
tevékenysége igen eredmé-
nyes volt. A tanórai munkáját 
felkészülten, szorgalmasan és 
körültekintően végezte. Szá-
mos fizikai szemléltető esz-
közt készített, ezeket a Fizika 
Tanári Ankéntokon kiállította, 
bemutatta. (1979., 1986., 1990., 
1992., 1993.) 

Krakó László olyan szak-
tantermet alakított ki az isko-
lában, amely minden igényt 
kielégített. Ebben számos 
továbbképzést tartottak fizi-
ka tanároknak, de speciális 
képzésnek is helyet adott ez a 
terem.

Húsz éven keresztül az Ifjú 
Fizikus Komárom-Esztergom 
megyei feladatmegoldó ver-
seny szervezője, lapszerkesz-
tőségi tagja, a fizika tábor 
vezetőségének tagja volt.

2011-ben szakmai munká-
jának csúcsaként az Eötvös 
Lóránd Fizikai Társulat elnök-
sége Mikola Sándor díjban 
részesítette, amit a sárospa-
taki elnökségi ülésen vett át. 
Ezen kitüntetésben évente egy 
középiskolai, egy általános 
iskolai fizika tanár részesül, 
ami igencsak emeli az elisme-
rés rangját.

Krakó László tanár úr har-
mincöt esztendőt töltött a 
tát-kertvárosi iskola tanári 
katedráján. Nemzedékekkel 
ismertette és szerettette meg 
a természettudományok két fő 
vonalát, a fizika-kémia alapis-
mereteit. Kiváló diákjai közül 
számosan a doktori fokozato-
kig jutottak el. A mag jó talajba 
hullt!

Az örökké tevékenykedő, 
népnevelő-tanító, a közössé-
get szolgáló szakember ma 
sem nyugszik. 

Szakmailag lépést tart tudo-
má nyáva l. Ny ugdíjasként 

aktívan részt vesz a Magyar 
Fizikatanárok munkájában. 
2011-ben, 2014-ben is részt 
vett a társaság által szervezett 
önköltséges továbbképzésén 
a svájci Genf-ben, ahol a világ 
legnagyobb fizikai részecske 
kutató intézete működik. Cer-
ni szakmai elismerés az évente 
20 fős csoport munkájában, a 
fizikai felfedezések élvonalá-
ban lévő kollégákkal együtt 
dolgozni.

Személyes kíváncsiságát, 
régi hobbiját, a környezetvé-
delem iránti elkötelezettsé-
gét bizonyítva elfoglaltságai 
mellett erre is szakít időt. 
Tudományos igényességgel 
dolgozta fel és jelentette meg 
2015-ben szűkebb környeze-
tünk „A Táti-szigetek és ter-
mészeti értékei” című mun-
kájában a sziget történetét, 
gazdasági, néprajzi, állat- és 
növényvilágát. 

Immár nég y esztendeje 
természettudományi isme-
retter jesztésben is a kt ív 
– cselekvő ember. Érdekes 
vetítőképes előadásaiból a 
hét köznapokba n hasznos 
ismeretekkel szolgál hallgató-
inak a táti Kultúrház és Könyv-
tár szervezésében.

Tovább lehetne sorolni a 
megtett út állomásait. Mind-
ezek is élő bizonyítékai, hogy 
Krakó László tanár úr az élet-
pályája alapján TÁT DÍSZ-
POLGÁRA cím elismerésben 
részesüljön.
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1971-ben születtem Esztergom-
ban, anyai ágon tősgyökeres 
esztergomi vagyok. Egész diák-
koromat (7 évestől 23 éves korig) 
e város falai között töltöttem, 
később innen és ide nősültem. 
Sok szállal kötődöm szülővá-
rosomhoz, amit jól ismerek. 
Közép-és főiskolai tanulmá-
nyaim alatt a szünetekben szí-
vesen vállaltam munkát, s már 
korán kialakult a természet-és 
állatvédő identitásom.

Német nyelvtudásomat az 
iskolai tanulmányaimon túl, 
baráti kapcsolatok által és egy 
sikeres pályázat révén Passaui 
Egyetemen tökéletesítettem fél 
éves képzésben.

A főiskola befejezése után 

kerültem 1994-ben Eszter-
gomból Tátra, egy remek taná-
ri közösségbe, az akkor még 
Kertvárosi Általános Iskolába. 
Három alkalommal is osztály-
főnök lehettem, majd 1998-tól 
vezettem a német nyelvi mun-
kaközösséget. Igazgatóim támo-
gatták továbbtanulási elképze-
léseimet, így végezhettem el az 
ELTE hat féléves nyelvtanári, 
később a Budapesti Műszaki 
Egyetem Közoktatás-vezetői 
szakát. 

2008-ban Filip Csabáné, az 
akkori iskolaigazgató kért fel 
helyettesének. Nagy kihívás 
volt ez számomra, de szívesen, 
és a visszajelzések alapján jól 
végeztem ezt a munkát. Idén 
január végétől az igazgatásom 
alatt működik az iskola.  A tan-
testületben remek kollégákkal 
dolgozhattam, és dolgozhatok 
jelenleg is együtt, akik mind 
szakmailag, mind emberileg az 
iskola, a tanítványok érdekében 
sokat tesznek. 

Az eltelt évek komoly szerveze-
ti változásokat is hoztak az intéz-
mény életébe. A jelenlegi állapot 
a kertvárosi, a falusi és a mogyo-
rósbányai iskolák összevonásá-
val alakult ki. Elmondhatom, 

hogy a munkámat mindhárom 
épületben olyan emberek segítik 
helyettesként, akiknek a munká-
ját ismerem, akikre mindenben 
számíthatok. A közös munka, 
az egységes nevelési-oktatá-
si szemlélet eredményeként 
tanulólétszámunk állandónak 
mondható.

Az elmúlt 24 év alatt kicsit én 
is Tátivá lettem. Nemcsak a diák-
jaimnak, de az iskola minden 
érdeklődő tanulójának szervez-
tem és szervezek ma is gyakran 
szabadidős tevékenységét. Sport 
és a természetjárás szerepelt a 
repertoárunkban. Mára azt is 
elmondhatom, hogy egy táti, 
felnőtt futócsoport aktív tagja 
vagyok.

Az eddig eltelt időszak alatt 
sok diákot tanítottam, és - mint 
azt föntebb írtam - volt három 
osztályom is. Nemcsak az egy-
kori tanítványokkal, hanem az ő 
szüleik közül is többekkel baráti 
viszonyban vagyok. Az egykori 
diákok közül pedig többeket ma 
már az iskolai eseményeken, 
szülőként látok viszont.

Az iskola fenntartója, működ-
tetője a Tatabányai Tankerületi 
Központ, mégis fontosnak tar-
tom, hogy az iskola vezetése jó 

kapcsolatot ápoljon a település 
önkormányzatával. Természe-
tesen az intézmény is szervesen 
kapcsolódik a város életéhez. Ha 
nem is napi, de rendszeres kap-
csolatban vagyunk a képviselők-
kel, illetve a Polgármester úrral. 
Fontosnak tartom, hogy a város 
vezetése tudjon az iskolában zaj-
ló eseményekről. Szerencsére a 
település vezetése is hasonlóan 
gondolkodik intézményünkről. 
Így elmondható, hogy bármi-
lyen problémánk van, lehetősé-
geikhez mérten segítenek annak 
megoldásában. Rendszeres tájé-
koztatást kapok a pályázati lehe-
tőségekről is. Egy újabb pályázat 
révén a fölső tagozatos épüle-
tünk juthat kézilabda pályához 
- reményeink szerint. Az első 
fordulón túljutottunk, bízom 
benne, hogy a diákság hamaro-
san birtokba is veheti.

Fontosnak tartom, hogy a diá-
kok, a szülők és a település min-
den tagja jól érezze magát, hogy 
a diákjaink a jövő felnőttjei sze-
ressék a szülőföldjüket, szeres-
sék városunkat. Ez biztosíthatja 
számunkra, hogy ők is a jövőben 
visszatérnek, és a fejlesztés, a fej-
lődés motorjai lehessenek.

KALMÁR KÁROLY IGAZGATÓ

Harminc éve a 
gyerekek között

Az iskolapadból a tanári asztal 
mögé kerültem abban az isko-
lában, ahol egykor írni, olvasni 
tanultam. Felemelő érzés volt. 
A főiskola után egykori tanára-
immal dolgozhattam együtt, 
akiktől pedagógusként is sokat 
tanultam. Hogy miért pont ezt 
a hivatást választottam? Mert 
szerencsém volt egy olyan taní-
tó néni osztályába járni, akinek 
a hatására már harmadikban 

tudtam, hogy mi leszek majd, 
ha nagy leszek. Fülöp Pálné, 
Mária néni követendő példa 
volt számomra.

Alsós tanítóként számos 
osztály került négy év után 
felső tagozatba a kezem alól. 
Osztályfőnökként sikerült 
mindig nagyon jó közössége-
ket kovácsolnom. Ebben per-
sze szükségem volt a szülők 
támogatására is, akik nélkül 
nehéz eredményes munkát 
végezni. Volt igazgatóm, Filip 
Csabáné Marika felkérésének 

és a kollégáim támogatásá-
nak köszönhetően az idei tan-
évtől igazgató helyettesként 
vezetem az alsó tagozatot. Új 
igazgatónkkal, Kalmár Károly-
lyal kitűnő a munkakapcsola-
tunk, és a tantestülettel együtt 
gondolkodva arra törekszünk, 
hogy családias hangulatban 
alapozzuk meg a kicsik képes-
ségeit, és olyan tudást adjunk 
nekik, amire a jövőben bátran 
építhetnek.

EMMER MELINDA
IGAZGATÓHELYETTES

Új igazgató és igazgatóhelyettes az iskolában
Azok számára, akik az elmúlt 25-30 évben tanultak a táti általános iskolában, vagy gyermekeik oda jártak, 
nem kell külön bemutatni sem az új igazgatót Kalmár Károlyt, sem Emmer Melinda igazgatóhelyettest, 
hiszen mindketten régóta igen aktív tagjai a tantestületnek. Mégis kinevezésük alkalmával megkértük 
őket, osszanak meg néhány gondolatat magukról a táti polgárok számára.
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-„Milyen nagy terem! Milyen 
szép!” Ezek a szavak hangoztak 
el az óvodások szájából, amikor 
beléptünk a bölcsőde épületé-
ben felújított tornaterembe. 
Nem csak a gyerekek, de mi, 
óvodapedagógusok is örömmel 
fogadtuk a megújult környeze-
tet. A nagy teret kihasználva 
heti rendszerességgel járunk 
tornázni a gyerekekkel. A tor-
naterembe különféle eszközök 
(labda, karika, zsámoly, pad, 
bólya) segítenek, hogy minél 
színesebb, változatosabb fel-
adatokkal szerettessük meg 
a gyermekekkel a mozgást. A 
terem nagysága lehetőséget 
ad, hogy gimnasztikázzunk, 
sorversenyezzünk, vagy játé-
kos feladatokat végezzünk. 

Pluszként szolgál, hogy a nagy-
csoportosok heti egy alkalom-
mal egy sportfoglalkozáson 
is részt vehetnek, melyet egy 
futballedző tart. Az ügyes és 
vállalkozó szellemű óvodása-
ink még óvodák közötti fut-
ballmeccsre is eljuthatnak a 
foglalkozás által, melyet min-
dig más településen rendez-
nek meg. Köztudott, hogy a 
mozgás fontos a szervezetünk 
számára. Már óvodás korban 
próbáljuk megteremteni a gye-
rekekben a mozgás iránti sze-
retetet és igényt, kihasználva 
az óvoda által nyújtott lehető-
ségeket, mint például ezt az új 
tornatermet.

KÖTELES NIKOLETT
ÓVODAPEDAGÓGUS

A 90- es években, majd 2000 
után is nagyon népszerű ren-
dezvény szervezését most az 
Esztergomi Zsolt Nándor Alap-
fokú Művészeti Iskola vállalta 
magára. A házigazdákon kívül a 
koncerten felléptek még a doro-
gi, a nyergesújfalui, a párkányi 
és a táti zeneiskolák tanárai. Az 
intézmények saját produkcióit 
néhány közös, „tantestületeken 
átívelő” műsorszám zárta. 

A mi kis zeneiskolánk prog-
ramjában a teljes tantestület 
színpadra lépett: Kissné Hasen-
beck Melinda – fuvola, Móczik 
Csaba – furulya, Albert Szabolcs 

– klarinét, Schreck Ferenc – har-
sona, Kuti Balázs – zongora, Poh-
ner Hedvig – gitár, ének. 

Műsorválasztásunk ezúttal 
eltért a zeneiskolai hétközna-
pokban megszokott klasszikus, 
„komoly” műfajoktól a köny-
nyedebb irányba. Történt ez így 
azért is, hogy vidám hangulatú 
muzsikával színesítsük a műsort 
és azért is, mert legújabb kollé-
gánk Albert Szabolcs nagy lel-
kesedéssel és hozzáértéssel ír át, 
hangszerel közismert, népszerű 
dallamokat egy meglévő előadói 
apparátus hangszereire. Erre a 
koncertre George Bruns: Jungle 

Book és Angel Villoldo: El Choc-
lo című művére esett a válasz-
tása. Érdekes összeállítású kis 
csapatunk szép sikert aratott, a 
közönség vastapssal jutalmazta 
a produkciónkat. 

A koncert után kellemes han-
gulatú falatozásban, beszélge-
tésben is részünk lehetett, ami 
igen ritka lehetőség a zenetaná-
rok speciális munkaidő beosztá-
sa miatt.

Várjuk a következő szom-
szédolást: jövőre, veletek, nem 
ugyanitt, hanem valamelyik 
másik zeneiskolában.

POHNER HEDVIG

Új tornaterem a
legkissebbeknek
Az óvoda korszerűsítése során a 
testnevelésre is gondoltak

Összegyűltünk, szomszédoltunk
A térség Zeneiskoláinak hangversenye

2018. február 19-én nagy örömmel élesztettünk újjá egy régi kedves hagyo-
mányt, a környékbeli zeneiskolák tanárainak „szomszédoló” hangversenyét.

A zeneiskola II. 
félévi tanszaki 
koncertjei 

Kultúrház, emeleti kisterem:

2018. március 22. (csütörtök), 
16.30 órakor 
Kissné Hasenbeck Melinda és 
Móczik Csaba növendékeinek 
koncertje.

2018. március 28. (szerda), 
16.30 órakor
Schreck Ferenc növendékei-
nek koncertje

2018. április 05. (csütörtök), 
16.30 órakor
Albert Szabolcs növendékei-
nek koncertje

2018. április 18. (szerda), 
16.30 órakor
Kuti Balázs növendékeinek 
koncertje

Táti III. Béla Általános Iskola 
„B” épület

2018. április 20. (péntek), 
16.00 órakor
Pohner Hedvig növendékei-
nek koncertje

Most sem viccelek! 

Nyilvános, kezdő
szolfézsóra szülőknek és 

egyéb érdeklődőknek.
Április 10. (kedd), 18.30

Helyszín: Táti III. Béla Általá-
nos Iskola „B” épület
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Az évente megrendezésre kerü-
lő ünnepségen a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészet - 
és Társadalomtudományi Kara 
azoknak a tanítóknak és óvó-
nőknek, akik oklevelüket 50, 60, 
65, 70, illetőleg 75 éve szerezték 
meg, arany-, gyémánt-, vas-, 
rubin- illetve gránit oklevelet 
adományoz.

A díszoklevelet kérelem alap-
ján a PPKE Bölcsészet – és Tár-
sadalomtudományi Kar Kari 
Tanácsa adományozza azok-
nak a pedagógusainak, akik az 
alábbi feltételeknek együtte-
sen megfelelnek: a pedagógus 
a diplomáját (tanító, óvónő) a 
Vitéz János Tanárképző Köz-
pont  jogelőd pedagógusképző 
intézetben szerezte; a pedagó-
guspályán eltöltött legalább 
30 évet; valamint eredményes 
munkavégzés, közmegbecsü-
lésre méltó magatartás jellemzi.

A 2017. októberében meg-
tartott rendezvényen Székely 
Keresztes Mártonné, a táti álta-
lános iskola nyugdíjas tanító-
nője is aranyoklevelet vehetett 
át, számos évfolyamtársával 
együtt.

Az ünnepséget szentmise 
előzte meg melyet a Mind-
szenty téren található Szent 
Ignác-plébániatemplomban 
(közismertebb nevén Vízivárosi 
templom) tartottak, s ahonnan 
a résztvevők együtt vonultak át 
a Iohanneumba, ahol a megje-
lölt ülésrend szerint elfoglalták 
a helyüket.

 Köszöntőt mondott Főtiszte-
lendő Dr. Fodor György dékán, 
Dr. Szőke-Milinte Enikő inté-
zetvezető, melyet Dr. Török 
Csaba egyetemi lelkész üdvöz-
lő szavai követtek. Az ünnepség 
fényét emelte az esztergomi Ars 
Musica kórus műsora és a Vitéz 
János Katolikus Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola diákjainak magas szín-
vonalú előadása.

A díszdiplomákat Ft. Dr. 
Fodor György dékán adta át 
egy-egy szál virág kíséretében.

Az ünnepség után a  kitün-
tetetteknek  a Padlizsán étte-
remben elfogyasztott ebéd 
mellet lehetőségük nyílt közös 
múltidézésre, élményeket feli-
déző beszélgetésekre.

Az alábbiakban Székely 
Keresztes Mártonné  ír röviden 
életpályájáról:

1946 június 27-én születtem a 
Felvidéken Ebeden. A népcsere 
egyezmény alapján 1947-ben 
Tátra települtünk. Szüleim 
földműveléssel foglalkoztak. 
Van egy bátyám, aki 1940-ben 
született s jelenleg Zala megyé-
ben él családjával.

 Az általános iskolát Táton 
végeztem,  1964-ben érettsé-
giztem a nyergesújfalui Irinyi 
János Gimnáziumban.

Ebben az évben felvételt 
nyertem az Esztergomi Taní-
tóképző Főiskolára. 1967-ben 
tanítói oklevelet szereztem. 
Közben férjhez mentem, a 
házasságomból két gyermekem 
született.

1967 augusztus 16-án kine-
veztek alsótagozatos nevelőnek 

a Tát-kertvárosi Kilián György 
Általános Iskolába .Itt tanítot-
tam nyugdíjazásomig, a 3-4. 
osztályt vezettem.

Bekapcsolódtam az isko-
la mozgalmi életébe is . A 
nagyközségi tanácsban tár-
sadalmi elnökhelyettesként 
tevékenykedtem.

Tanítói munkám során 
szakmai, mozgalmi és politi-
kai továbbképzések sokaságát 
végeztem el.

Munkám eredményességét 
kitüntetésekkel ismerték el: 
1987 KIVÁLÓ Munkáért kitün-
tető jelvény, 2002 Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem.

2017. október 7-én aranyok-
levelet vehettem át a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Böl-
csészet- és társadalomtudomá-
nyi karán.

 Jelenleg Dorogon élek, 
gyermekeim is itt élnek csa-
ládjukkal. Öt unokám van. Jó 
egészségnek örvendek, aktív 
nyugdíjas életet élek, családom 
és magam örömére.

HÁMOS LÁSZLÓ

50 éves díszdiploma
Székely Keresztes Mártonné vehette át az 
aranyoklevelet

2017. október 7-én ün-
nepélyes keretek kö-
zött rendezték meg 
Esztergomban a Páz-
mány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsésze-
ti és Társadalomtudo-
mányi karán a minden 
évben hagyományos 
díszdiploma-átadót. A 
tavalyi kitüntetettek 
között, egy a táti ál-
talános iskola ma már 
nyugdíjba vonult kitü-
nő tanítónője is helyet 
kapott.

Székely Keresztes Mártonné első osztálya
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Gyülekezetünk 1921. december 
26-án jött létre, amikor az ipar-
vidékre első renden Erdélyből 
betelepülő bányászok megala-
pították azt. Dorogra és a kör-
nyező településekre, az ipar-
vidék adta munkalehetőséget 
kihasználva a XX. század folya-
mán folyamatosan érkeztek 
Erdélyből és az Alföldről refor-
mátusok. A templom 1935-1936 
fordulóján 4 hónap alatt épült 
fel. A gyülekezet a sok hányat-
tatás ellenére megmaradt, él, 6 
gyülekezetrészben/településen 
van állandó alkalom, 10 iskolá-
ban hittanoktatás.

Egy kis történelem: 27 éves a 
táti református gyülekezetrész! 

27 év egy nemzet, egy ország, 
egy gyülekezet életében nem 
nagy idő, de a mi esetünkben 
mégis! Speciális a mi helyze-
tünk. Speciális, egyedi, hisz 
a Dorogvidéki Református 
Egyházközség része Tát is 
Tokoddal, Altáróval, Doroggal, 
Csolnokkal, Leányvárral, Pilis-
csévvel együtt. Egyedi, mert 
csak Dorogon van templom, 
parókia, ott lakik a lelkész.1984 
óta egyedül végzi munkáját, 
hisz a Tokod-Táti gyülekezet-
rész pásztora Czirják Károly 
akkor vonult nyugalomba. 
Egyedi, hisz aki Isten Igéjét 
kívánta hallgatni, Dorogra 
kellett utazzon, s sokan, a jobb 
közlekedés miatt Esztergomba 
jártak és járnak. Egyedi, hiszen 
nehéz felvállalni a kisebbségi 
létet, hogy kevesen vagyunk.

1991 nyarán egy gyüleke-
zeti tag, Szikszai Andrásné 
vetette fel az akkori lelkipász-
tornak, hogy milyen jó lenne 
hittanórára összegyűjteni a 
táti református gyerekeket, s 

megkezdődött a reformátu-
sok összeírása. Így indult el a 
hitoktatás 5 fővel 1991 szep-
temberében a falusi iskolában. 
Már akkor felvetődött, hogy jó 
lenne helyben istentisztelet is. 
A szándék megvolt, elkezdő-
dött a hívek felkutatása, már 
„csak” hely kellett. A település 
elöljáróinak köszönhetően ez is 
hamar megoldódott. 1992 feb-
ruárjában minden elintéződött, 
74 levél került a táti reformátu-
sokhoz, 1992. február 16-án 60 
fő részvételével megtartottuk 
első összejövetelünket, mely 
tea és sütemény mellett egy jó 
beszélgetés, tervezgetés volt.

Az első istentiszteleten 40-en 
voltunk, s végig az esztendő-
ben 30-35 fő látogatta a minden 
hónap 2. és esetleges 5. vasár-
napján tartott istentisztelete-
inket. A heti rendszerességgel 
tartott hittanórákon 10-12-en 
voltak. Aztán teltek az évek... 
Lett hittanóra a kertvárosi 
iskolában is. Örömteli, hogy az 
akkori hittanosok gyermekei 
most 2. osztályos hittanosok. 
Lett a Szent György Otthonban 
ökumenikus Kápolna is, melyet 
sikerült berendeznünk, aztán 
igény lett arra, hogy többször is 
legyen istentisztelet, 1998 óta 
már havi 3 alkalommal volt, 
már minden negyedik vasár-
nap is. Volt egy ideig filmklu-
bunk, a tavalyi esztendőben a 
kisgyermekes családokat szólí-
tottuk meg, 3 alkalommal volt 
Baba - Mama Kör (ezúton is 
köszönjük az iskola által bizto-
sított helyszínt!

Jelenleg minden hónap 2. 
és amennyiben van, 5. vasár-
napján, valamint a nagy ünne-
peinken (Húsvét, Pünkösd, 

Karácsony első napján) a 4 óra-
kor tartott istentiszteletre vár-
juk szeretettel a reformátusokat 
a Szent György Otthon öku-
menikus kápolnájába. Mind 
a „falusi”, mind a kertvárosi 
iskolában van református hit-
tanóra. A 2018/19-es tanévben 
is választható a református hit- 
és erkölcstan.

Hittanosainkat ebben az 
esztendőben is várjuk szeretet-
tel a balatoni nyári táborunkba 
(nagy öröm számunkra, hogy 
mind nyári táborainkba, mind 
játszóházainkba rendszeresen 
jöttek és jönnek a táti gyerme-
kek is). Most a tavaszi gyalog-
túrát szervezzük április 14-ére, 
ahova szeretettel várjuk a táti 
hittanosokat, családjaikat is! A 
cél: „hegyen-völgyön át, Kesz-
tölcön keresztül Piliscsév”, 
benne kb.9 km gyaloglás, utá-
na bográcsozás. A középiskolás 
korosztályt ifjúsági órára vár-
juk minden pénteken Dorogra, 
örömteli, hogy a tátiak is rend-
szeresen látogatják ezeket az 
alkalmakat.

A böjt idejét éljük, közele-
dünk Húsvét ünnepe felé, a 
feltámadás öröme vár ránk, 
a találkozás a Feltámadottal. 
Hittel vallhatjuk, hogy Jézus 
köszönése: Békesség néktek! 
Nekünk és hozzánk személye-
sen szól majd.

Hisz tudjuk, érezzük, erre van 
a legjobban szükségünk.  Nincs 
békesség körülöttünk, munka-
helyeinken, családjainkban, 
szeretteink között, s legfőképp 
bennünk, így örökké elégedet-
lenek, agyonhajszoltak, boldog-
talanok vagyunk.

Valaha bizonyára volt ben-
nünk gyermeki hit, élő Krisztus, 

volt olyan idő, amikor még sze-
rettük, közelről éreztük jóságát, 
segítő erejét, hallottuk szavát. 
Ha, aztán lassan, észrevétlen 
eltűnt az életünkből egy-egy 
időre, most újra itt a lehetőség 
számunkra, hogy átéljük a cso-
dát és befogadjuk azt a békessé-
get, amit Ő hozott. 

Merjük újra hinni, hogy Jézus 
él! Nem lehet elvenni, elvinni, 
kivenni ebből a világból. A feltá-
madott Jézus Mária Magdalénát 
megszólította, a Feltámadott 
útja azokhoz vezet, akiknek leg-
nagyobb szüksége van rá. Akit a 
Feltámadott megszólít, az hall-
ja meg a Húsvét örömüzenetét: 
Jézus él! Él a Krisztus! Hallották 
ezt az első húsvétkor az asszo-
nyok, ezt az üzenetet hirdették 
az angyalok, ebben kételkedett 
Tamás, amíg nem látott, erről 
győződhettek meg az emmau-
si tanítványok. Ez adott erőt az 
első keresztyéneknek, hogy az 
üldöztetést is elszenvedjék.

S ha bennem él a feltámadott 
Krisztus, az azt jelenti, hogy ő 
kerül a középpontba, irányítja 
életem. Ambrosius egyházatya 
így válaszolja meg a ki nekem 
Jézus kérdését:

„ Ha segítségre van szükséged, 
Ő a mindenható,

Ha sebeid gyógyulását kere-
sed, Ő az áldott orvos,

Ha menekülsz a sötétségből, Ő 
a fénysugár,

Ha éhes a lelked, Ő az élet 
kenyere,

Ha a halál közelsége rettent, Ő 
az örök élet”

Ha van élő Krisztusunk, akkor 
van, akkor lesz békességünk! 
Ő a mi békességünk, a próbák 
alatt is élhetek megbékélt szív-
vel, kereszttel, nyomorúság-
gal teli sorsomat is viselhetem 
békességgel. Tudnod kell, hogy 
Ő szeret Téged, s lehetetlen, 
hogy Te ne szeresd Őt. Ő szeret 
- ebben már megvigasztalódsz, 
ebben van békességed, üdvös-
séged. Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok áldott húsvéti ünnepet 
minden kedves táti olvasónak!

PUNGUR BÉLA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

Dorogvidéki Református 
Egyházközség
27 éves a táti református gyülekezetrész

Kedves olvasó! Engedje meg, hogy hírt adjunk magunkról, bár keresztelések, 
házasságkötések, temetések alkalmával már bizonyára találkozott a Dorogvi-
déki Református Egyházközség nevével. 
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Több mint 25 éve a 
biztonságunkért
Polgárőrök a bűnmegelőzésért

A hivatalosan 1992-ben alakult, de már 1990-től te-
vékenykedő Polgárőr Vagyonvédelmi Egyesület Tát 
elnökét Katona Ottót kérdeztük a kezdetekről és 
tevékenységükről.

 ? Bár a cégbíróság csak 1992-
ben jegyezte be az akkor még 
Vagyonvédelmi Egyesület Tát 
nevű civil szervezetet, már előtte 
is aktívan végezték tevékenysé-
güket a településen.

- Igen, a kezdetek egészen 
1988-ig nyúlnak vissza. Ebben 
az évben költöztem Tátra. Talál-
koztam Fekete Lajos nyomozó-
val, a táti lövészklub vezetőjével. 
Ő tudta rólam, hogy már tevé-
kenykedtem lövészetvezető-
ként, így felkért, Táton is töltsem 
be ezt a posztot. Jól működött a 
klub, sok fiatalt beszerveztünk.

Aztán 1989-ben jött a rend-
szerváltás. Ez nagyban érintet-
te a lövészklubok életét, hiszen 
azok a Magyar Honvédség sport 
és szabadidős tevékenységeket 
szervező országos szervezete a 
Magyar Honvédelmi Szövetség 
alá tartoztak, ami a rendszer-
váltással megszűnt. Az MHSZ 
megszűnésével, azoknak a klu-
boknak, akik tovább szerettek 
volna működni, magukat kel-
lett fenntartania. Persze ezzel 
nagyon sok probléma előjött. 
Onnantól nagyon sok engedélyt 
kellett beszerezni, a fegyvereket 
minden évben vizsgáztatni kel-
lett és még sorolhatnám. Erre 
nekünk, mint sok más akko-
riban alakuló, átalakuló civil 
szervezetnek, nem volt anyagi 
forrásunk.

 ? Mi volt a megoldás, hogyan 
tudtak fennmaradni?

- Lajos bácsi azzal az ötlettel 
állt elő, ha már mi fegyveresek 
vagyunk, vállaljunk őrző-védő 
feladatokat. Mivel nagyon sok 
volt abban az időszakban a lopás 
a pincéknél, így ott kezdtünk el 

először tevékenykedni. Járőröz-
tünk, fogtunk is több betörőt. A 
pincegazdák fizetségéből tud-
tuk fenntartani a klubot.

 ? A lövészklubban folytatott 
sporttevékenység és az őrző 
védő feladatok ellátása után, 
mikor váltak polgárőrökké?

- Már 1989 végén megkezdő-
dött az Országos Polgárőrség 
megalakulása. Lajos bácsi talált 
is egy felhívást, melyben bűn-
megelőzéssel foglalkozó pol-
gárőr szervezetek életre hívását 
kezdeményezik, és mint rendőr-
nyomozó természetesen az ügy 
mellé állt. 

Kez deményez é sü n k ben 
csak megerősített bennünket 
Zsombor György (az Országos 
Polgárőrség későbbi alelnöke), 
aki a Polgárőrség megalakítása 
ügyében járta az országot és Esz-
tergomba is ellátogatott. A Tech-
nika házában megtartott tájé-
koztató után teljes egyértelművé 
vált bennünk, hogy a mi utunk 
csakis a polgárőrség lehet vagyis 
egy bűnmegelőzéssel foglalkozó 
hivatalos civil szervezet. 

1990 júniusában gyűlést szer-
veztünk a táti szervezet megala-
kulása céljából. 32 fő jött össze. 
Megalakultunk, elfogadtuk az 
alapszabályunkat, vezetőséget 
választottunk, Lajos bácsi lett 
az első elnök, én a titkár. Kezde-
ményeztük az országos szerve-
zethez való csatlakozást, mely 
szintén akkor volt alakulóban.

 ? De hivatalosan csak 1992-től 
létezik a táti polgárőrség.

- Az 1990-es megalakulá-
sunkkor még nem tudtuk, hogy 
ezt a cégbíróságnak is be kell 

jelenteni.  Ugye ezek akkor még 
új dolgok voltak Magyarorszá-
gon. 1991 elején, kaptunk egy 
körlevelet, hogy úgy válhatunk 
hivatalossá, ha a cégbíróságon 
bejelentjük a létezésünket. Ezt 
meg is tettük. Végül 1992.05.22-
én kaptuk meg a végzést, 
innentől létezik hivatalosan a 
Vagyonvédelmi Egyesület Tát. 
A 2014-es jogszabályi változá-
sok után pedig a nevünk elé 
került a Polgárőr szó is.

1994-es lemondásáig Fekete 
Lajos vezette az egyesületet. 
1994-96 között Aubéli József, 
majd 1996-tól én irányítom a 
szervezetet. Jövőre szeretnék 
én is „nyugdíjba menni” és 
átadni valakinek a stafétát. Az 
utódot már keressük.

A ’90-es megalakuláskori 32 
fős létszám, gyorsan leapadt. 
Sokan sajnos azt hitték a kez-
detekkor, hogy ez az (egyébként 
önként vállalt) feladat intézke-
dési jogokkal jár. Valakik még 
hatalmat is láttak benne...
Persze Lajos bácsival hamar 
rávezettük őket, hogy bizony 
a polgárőr jogilag ugyanolyan 
személy, mint a településen 
bárki más. Mi nem intézke-
dő rendőrök vagyunk, hanem 
olyan civilek, akik a bűnmeg-
előzésért dolgoznak, akik segí-
tik a rendőri munkát. '92-re 
csak 16-an maradtunk. Jelenleg 
10-en vagyunk, de folyama-
tosan azon dolgozunk, hogy 
növeljük a létszámot.

 ? Milyen önként vállalt felada-
tokkal segítik a települést?

- A településen élő emberek 
biztonságáért dolgozunk.  Fel-
adatunk főleg a bűnmegelőzés 

területére vonatkozik. Időnk 
legnagyobb részét a járőrözés 
teszi ki, az esteleges bűncse-
lekményekre utaló jelek, előz-
mények észrevétele. Ha ilyet 
tapasztalunk, azonnal érte-
sítjük a rendőrséget és közben 
igyekszünk a megfelelő jogi 
követelmények betartása mel-
lett megszakítani a bűncselek-
ményt. Ha elfogunk egy elköve-
tőt azt azonnal át kell adnunk a 
rendőrségnek.

Amíg a településen volt iro-
dájuk, addig a Körzeti Megbí-
zott Rendőrökkel folyamatosan 
közös járőrözéseket teljesítet-
tünk. Ez nagyban segítette a 
munkájukat.

Feladatunk még a települési 
rendezvényeknél közremű-
ködés a rendfenntartásban és 
forgalomirányításban.

De például sok-sok éven 
keresztül, – amíg a jogszabály 
és létszámunk lehetővé tette - a 
pünkösdi napok biztosítását is 
mi végeztük.

A falusi iskola előtt minden 
szeptemberben egy hónapig 
ott vagyunk a zebránál, mely 
idő alatt megszokják az autó-
sok, hogy a nyári csendesebb 
időszak után újra nagy a gya-
logos forgalom.

Az önkormányzattal és a ren-
dőrséggel is van partneri szer-
ződésünk. A megyei polgárőr 
szervezet munkájában is részt 
veszünk. 

Szerencsére az elmúlt idő-
szakban nincs rá már szükség, 
de régebben az árvízi védeke-
zésnél is különböző védelmi és 
forgalomirányítási feladatokat 
láttunk el.

HÁMOS LÁSZLÓ
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Címlapfotó: Húsvéti készülődés a táti Faluházban (Hámos László) 

December óta született 
táti gyermekek:

Papp Balázs és Kárász 
Dóra leánya, Lorina.

Gávai László és Tothova 
Réka leánya, Boglárka.

Soós János és Szendrei Lil-
la leánya, Sára.

Hegedűs Zsolt és Spóner 
Éva leánya, Nóra.

Hugyecz Ákos és Antal 
Melinda leánya, Maja.

Laborczi László és  Hum-
mel Éva fia, Levente László.

Pethő Péter és Palkó Réka 
fia, Patrik.

Szabó Barnabás és dr. 
Enyedi Judit leánya, Effi.

Mucha Máté és Pázmándi 
Alexandra fia, Zsombor.

Csepreghy Ferenc és Mol-
nár Mária leánya, Ramóna 
Kiara.

Imre Sándor és Szvétecz 
Vanda fia, Sándor Balázs.

Jó egészséget  kívánunk!

Kődiplomát kapott a táti kőfaragó
Tábori László munkáját díjazta az országos szervezet

Idén 19. alkalommal rendzete meg a nemzetközi kőkonferenciát a Kőfaragó és 
Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete. 

Közel kétszázan vettek részt a 
pilisvörösvári Schiller közép-
iskola és kollégium épületében 
megtartott rendezvényen.

Akonferencián az Ipartes-
tület legrangosabb elismerése 
került átadásra, a Kődiploma, 
melyet idén Tábori László táti 
kőfaragó vehetett át a szakma 
érdekében végzett kiemelkedő 
közösségi tevékenységéért.

Tábori László először autó-
fényező vállalkozóként kezdte 
pályafutását. Majd egy akkori-
ban merésznek tűnő váltással 
- felnőtt korban letett újabb 
szakmunkás-vizsgával - érke-
zett meg a kőfaragók világába.

Az általa vezetett Kőbazár 
Bt.-vel - melyben fiával és egy 
alkalmazottal dolgoznak - 
elsősorban lakossági igényeket 

elégítenek ki, főleg termékeiket 
beépítő, használó szakembe-
rek közreműködésével.

A folyamatos megújulás 
jegyében az elmúlt évben egy 
korszerű kőlapszabász gépet 
vásároltak, mely nagyban segí-
ti munkájukat.

FENYVESI KÁROLY  24 ÓRA-BAN 
MEGJELENT ÍRÁSA ALAPJÁN ÖSSZE-

ÁLLÍTOTTA HÁMOS LÁSZLÓ

Festőkurzus 
Március 25. (vasárnap) 

Vereckei Attila koncertje 
óvodásoknak
Április 5. (csütörtök) 10.30

Óvoda Szülők-Nevelők 
Bálja
Április 21. (szombat)

Nyugdíjas Klub anyák napi 
összejövetel
Április 26. (csütörtök) 15.00

Bábelőadás az 
óvodásoknak
Április 27. (péntek) 10.45

Ister-Granum Eurorégió 
Vándor Borverseny
Április 28. - minősítés
Május 5. - díjátadó

További programok a képes 
hirdetésekben!

GÓLYAHÍREK Programok a Kultúrházban
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