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ADVENT f  KARÁCSONY
A Katolikus Egyház advent első vasárnapjával kezdi a liturgikus évet, 

amelyben az ünnepkörökhöz kötődő vallási szempontok vannak kiemelve. A 
papok által használt és a sekrestyékben is föllelhető naptárát ennek megfelelően 
készíti. A polgári évszámítást (ami január 1 -el kezdődik) ugyanúgy figyelembe 
veszi.

Advenio /latin/ = eljön. A történelmi advent az Ószövetség kétezer éve, 
amelynek során az isten által kiválasztott zsidó nép a Messiás (=Krisztus) 
eljövetelét várta. Ezt az eljövetelt Isten a próféták által adta népe tudtára. 
Időrendben az utolsó próféta Keresztelő János kortársa volt a Názáreti 
Jézusnak, Aki eljött s Akiben az isteni ígéret beteljesült. Istenségéből, isteni 
lényéből jö tt el hozzánk és lett emberré, hogy emberként szóljon az emberhez 
az Isten. Amint Szent Pál mondja: kiüresítette önmagát, és csak annyit hozott 
magával Istenségéből, amennyi az emberséghez szükséges volt. Ez azt jelenti, 
hogy Isten nagyra értékeli a világot és az embert.

Az emberiségnek hol egyik, hol másik része úgy viselkedik, mint a patak, 
amelynek medrét gáttal elzárták: egyhelyben kavarog, mert nem találja az utat. 
Isteni tanításra van szükség az út megtalálásához. A meder, amelyben az 
emberiségnek folynia kell: maradandó közösség megalkotása, megszervezése. 
Isten nemcsak útmutatást, de erőt is ad ehhez.

Megújult templom várja idén az Üdvözítő születésének ünnepét, a 
karácsonyt. Teljes tetőcsere történt. Ez olyan öröm nekünk, az egyházközségnek, 
hogy nem sokallja az ember újra meg újra megköszönni mindazoknak, akik ezt 
elősegítették: a tervezéssel, a pályázati pénz megszerzésével, az adományokkal, 
a kivitelezéssel... Néhány évig állt volna még ez az öreg tető, de az egyház nincs 
abban a helyzetben, hogy azonnal javítani tudja, amikor az beroggyan és beázik.

Azt hiszem - támaszkodva a szakemberek véleményére időben végeztük el 
azt a munkát. A leszedett tetőanyag majd' minden darabját 1860-ban rakták fel, 
amikor ezt a templomot építették; megérett a cserére.

Most úgy vagyok, mint a gyerek, aki nagyon el akar mondani valamit, utána 
elhallgat. Elmondtam a templomfelújítás örömét, de nem hallgatok el, mert van 
még mondanivalóm: emberek is kellenének a megújult templomba, akik 
Jézusra figyelnek; öntudatos krisztus-követők, akik nem azért mennek a 
vasárnapi misére, mert kinéznek az ablakon és látják, hogy mások is m ennek...

Nem cél a templom, hanem eszköz; az autóknak sem a 
benzinkút a célja. Lelki erőforrás a templom, amelyben 
krisztusi energiákkal töltekezünk és onnan kilépve a 
közösségépítés medrében haladhatunk tovább, becsülve a 
világot, környezetünket, helyesen használva a technikai 
adottságokat.

Talán ez adventi várakozásom tartalma és mindazoké, 
akik fogják Jézus Krisztus kezét és elengedni nem akarják.

Üdvözítő Istenünk eljött már 2014 évvel ezelőtt. Itt van 
köztünk; karácsonykor az Ő születésére emlékezünk. Mégis 
van továbbra is adventi jellegű várakozás, mert arra 
várunk, hogy a köztünk élő Jézus bennünk is megszülessen 
s az egymással való egyetértésünkben nőjön nagyra. 
Aktívan kell várakoznunk és nem úgy, ahogy sok helyen 
várakoznunk kell, hogy majd csak ránk keiül a sor.

A Föld mágneses pólusai felcserélődhetnek, helyet cserél 
az északi és a déli pólus, ami nagy erő-átrendeződéssel jár. 
Mi is átrendezhetjükbelső világunkat, gondolkodásunkat, 
szemléletünket, értékítéletünket úgy, hogy egymásban a 
pozitív tulajdonságokkal foglalkozzunk és ne a negatívak
kal.

Isten áldja meg Tát népét; a templom megújulása után 
hozzon számára ez az advent és karácsony vallási 
megújulást is ! Kardos M ihály plébános

ADVENTI VASAR

December első hétvégéjén már hagyományosan Adventi kiállítást és vásárt 
tartottunk a Kultúrházban. Már napokkal előtte elkezdtük a házat díszíteni, 
csinosítani, felkerültek helyükre a hópelyhek, csillagok és a karácsonyi 
fény füzérek.

A földszinti nagyteremben és az előtérben helyi virágkötők, kézművesek 
kompozíciói mutatták meg az aktuális karácsonyi díszítési trendet és irányokat. 
Látogatóink beszerezhették ünnepi lakásdíszeik alapanyagát és tanácsokat 
kaphattak az elkészítésükhöz. Sokaknak sikerült már megvenni a karácsonyi 
ajándékokat is, de akinek nem, az is bizonyára sok ötletet kaphatott hozzá.

Az em eleti G alériában Barcsayné N ém eth H edvig csodaszép  
textilbabáiban és Kispál Edit foltvarrásaiban gyönyörködhettek a látogatók. 
A Folyósó Galérián pedig a táti Szerda Festők alkotásait tekinthették meg a 
látogatók.

A két nap folyamán a változatos programokat kínáltunk a gyerekeknek.
Szom baton a konyhában m ézeskalácsot díszítettek, vasárnap pedig 
„gyurmarcizhattak”, azaz marcipán figurákat készíthettek Haraszti Andorral a 
Szamos Marcipán mestercukrászával. Mindkét napon a konyhában kialakított 
játszókuckóban ügyeskezű óvónénik segítségével, papírból készítettek 
díszeket karácsonyra. A könyvtárban a dorogi Gyereksarok Játék- és 
Könyvesbolt jóvoltából társasj átékokat próbálhattak ki.

De itt még nem ért véget a foglalkozások sora. Amíg a 
győri vendégeinkkel (Barcsayné Németh Hedvig és Kispál 
Edit) angyalkákat varrhattak az ügyeskezü gyerekek és 
felnőttek, addig a Táti Porcelánbaba Klub tagjai 
segítségével textilbabákat és mackókat készíthettek. 
Utóbbi foglalkozást a Magyar Bababarátok Egyesülete 
támogatta.

Szombaton a könyvtárban Ilyés Szabó Anna mesélt a 
gyerekeknek.

A vásárra betérő vendégeinket teával, forraltborral, sült 
almával és sütőtökkel kínáltuk. Közben a hangszórókból 
karácsonyi dallamok szóltak.

Reméljük, hogy akik ellátogattak a rendezvényre, jól 
érezték magukat és a gyerekek is élményekkel tértek haza.

Köszönjük a rendezvényen résztvevő kézműveseknek, 
virágkötőknek, kiállítóknak, hogy évek óta segítenek 
nekünk az ünnepi hangulat megteremtésében! Jövőre újra 
várjuk őket és további táti kézműveseket.

Hámos - Pappné
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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Tátiak!

E helyütt köszönöm meg Képviselőtársaim és a 
m agam  nevében  a v á la sz tó k  b iza lm át, hogy 
mandátumhoz j ütöttünk.

Ezt nem megélt sikernek, hanem feladatnak és 
szolgálatnak tekintjük. Biblikusán úgy gondolok rá, 
hogy ez egy tálentum, egy lehetőség, amellyel úgy kell 
bánni, hogy a Közösség javára váljon.

Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Tát városáért 
tehetünk.

M egalakult az új képviselő-testület
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki az 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, ugyanezen 
napon került sor Táton a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 
megválasztására is.

Az induló két polgármester jelölt közül a választópolgárok Túri 
Lajos korábbi alpolgármesternek szavaztak bizalmat, aki a tisztséget 
főállásban látja el. A főállású polgármester tudományos, oktatói, lektori, 
szerkesztői, művészeti és jo g i oltalom alá eső szellemi tevékenység 
kivételével egyéb kereső tevékenységet nem folytathat, a megválasztott 
polgármester nem végez korlátozásba eső tevékenységet.

Önkormányzati képviselő jelöltnek 22 fő kérte a nyilvántartásba 
vételét, a választásig azonban 1 fő visszalépett, igy a szavazólapon 21 
jelölt szerepelt, akik közül a legtöbb szavazatot elérő 8 fő Tát Város 
Képviselő-testületének tagja lett.

K özeleg  a n ag y b e tű s  é le t ünnepe. 
Köszöntsük az egyetlent, az egyszeri és 
megismételhetetlen életet egymásban!

Tát Képviselő-testülete, az önkormányzat 
dolgozói és a magam nevében kívánok minden 
tá t i  p o lg á rn a k  á ld o tt K a rá c so n y t és 
egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt!

Az ünnep idején gondoljunk Calvin 
Coolidge egy idézetére: „Nem időpont, vagy 
időszak a Karácsony, hanem lelkiállapot. 
B ékességben, jó a ka ra tú a n  éln i ez a 
Karácsony igazi szelleme. ”

Túri Lajos polgármester

A megválasztott képviselők: Szívós Péter, Dr. Mosonyi Anna, 
Farkas Béla, Farkas Zsolt, Kátai Ferencné, Keil István, Kostyál 
János, Németh Péter. A képviselő-testület alpolgármesternek 
Szívós Pétert választotta meg.

Kettő bizottság létrehozására is sor került. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke Farkas Béla, tagjai Kátai 
Ferencné és Farkas Zsolt képviselők. A Települési Értéktár 
Bizottság elnöke Kostyál János, tagjai Dr. Mosonyi Anna, Németh 
Péter és Keil István képviselők.

A ném et nem zetiségi választáson 3 képviselő szerzett 
mandátumot. A Táti Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Schmidt Gézáné, elnökhelyettese M echler József, tagja 
Hartmann Mihály, tiszteletbeli tagja Farkas Béláné lett.

A polgármester, alpolgármester, a települési képviselők és német 
kisebbségi önkormányzati képviselők alakuló ülésükön letették 
esküjüket. DérnéDr. Varga Katalin jegyző

A képviselő-testület 
novemberi munkájáról

Az újonnan megválasztott képviselő-testület már a novemberi 
munkaterv szerinti ülés előtt november 11 -én rendkívüli ülést tartott, 
m elyre pályázatokkal kapcsolatos, nem  halasztható döntések 
meghozatala miatt volt szükség.

Az egyik a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási 
koncepciója és klímaadaptációs lépései” című projekt, melynek 
előkészítése már hosszabb ideje folyamatban volt.

Tát Város Önkormányzata Tokod Nagyközség Önkormányzatával, 
valamint további három szakmai partnerrel (EDUVIZIG, Budapesti 
Műszaki Egyetem, BIOFORSK norvég partner) együtt pályázatot 
nyújtott be az EGTPénzügyi Mechanizmus 2009-2014 ( “Norx’égAlap ") 
„Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű program  
pályázati rendszei'e keretében. A  tárgyban megnevezett projektet a 
Támogató, a Regionális Környezetvédelmi Központ mintegy 913 ezer 
euró összegben támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás a 
projekt összköltségének 85%-os hányada, az előírt önrész 15%, 
amelynek összegét a partnerek támogatásrészük arányában biztosítják. 
Az elfogadott költségvetés szerint Tát Város Önkormányzata 486 ezer 
eurós költségvetés mellett 413 ezer eurós támogatásban, Tokod 
Nagyközség Önkormányzata 356 ezer eurós költségvetés mellett 302 
ezer eurós támogatásban részesül a projekt keretében. Más programoktól 
eltérően a jelen projekt 20 hónapos teljes futamideje előfinanszírozott, 
az egyes időszakokra számított előleg átutalása az önrész adott időszakra 
számított hányadának rendelkezésre bocsátását követően történik meg.

Tát és Tokod csapadékvíz-elvezetésének megnyugtató rendezése 
szempontjából a projekt megvalósítása kiemelt fontosságú. A projekt 
által biztosított támogatás közvetlen haszonnal jár településeinken, 
hiszen a jelentős károkat okozó csapadékvíz elvezetését korszerű 
módszerekkel támogatott közműszakági tervezéssel és ennek meg
felelően megvalósított beruházásokkal javítja, egy olyan klíma
adaptációs matematikai modell segítségével, amely más magyarországi 
települések számára is mintaértékű megoldást kínál m ajdajövőben.

A másik jelentős összegű fejlesztési csomag, az adósság
konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása, melynek keretében az önkormányzatunk
181.000.000,- Ft-ot kapott a Belügyminisztériumtól, meghatározott 
célra (út, híd, járda építés, felújítás, szociális és egészségügyi 
intézményfelújítás).

Ez az összeg természetesen nem fedezhet minden a tervezett 
fejlesztést, ezért a megvalósításhoz sorrendet kellett felállítani, 
melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:

Az útépítések, felújítások vonatkozásában (erre bruttó
131.000.000,- Ft áll rendelkezésre) Hunyadi u., Mikszáth u., Vasút 
köz, Régi vasút köz, Toldi u., Kinizsi u., Vak Bottyán u.. Nefelejcs u., 
Szt. István járda az iskolától a Gorkij fasorig.

A Szőlősor u. és Szilvafa u. kiépítésére már korábban volt 
testületi döntés, a kivitelezési szerződés is megkötésre került, az 
időjárás függvényében az előkészítő munkák megkezdhetők, az 
aszfaltozás a jövő év tavaszán történik.

Az iparterület II. üteme infrastruktúrájának kialakítása 
(melyre az árvízvédelmi töltés megvalósítása megadta a lehetősé
get) a tervezés előkészítésével folyamatban van. A Tátika teret a 
Esztergomi és 10. út, valamint a Bajnai út-10. út csomópontjainak 
átépítésével egy időben lesz célszerű kiépíteni.

Az önkormányzati tulajdonú intézmények esetében a két orvosi 
rendelőt (három épület), valamint a bölcsődét tervezzük megújítani 
bruttó 50.000.000,- Ft-os költséggel. Amennyiben a költségkeret 
még engedi a bölcsődei nyílászárók cseréje szerepel a tervekben. A 
hőszigetelési (energetikai) m unkákat m indhárom  épületnél 
pályázatok igénybevételében szeretnénk megvalósítani.

November 25-én a soros ülésen meghallgatták a képviselők a 
Táti Sportegyesület valamint a Táti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatókat. Véglegesítésre került a 
Településszerkezeti Terv módosítása a rendelet elfogadásával, - 
rövidesen egységes szerkezetben megtalálható lesz a település 
honlapján -, majd az ülés befejezésével került sor a 2014. évi 
közmeghallgatásra. DérnéDr. Varga Katalin jegyző
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Interjú Kostyál János önkormányzati képviselővel
ÉRTÉKTÁR  
BIZOTTSÁG

- Kedves János! A z októ
berben fe lá llt új önkor- 
mányzati képvisel-őtestiilet 

; ííljw megalakuló ülésén kiderült,
«  D R  a jövőben les: egy újabb

B  i munkabizottság is a: önkor
ai 'JB  mányzaton belül, az ún.
Települési Értéktár Bizottság. Ennek elnökévé 
téged választott a Testület. Mi lesz az új bizottság 
feladata, mi indokolta létrejöttét?

-A  114/2013.(IV. 16.) Kormányrendelet alapján 
Táton is megalakult a testületben a Pénzügyi 
Bizottság mellet a Települési Értéktár Bizottság, 
melynek elnöke én lettem, tagjai: Dr Mosonyi 
Anna, Németh Péter és Keil István.

Az Értéktár Bizottság feladata: • A településen 
fellelhető értékek azonosítása. • Ezek gondozása.
• Értéktári gyűjtemény létrehozása, bemutatása és 
gondozása. • A megyei értéktárral kapcsolattartás.
• Az értékeket hordozó személyekkel és csopor
tokkal a kapcsolattartás. • A táti anyagból a 
hungarikum kategóriát esetleg elérő témák 
menedzselése. • Az idegenforgalom számára 
elérhető anyagokban való propagálása.

A megyei értéktárral kapcsolatosan készült egy 
jó l használható kérdőív, amit a táti honlapra 
feltettünk. Kérjük minél többen töltsék ki és 
küldjenek be a Táttal kapcsolatos értékeket! A 
kitöltött kérdőívet kérjük, juttassák el vagy E-

m ailben a kostyal@ tat.hu címre, vagy az 
Önkormányzathoz hozzák be személyesen.

Ami már a látókörünkbe került vagy a rendezési 
terv kapcsán, vagy személyes javaslatként: Rk. 
templom, Víztorony, Szent György Ispotály, 
Eggenhoffer villa, pincesor, M ogyorósi úti 
kápolna, magtár, emlékművek, keresztek, ravata
lozó és kripta, Nepomuki Szt. János szobra, Táti 
Pünkösdi Napok, betlehemezés, Orbán nap, 
kisbúcsú, nagybúcsú. Csoportok: női kórus, férfi 
énekkar, fúvószenekar, mazsorett, karitász, 
porcelánbaba készítők.

Természeti értékek: Táti szigetek, Kis-Duna, 
Ady utcai gólyafészek.

Természetesen ez a lista nem végleges és 
döntés sincs a felsoroltak ügyében, de tudjuk, 
hogy az érték tág fogalom. Jó lenne, ha ebben egy 
nagy közös egyetértés és háttérmunka alakulna ki. 
Ha a már felsorolt témákkal kapcsolatban 
rendelkeznek képanyaggal írásos vagy egyéb 
dokumentációval, megköszönnénk, ha a bizottság 
rendelkezésére bocsátanák.

FALUMÚZEUM
- A táti falumúzeumnak Te vagy az egyik 

kezdeményezője, és Szabó Józseffel ma is 
sokat dolgoztok azért, hogy a múzeum  
végre létrejöjjön. Mi történt múzeum
ügyben az elmúlt években, és hol tartunk 
ma? A z épület az utcáról nézve késznek 
tűnik, de a belső munkálatok, úgy tudom, 
még nem fejeződtek be teljesen. A bútorok, 
a berendezés, a kiállítás anyaga a 
helyszínen vannak, de nem a végleges 
helyükön. Az utolsó simítások még hátra
vannak. Mikorra várható 
az átadás?

- A rendszerváltáskor 
m ár m egfogalm azódott 
az igény egy falumúzeum 
kialakítására. Ennek tár
gyi alapja Szabó József 
városunk volt polgárának 
gyűjteménye, amit rész
ben saját forrás felhasz
nálásával, részben köz
adakozással gyűjtött össze. Sajnos az 
elodázott döntés azt eredményezte, hogy 
az erre legalkalmasabb ingatlanok a 
faluközpontban elkeltek, átalakításra 
kerültek. Az utolsó pillanatban sikerült a 
Tát, Fő út 34. alatti, nem a legjobb 
állapotban lévő ingatlant megszerezni az 

Önkormányzatnak, részben Szabó úr 
saját részének odaajándékozásával, 
részben a többi tulajdonrész meg
vásárlásával.

A Helytörténeti Alapítvány felvállal
ta a múzeum létrehozását. Elkészí
tettem a terveket és megkezdődött a 
kivitelezés, természetesen több helyi 
vállalkozó bevonásával és árajánlatok 
kérésével. Közben az anyagbeszer
zéseknél is intenzív tárgyalások folytak 
a beszerzési árak csökkentése érdeké
ben, ami sikerrel is járt. Az Alapítvány 
pályázott a Leader közösségnél és a 
belső munkálatokhoz 5 milliós pályá

zati pénzt nyert. Idén tavaszra sikerült az 
építési munkákat befejezni és a használat
bavételi engedélyt megszerezni.

Jelen cikk terjedelme nem teszi lehetővé 
azon vállalkozók felsorolását, akik ked
vezményes vagy ingyenmunkával segítet
ték a célt, de mindez még nem elég a 
múzeum megnyitásához.

A nagy feladat a tárgyak restaurálása és 
leltározása, amihez most szeretnék segít
séget kérni a Tátiaktól. Akinek ideje, 
„tehetsége”, esetleg anyagi lehetősége van 
ezen m unkák  tám ogatására , kérem  
jelentkezzék nálam személyesen, vagy e- 
mailen.

Terveink szerint 2015 nyár végére 
szeretnénk megnyitni a múzeum kapuját a 
látogatók előtt, és sok egyéb foglalkozást 
is tervezünk ezen a helyen.

Ebben az épületben kap helyet a Táti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat új 
testületé is.

FÉRFIKÓRUS
- Oszlopos tagja vagy a Táti Férfi

kórusnak. Tudom, hogy összetartó csapat 
vagytok és szerettek énekelni, és úgy vettem 
észre, a közönség is örömmel hallgat 
benneteket. Nekem spéciéi nagyon tetszik a 
két videótok, az egyik valahol a mogyorósi 
sziklák környékén, a másik a táti Kis-Duna 
partján készült. Igen hangulatos, szép 
felvétel m ind a kettő. Mik a tervek, lesznek-e 
további hangfelvételek? Megkérlek, mutasd 
be röviden a társulatot.

- A  2015-ös év nevezetes dátum
életünkben, m ert öt éve már, hogy

SE.

m egalaku ltunk  és p róbá ljuk  szerep 
léseinknél ébren tartani a Nagyérdeműt.

Nem az én tisztem megítélni tudás
szintűnket, de a reakciókból ítélve némi 
fejlődés tapasztalható. Köszönve ezt persze 
Kócziás tanár úr szakértelmének és végtelen 
türelmének, és nem utolsósorban a “fiúk,, 
lelkesedésének.

Néha a repertoárunk is bővül más 
országok dalaival, nyelvével is, a Musik- 
Land koncertjeinek köszönhetően. Sajnos 
német nyelvtudásunk sok kívánnivalót hagy 
maga után, amit bírálóink előszeretettel 
emlegetnek jogosan. A lényeg azonban 
mégis az, hogy egy mások által irigyelt, 
nagyon jó  közösség kovácsolódott belő
lünk, ami átsegít a nézetkülönbségeken és 
egyéb problémákon. Szeretünk együtt lenni, 
főzni, ünnepelni és nem utolsósorban 
énekelni. A közösségi feladatokból is 
többször kivettük a részünket (falumúzeum, 
kultúrfelújítás, vendégfogadás stb.), amire 
soha nem sajnáltuk az időt.

Elkészült két felvételünk, ami az inter
neten már megtalálható. Sok felkérésünk 
érkezik, s bár mindet nem tudjuk bevállalni, 
de átlagban havi két szereplésünk biztos 
van.

A csoport létszámát szeretnénk bizonyos 
korlátok között tartani (utazás), de ez nem 
zárja ki, hogy várjuk a jelentkezőket 
kórusunkba.

Most a legnagyobb feladat az ötéves 
évforduló megünneplése, és az ünnepi 
műsor összeállítása.

Szeretnénk sok meglepetéssel szolgálni 
közönségünknek. És ne feledkezzünk meg 
az Asszonykórus évfordulójáról, ami a 
miénkkel egy időre esik és ők már 25 évnél 
tartanak. Követendő példa!

Mind a két kórus nevében kívánok áldott, 
boldog ünnepeket és kellemes szórakozást 
karácsonyi műsorunkhoz.

Milinszki Márton írása
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Elment a TANÍTÓ
„Mióta éltem, forgószélben / próbáltam állni, helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem / többet, mint vétettek nekem”

/József Attila: íme, hát megleltem hazámat 1937/

Kedves Barátom, Jóska!
Engedtessék meg nekem, hogy én is így szólíthassalak meg. Atyai 

jó  barátod, az általad nagyra becsült Tisch Józsi bácsi mondá neked: 
"Te, Tanító figyelj csak... ”

És ebben a TANÍTÓ megszólításban benn volt az egyszerű falusi 
ember minden tisztessége, megbecsülése az írás-számolás-olvasás 
művesztével bíró tanító iránt. Szeretted ezt az egyszerű megszólítást, 
jó lese tt az idősebbek irányodban m egm utatkozó szeretete, 
ugyanakkor nagy, tiszta őszintesége, emberközelsége.

Sok Tisch Józsi bácsi, a község egyszerű fiai és leánya vettek 
búcsút 2014. október 30-án a táti temetőben TANÍTÓ-juktól. A 
gyász napjai lassan-lassan feledni fogják barátunk fizikai jelenlétét, de 
mindig lesznek pillanatok, percek, órák, napok, amikor egy-egy 
emléket úgy idézünk fel, hogy velünk vagy. Velünk, akikkel 
évtizedeken át együtt dolgoztál, akikkel a hétköznapok során nap mint 
nap baráti viszonyt ápoltál. Azok, akiket negyvenegy éves pedagógus 
pályádon tanítottál, neveltél, igazgatóként irányítottál. Most, hogy 
múlnak a napok, átgondoljuk mi mindenben voltunk együtt, mit éltünk 
át közösen. Akik nem ismertek annyira mint mi, nem is tudják honnan 
az a vonzó erőd, együttműködési készséged, hogy jobbá, szebbé 
tegyed napjainkat. Hol tettél szert minderre? Ha életutadat végig 
kísérjük, rájövünk a titkok nyitj ára.

Papp Józse f 1938. január 1-jén Táton született. Kárpitos 
mesterségben dolgozó édesapja, Papp András rendszerető, vallásos 
ember lévén szigorral irányította fia  sorsát. Édesanyja Thalum Anna, 
a szigorú Náni néni, abban látta fia  kiemelkedését a cselédsorból, ha 
tanul és kivívja magának a saját felemelkedését. A szülők ebbéli 
törekvésükben nagy segítséget kaptak a kiváló táti fa lusi néptanító 
Kostyál János igazgató-tanítótól. Besey Gyula bácsi osztály
főnökségével nagy hatással voltak személyiségének fejlődésében, 
pályaválasztásában. Ok irányították az Esztergomi Tanítóképzőbe. 
Tanítóképzős éveiben képezdei tanárai: Homor Pál igazgató, Koskó 
Lajos, Dr. Jónás Ferenc osztályfőnök táplálta belé a pedagógus pálya  
szeretetét, akikre mindig nag\> szeretettel gondolt.

Osztályfőnöködtől hozott ars poétikád: „Nem csak tanítani kell, 
szolgálni kell a falut” egy életen át elkísért. Ezzel a lelki munícióval 
felvértezve érkeztél tanítói pályád első állomására Mogyorósbányára.

Nagyon sokszor elmondtad, hogy négy évtizedes pályád legszebb 
évei idefuznek. Összevont 2-4 osztályt tanítottál, 44-45 gyereket! 
Mindig oly nagy szeretettel, az emlékek özönével ellátva beszéltél a 
kis szlovák nemzetiségű falu lakóiról, a falu összetartó erejéről, a 
kölcsönös emberi kapcsolatokról. Tapasztaltuk, ez a megbecsülés a 
mai napig fennáll. Szeretettel emlékeznek rád, mint ahogy a 
hétköznapok fáradalmait kipihenni szívesen vetted az irányt 
Mogyorósbánya felé. A találkozások mindenkor új erőt adtak. Ez a kis 
falu egy életre szívébe zárta a TANÍTÓ Urat.

A pályakezdés, a családalapítás képeit hányszor vetítetted elénk, az 
1958-ban Radanovics Anna óvónővel a község Csöpi óvónénijével 
kötött házasságod, gyermekeid Gabriella és Balázs, a hat leány 
unokád, mily gyakran volt beszélgetéseink témáj a.

Ők biztosították pályád sike
reinek alapját. Nagyon sajnálom, 
hogy nem érhetted meg, amit 
Balázs fiad a temetésed napján 
mondott el, volt osztálytársaid és 
barátaid körében, hogy az új 
jövevény, az annyira óhajtott 
unoka, fiú lesz.

Egy pedagógus legszebb álmai 
közé tartozik, ha abban az iskolá
ban taníthat, ahol ő maga kisisko
lásként tanulta a betűvetést. 1964- 
ben Besey Sándor igazgató Úr 
Tátra hívott tanítani, a községi 
iskolába, hogy légy a kollégáj a.

Négy tanéven át sok 
hasznos tapasztalatra tettél 
itt szert. Sok munkával, a 
község vérkeringésébe való 
bekapcsolásod időszaka ez.

E lőször tanácstagság, 
tanács VB tagság, pártveze
tőségi tagság, kultúrigaz- 
gatóság, a helyifeladatok 
közül.

A külsős feladatokat a 
m egyei ú ttö rő e ln ö k ség i 
megbízás és ÁFÉSZ veze
tőségi tagság jelentette .
Helytálltál, tapasztalatokat 
szerez té l. Is ten  áldo tta  
tehetséggel bírtál, tanítani 
tudtál másokat, elfogadtak.

Elfogadták a szót, amit közvetítettél. Ez kevés embernek adatik meg.
Új feladat tette próbára felkészültségedet, am ikor 1968 

augusztusában a Dorogi Járási Tanács Művelődési Osztályán, mint 
tanulmányi felügyelőként államigazgatási területen láttál el az oktatás 
területén fontos irányító munkát. Jó iskoláid voltak!

Tapasztalattal felvértezve kerültél a TÁT-KERTVÁROSI 
Általános Iskola igazgatói beosztásába 1970. augusztus 16-án. 
Megszakítás nélkül huszonnyolc évig 1998. június 30-ig voltál ezen 
intézmény vezetője. Életed legnagyobb kihívásának tekintetted ezt a 
feladatot. Én, aki 1959-től, mint úttörő ifivezető - majd később 
különböző beosztásban - figyelemmel kísérhettem ezen intézmény 
kialakulását, majd fejlődését, bizton állíthatom, amit Te itt alkottál, az 
egy pedagógiai hős-költemény. A semmiből VÁR lett! A TUDÁS 
VÁRA.

Az a sok-sok diák, akik itt végeztek, soha nem felejtik, hogy ez az 
intézmény vértezte fel őket azokkal az alapokkal, amelyekre később 
építkezni lehetett, és ma biztonságban van életük. Kollégáid pedig a 
tisztelet hangján szólalnak meg, példa vagy! Etalon! Pályánk sokszor 
párhuzamosan futott. Sokat tanultam Tőled! Többször vitáztunk, 
voltak nézetbeli különbségeink, de mindenkor a közös cél vezérelte 
tetteinket. Hű maradtál a képzőből kapott útravalóhoz. Szolgáltad a 
falut. Szolgáltad a rendszerváltás előtt, és szolgáltad két önkormány
zati cikluson át képviselőként a rendszerváltás után.

Munkádat elismerték. Az ifjúság körében végzett tevékeny
ségedért, mint mozgalmi, mint oktatási vonalon számtalan kitüntetés 
ért. É letpályád elism erése a M agyar K öztársaság A rany 
Érdemkeresztje, melyet 1997-ben kaptál. Tát elismerése, hogy 2007- 
ben Díszpolgári címet adományozott számodra a képviselő-testület.

TANÍTÓ ÚR! Józsi bácsi! Nem felejtünk! Nem felednek volt 
tanítványaid, kollégáid, a barátok.

A hagyományos csütörtöki NAGYVÖLGYI baráti találkozókon a 
harmonika szót már nem visszhangozzák a hegyek, de a Te örökzöld 
nótáid vissza-visszatémek, visszahozzák emlékeinket. A baráti 
társaság az első poharat a Te emlékedre emeli. A gyertya, ami 
harmonikás, a nótafa helyén lobog, a TE szellemiséged idézi, köztünk 
vagy!

Józsikám! TANÍTÓÚR! Nyugodj ál békében! Őrizzük a lángot!
Jegyezte: Horváth István nyugdíjas iskolaigazgató
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Egy táti tanár szakmai útja a világ 
legnagyobb fizikai intézményében

A helyszínek bejárásával pedig a gyakorlati alkalmazásokat 
ismertük meg jobban. Decemberben egy budapesti összejövetelen 
kell a szponzorok előtt az út hasznosításáról beszámolni, saját 
alkalmazott eszközöket bemutatni. A CERN tanári program 
koordinátora ekkor adja át a továbbképzás hivatalos tanúsítványát 
minden résztvevőnek, amikor is a sok munka után lesz lehetőségünk 
egy kicsit ünnepeni. Hántos

Krakó László - a táti iskola nyugalmazott fizika  és kémia tanára - 
azon szerencsés fizika  tanárok csoportjába tartozónak mondhatja 
magát, aki részt vehetett a világ legnagyobb részecskefizikai 
kutatóintézetében szervezett szakmai tanulmányúton, ráadásul 
második alkalommal.

- Milyen lehetőségnek köszönhetően ju to tt el a Nagy Hadron- 
ütközetőbe?

- G enf mellett, a francia-svájci határon található CERN (Európai 
Nukleáris Kutatási Szervezet) 2005-ben indította azt a magas 
színvonalú speciális képzési formát, melyen a tagországok fizika 
tanárai vehetnek részt. Magyarország 2006 óta van a programban. Dr. 
Sükösd Csabával és Jarosievitz Beátával, a program két állandó 
szervezőjével és vezetőjével együtt évenként 40-en utazhatnak a 
továbbképzésre. Megyénket ketten képviseltük.

- Milyen program várta Önöket és milyen tapasztalatokkal tért 
haza?

- A tanulmányút az utazással együtt összesen tíz nap volt. Ezalatt az 
idő alatt fizikai méréseket, kísérletek végeztünk a CERN területén. 
Előadásokat hallgattunk az ott zajló kísérletekről és valamint azok 
fizikájáról. Látogatásokat tehettünk a kutatóközpont kísérleti 
berendezéseinél. Emellett egy rövid kulturális program keretében 
megismerkedhettünk G enf nevezetességeivel.

- A részecskefizikában szerzett szakmai tapasztalat mellett milyen 
többlettudást nyújt ez a szakmai út afizikatanárok számára?

- A  mérések kapcsolódtak a középiskolai tananyaghoz, valamint a 
gyakorlat és tapasztalatszerzés céljait is szolgálták. Az előadások és 
látogatások célja a CERN-ben folyó kísérletek lényegének mélyebb 
megértése, a szükséges elméleti ismereteket felelevenítése-frissítése.

A CERN-ről röviden: 12 ország hozta létre 1957-ben. Az első 
gyorsító 1957-ben épült, majd további kísérleti berendezések építése 
és átépítése után 2008-ban elindult a jelenleg is működő LHC, 
magyarul: Nagy Hadronütköztető.. Ez ma a világ legnagyobb 
részecskefizikai berendezése. Száz méterre a föld alatt egy 27 km 
kerületű alagútban elhelyezett protonokat gyorsító, és ütköztető 
berendezés. Két különálló csőben, a világűr vákuumánál is kisebb 
légritkítású térben, a világűrnél is hidegebb hőmérsékleten (1,8 K) a 
gyorsító csövek gyorsítják közel fénysebességre, majd ütköztetik a 
protonokat. A detektorok (CMS, ATLAS, LHCb, ALICE) érzékelik, és 
„fényképezik” le az ütközés során keletkező eseményeket. A 
számítógépes feldolgozás-elemzés eredményeiből következtetnek 
arra, hogy ismert, vagy újonnan felfedezett elemi részecskéről van-e 
szó.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
Krakó László előadásaira a táti Könyvtárba

Január 9. A CERN belülről
A legek kutatólaboratóriuma, az emberi tudás csúcstechnikája. 

Mit kutatnak? Miért kutatnak?

Január 23. A titokzatos E-számok élelmiszereinken
Műanyag, vagy természetes táplálék? Ártalmas-e, vagy 

egészséges? Ki a tudatos vásárló?

Február 6. Elektromos energiát olcsón? Honnan, és hogyan?
Hagyományos erőművek központilag, alternatív megoldások 

házilag? Napelem, napkollektor, geotermikus energia, biomassza, 
szélerőmű, vízerőmű, atomerőmű változatok. Szerkezetük, 

működésük, hatékonyságuk.

Február 20. Szemét egy dolog!
Mivel, és hogyan szennyezzük, sokszor tudatosan 

környezetünket? Olaj, műanyag, vegyszer, ipar- és háztartás 
„termékei”. A talaj, a víz, a levegőszennyezésről. Mit teszünk, és 

mit tegyünk a hulladékkal? Hulladékkezelés központilag, 
házilag.

Az előadások péntekenként 17 órakor kezdődnek.
A március első heti előadást „Atomenergiáról mindenkinek” 

címmel Dr. Sükösd Csaba a (BME NTI) Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Tanszékének 

docense tartja.

r __ r
A TULIPÁNT GARDA Az 1930-as években 15 táti legény italozott egy táti búfelejtő

kocsmában, a Kazella-féle italozóban, ahol "tulipán" nevű (7 rész bor 
+ 3 rész szóda) borkeveréket iszogattak.

1934-ben a társaság tagjai közül többen megházasodtak, és egy 
közös legénybúcsút tartottak a kocsmában. A mulatozás igen jó  
hangulatban telt, minek utána a legények úgy döntöttek, egy 
márványtáblán örökítik meg legényéletük emlékét. Az emléktábla 
elkészült, s a következő szöveg került rá: "Itt múlatta át a legény életét 
a tulipánt gárda 15 tagja - örök hűség - 1934". A tábla sokáig ott volt 
látható a kocsma falán, de amikor a kocsmából mozi lett, a 40. 
évfordulón, a még élő gárdatagok a táblát áthelyezték és fölavatták 
Keil Misi bácsi pincéjében. Az emléktábla ma is ott van, fölötte a 
gárdatagokról készült 1974-es fényképpel.

Tulipángárda 1974-ben Keil Misi bácsi pincéje előtt, az emléktábla 
áthelyezésekor. Az asztaltársaság férfi tagjai (gárdatagok): Beck 
József, Drexler János, Keil Mihály, Papp András, Rausch Ferenc, 
Szűcs Mihály, Wagensommer József M ilinszki Márton írása
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Amire nem is merünk gondolni
- interjú a Szeretetotthon egyik lakójával -

,,A kezet csak megfogni szabad!
Elengedni vétek, eldobni átok!
Egymásba simuló kezek tartják 

össze az eget, s a világot! ”
A reggeli zajokkal indul a nap. Folyik a víz a 

zuhanyzóban, hallom a nővérkék hangját. 
Mindjárt benyitnak. Vajon ki jön ma hozzám? 
Szobatársam még alszik. Mindig találgatom 
magamban, ki volt este, vagy éjjel. Már 
megismerem őket a hangjukról, járásukról. Alig 
várom, hogy belépjen, vidám, harsány hangon, 
vagy csendes szelíden jó  reggelt kívánjon.

Azelőtt a furcsa elesés előtt el sem tudtam 
volna képzelni, hogy’ ne magamtól keljek fe l  az 
ágyból. Amikor kinyitottam a szemem, nem 
értettem, hogy miért fekszem  a földön, és miért 
nem mozdul a lábam. Szólni akartam, hogy 
valaki segítsen felállni, de hang sem jö tt  ki a 
számon. Próbáltam emlékezni, mit akartam, 
miért indultam, miben botlottam meg, de a 
gondolataim is összevisszaságban kavarogtak, 
mintha egy nagy forgószél a fejemben mindent 
összekevert volna. Újra behunytam a szemem, 
majd mindjárt - gondoltam-, mindjárt rend lesz, 
de erősödött a szélzúgás és elsötétedett.

- Jó reggelt, jó  reggelt! K ijön először fürdeni? 
Mindjárt itt a reggeli! Aha, tudom már ki ő, 
mindig sürget, azt hiszi én is olyan gyors 
mozgású vagyok, mint ő. Mennék is már, de még 
nem találtam bele a papucsomba, és messze van 
a járókeretem is. Tapogatok a szemüvegem után 
az éjjeliszekrény fiókjában - közben a nővérke a 
ruháimat készíti elő a szekrényemből. Jaj, csak 
ne azt a meleg pulóvert, aminek az ujját nem 
lehet megtalálni, és a gombjait sem lehet rende
sen begombolni, bár neki valahogy mindig sike
rül, ügyes ujjai egy-kettő begombolják - nahát!

Amikor újra tisztulni kezdett a fejem, kiáltani 
akartam, nem ment, és megijedtem. Hiszen 
egyedül vagyok. Össze kellett szednem minden 
erőmet, hogy mozduljak, mi lesz, ha így 
találnak? Nem szabad a gyerekeknek így 
látniuk, megijeszteném Ókét. Fel kellett volna 
állnom, de nem tudtam, - erőt kell gyűjtenem- 
gondoltam - Nem szívesen hagyunk egyedül, 
nagyon vigyázz magadra - mondták minden 
búcsúzásnál. - Ugyan már mi bajom lehetne, 
menjetek nyugodtan, egy kis szédülés mindenki
nél előfordul. Ezzel mindig el tudtam terelni a 
szót, jó  nekem egyedül, nem akartam én senki 
terhére lenni.

Most a folyosóról egyre több hangot 
hallok, csoszogást, köhécselés, zsörtölő- 
dést, nővérkék és lakók hangja keveredik, 
ébred a ház. Már a reggeli illatát is érzem, - 
bundás-kenyér - szerda van. Van valami 
megnyugtató ebben az illatban, olyan 
otthonos.

- Tessék bevenni a gyógyszert - teszi a 
tenyerembe a nővérke, közben mosolyog és 
elhiszem neki, ha beveszem jobb lesz. A jó 
kezével fogja meg, nyújtja a teáscsészét is 
utána.

Azon a délutánon a kertből jöttem  be, 
csak  sétá lga ttam , hervadt v irágokat 
gyűjtöttem össze, meg a lehullott leveleket. 
Mondták a gyerekek, hogy jönnek és még 
egyszer tél előtt levágják a füvet. Hagynom  
kellett volna a leveleket. Nem tudtam 
megmozdulni, nem ment, mintha meg
fagytam  volna. Egyedül vagyok tudatosult 
bennem. Ha tudnék kiáltani...

- Mi lesz a mai sétával? Jöjjenek tornázni, 
meg kell mozgatni az izmokat egy kicsit! A 
nővérke biztos kézzel megragadja a karom, 
felhúz, - megy ez, nagyon ügyes! Jól esik, 
hogy bíztat, akármilyen ügyetlen vagyok, 
mindig megdicsér. Pedig átlátok rajta csak 
úgy mondja -, mégis nagyonjól esik.

- Hozatok valami gyümölcsöt - mondja a 
mellettem ülő szomszédom - nem voltak a 
gyerekek két hete, nincs semmim.

- Tegnap is ezt mondtad, pedig itt voltak, 
telepakolták a hűtőszekrényt, én mutattam 
meg hova tegyék. Csak elfelejtetted.

- Dehogy voltak, két hete nem láttam 
őket. - Jön a nővér, visszakíséri a szobába, 
m egfordítani rajta a pulóvert. Lassú 
botladozó léptekkel követi. - A gyerekek 
nem jö ttek ... - hallottam elmenőben.

- M ár m ondtam, hogy nincs több 
gyógyszer, az előbb tetszett kapni - hallom 
másfelől.

- De most a fej em fáj!
- Az előbb meg a hasa fájt, azelőtt meg a 

dereka - mindennapi szócsata, mosolygunk 
rajta. Itt majdnem mindenkinek fáj valami
je, mindennap meg is beszéljük, kipanasz- 
kodjuk egym ásnak m agunkat, közben 
irigyen nézzük, aki járókeret nélkül siet 
megnézni a faliújságon, hogy mi lesz az 
ebéd.

Távolról valaki szólongatott, kiabált, 
rázogatott. A lányom aggódó arcát láttam, 
szerettem volna válaszolni, megnyugtatni 
őt, de nem értette, amit mondtam. Nem  
akartam, hogy így lásson. Ki ez a sok 
ember? Mit keres itt orvos? Emeltek és 
vittek. Nagyon féltem, teljesen tehetetlennek 
éreztem magam. A zúgástól nem hallottam  
semmit, pedig láttam, hogy mozog a szájuk.

A délutáni p ihenőt a szobatársam  
m otoszkálása szakítja meg. C ukorkát 
csomagol ki, zörög a zacskóval, aztán 
gondosan elrakja, fiók zörög, újra kihúzza, 
másik zacskót vesz elő. - Kérsz te is? 
Bontok ki neked is, egyél, egyél csak. Fel 
akarsz kelni, szóljak a nővérkének? Nem 
baj, ha nyitva van az ablak? Ha fázol 
becsukom. Odaadjam a szemüvegedet? 
Most kezdődik a sorozatunk.

Emlékszem, nagyon bántónak éreztem a 
hangját, de tudtam, hogy igaza van. Nem - 
mondta határozottan - nem maradhatsz 
egyedül, már kerestünk egy Otthont. Mi lesz, 
ha megint rosszul leszel? - Csak rám akar 
ijeszteni - gondoltam. Megmondta az orvos, 
már nem fo g o d  bírni egyedül, de sokat 
erősödhetsz még, csak gondoskodás kell. 
Nem akarunk rosszat. Gondoskodni szeret
nénk rólad, biztonságban tudni. Milyen fá jó  
szavak voltak. Hogy változ-hatott meg az 
életem ilyen hirtelen? Egy’ Otthon? És a régi 
életem?

- Jaj, de keveset ettek a vacsorából! 
Elviszem a tányért és jövök, segítek 
levetkőzni. Minden mozdulata villám 
gyorsnak tűnik. - Pihenjenek, holnap 
mozgalmas nap lesz, jön a fodrász, utána 
díszítjük a karácsonyfát. Lekapcsoljam a 
villanyt? Szóljanak, ha valami gond van, 
tudják hol a csengő!

- Köszönjük, nővérke j ó  éjszakát! - Igen 
a gyerekeim erre gondoltak amikor a 
gondoskodásról beszéltek, most már értem 
én is. Jó így behunyt szemmel engedni, hogy 
távolodjon a világ, jöjjön az álom. Milyen 
halkan szólnak a karácsonyi harangok...

Az otthon egy e llá tottjával Pék  
Károlyné, m entálhigiénés munkatárs 
beszélgetett.

A Walczer olvasóinak szeretetteljes békés 
karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új 
évet kívánnak a Szent György Otthon lakói 
és dolgozói.

Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

“A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás 
megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól 
várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú 
hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében 
otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, 
és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen 
éhétől-szomjától. Aki pedig jó l várakozik, az időből épp 
azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelvisel
hetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen 
vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a 
mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

Pilinszky> János

7. olöal
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Családi délután  
az óvodában

Az óvodai életben fontosnak tartjuk a 
hagyományok megtartását, megünneplését. 
Az óvodai nevelést a családi neveléssel 
összhangban képzeljük és valósítjuk meg.

Többször szervezünk olyan rendez
vényeket, ahol a szülők a gyerekekkel 
együtt, közösen tudnak tevékenykedni, 
barkácsolni.

Ősszel kerti partit és családi délutánokat is 
rendeztünk. A csoportokban az óvónők 
segítségével kis műsorral készültek a 
gyerekek, verseket, énekeket, táncokat 
tanultak, melyekkel kedveskedtek szüleik
nek. A közös délutánt a gyerekek nagy 
izgalommal várták. Őszi terményekből 
különböző díszeket, bábokat készítettek a 
családok, melyekkel a csoportszobákat 
díszíthettük, még szebbé tehettük.

Szeretnénk m egköszönni a szülők 
segítségét, hogy közrem űködésükkel, 
ötleteikkel m egszépítették és kellemes 
hangulatúvá varázsolták rendezvényünket.

Az óvoda valamennyi gyermeke és 
dolgozói nevében kívánok Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket.

Kissné M enner Judit Óvodavezető helyettes

 -----------------
Itt van az ősz itt van újra...

Szinte észre sem vettük, de a levelek 
lehullottak, a kémények füstölögnek, a köd 
szitál. Egyre több időt töltünk a jó  meleg 
szobában, előkerülnek a természet kincsei 
(dió, mogyoró, toboz, levél stb.) amit 
összegyűjtöttünk kirándulásaink során. A 
délelőttök nagy része azzal telik el, hogy 
ezekből létrehozunk valami „szépséget”. 
Szívesen hallgatunk vidám muzsikát és 
táncolunk felszabadultan, örömmel.

Flugyikné Kovács Éva Óvodapedagógus

Évzáró party R övid  h írek
isk o lán k  életéből

Iskolánk is, mint minden iskola arra 
törekszik, hogy a színvonalas nevelő-oktató 
munkán túl a gyermekek szabadidejét is 
segítsen hasznosan eltölteni. Fontos fe la 
datunknak tartjuk a tehetséggondozást, az 
egészséges életmódot, a sportot.

Sok színes programmal gazdagítottuk az 
elmúlt néhány hónapban mindennapj aikat.

Csatlakoztunk az Országos Diákspor
tnaphoz, területi versenyeken vettünk részt 
eredményesen, színházban voltunk, Adven
ti vásárban Bécsben, salátanapot tartottunk, 
jött a Mikulás, gyertyát gyújtottunk Advent 
első-második vasárnapján, a napokban vár 
még ránk a karácsonyi játszóház és vásár.

Gyermekeink, osztályfőnökeikkel, neve
lőikkel szívesen vesznek részt a szervezett 
programokon.

Köszönöm minden kollégámnak a jól 
végzett munkát, szülőknek és minden 
támogatónknak a segítséget.

Iskolánk minden tanulójának és család
jának tartalmas téli szünetet, békés kará
csonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok 
magam és az iskola minden munkatársa 
nevében.

Filip Csabáné igazgató

 -----------------
Változások a zeneiskola életében

A táti zeneiskola tanári karában az idei 
tanévtől egy új kolléganőt köszönthettünk, akit 
szeretnék most Önöknek is bemutatni. Az 
összes gitáros növendékünk és szüleik nagy 
szeretettel fogadták Hédi nénit.

Pohner Hedvig tanárnőről először akkor 
hallottam, amikor még az esztergomi zene
iskolában tanított. Gitáros növendékeit rendsze
resen vitte országos versenyekre, különböző 
meghallgatásokra, kulturális műsorokban is 
gyakran szerepeltek. Ezen kívül szolfézs cso
portokat is tanított az esztergomi iskolában. Ez a 
sorozat megszakadt, hiszen ének-zene és 
magyar szakos diplomájával az esztergomi 
általános és középiskolákban vállalt tanítást.
Közben természetesen szívesen gondolt vissza a 
zeneoktatásban eltöltött évekre.

Ez alatt a táti zeneiskola életében is változás 
tö rtén . A z eddig  ná lunk  g itá rt ok ta tó  
Jászberényi Edina tanárnő szeptem bertől 
mesterfokú tanulmányait kezdte Pécsett, ezért 
nem tudta tovább vállalni a tanítást. így az Ő 
ajánlásával találtam meg és kértem fel Hédi 
nénit gitáros növendékeink oktatására. Az 
általános iskolában és a zeneiskolában tanító 
kollégákkal is nagyon jó  kapcsolatot teremtett.
Partner az együttműködésben, a közös célok 
kivitelezésében. Növendékeivel az első talál
kozás óta nagyon jó l dolgoznak együtt.

8. olbal

A zeneiskola működésénél nem hagyható 
figyelmen kívül két kolléganő, akiket már 
jól ismerhetnek az általános iskolából. A 
szolfézsoktatást az idei tanévben Emmer 
Melinda és Leányváriné Szádóczki Irén 
tanítónők vállalták, mivel Kócziás György 
tanár úr nyugdíjba vonulása miatt ez nem 
volt biztosítva. Nagy segítség volt tőlük, 
hogy ellátják ezt a feladatot is, hiszen az 
elméleti órák megtartása a zeneiskolákban 
kötelező.

Köszönöm mindenki segítségét, akik a 
Táti Lavotta János Alapfokú Művészeti 
Iskola működésében segítettek és segítenek!

Kollégáim és a magam nevében kívánok 
minden táti lakosnak és családjának Áldott 
Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!

Kissné Hasenbeck Melinda

a bölcsödében
A bölcsiben - akár csak az óvodában - az 

ünnepek színesítik a mindennapokat. Ősszel 
Márton-napi felvonulás, télen Mikulás várás, tél 
végén farsangi bál, tavasszal az Anyák napja, 
nyáron az „Évzáró party”. Évzáró? - kérdez
hetnék. Igen, mi is lezárjuk az évet akár csak a 
„nagyok” ! Ilyenkor bemutatjuk a szülőknek 
milyen verseket, mondókákat, énekeket tanul
tunk az év folyamán. Természetesen lazább, 
kötetlenebb formában, mint az ovisok.

Pár héttel az esemény előtt összeállítjuk kis 
műsorunkat, amit azután szorgalmasan gyako
rolunk minden nap. A kicsik nagy odaadással 
készülődnek az eseményre, büszkék rá, hogy Ők 
már óvodások lesznek. A nagy napon már 
mindenki izgatottan várja a délutánt, szülők, 
gyerekek, gondozónénik egyaránt.

Az eseményen azután az ünnepeltek lelkesen 
mondják a verseket, a szülők szeretettel figyelik 
Őket. A műsor után megpihennek, süti, üdítő 
várja Őket, a CD-n kedvenc zenéjük szól.

A nevelési évnek vége, de a bölcsi nyáron is 
várja Őket egészen szeptemberig, amikor is 
többségük már az óvodába megy.

Bartiné Stefán Rita

 -------------------
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Születésnapi köszöntő
Szabó Mihály nyugdíjas építőipari vállalkozó, IPOSZ-tag, egyházközségi elnök 2008- 

ban részesült díszpolgári címben közéleti tevékenységéért. Misi bácsit szinte mindenki 
ismeri Táton, de még a környéken is sokan. Emberi magatartása évtizedeken át például 
szolgált a felnövekvő nemzedékeknek. Életútja bizonyíték arra, hogy a legmélyebbről is 
lehet a legmagasabb csúcsra jutni, ha az ember kitartó, és megvalósítható célokat tűz ki maga 
elé. A kis szoba-konyhás szülői ház emléke, az óvoda, az iskola, a háború okozta ínség dacot, 
kitartást, és egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életcélt fogalmazott meg benne. Kőmű
vesként nagy elismertséget vívott ki kollégái és környezete részéről. Otthont építeni a 
családoknak, ez motiválta munkájában. Feleségével, Magdolnával két gyermeket nevelt fel. 
Misi bácsi idén töltötte be 80. életévét, ez alkalomból is köszöntjük őt.

Hogy mi köze van M ikulásnak az 
Ezüstmackóhoz?

Ez kiderült a gyerekek számára december 
4-én a K ultúrházban tartott mese
előadáson, ahol ismét zsúfolásig megtelt a 
nagyterem. Sőt kicsinek is bizonyult, mint 
már oly sok alkalommal.

A Fogarassy András színigazgató által 
irányított Fogi Színháza előadásában bemu
tatott Ezüstmackó című gyermekmusical 
főhőse Pali, aki kishúgával éli a gyermekek 
mindennapi életét.

E lérkezik decem ber 6-a. Reggel a 
gyerekek vidáman kutatják a csizmájukat, 
hogy mit hozott nekik a Mikulás. Pali egy 
csodálatos Ezüstmackót kap, húga Fruzsi 
pedig egy babát.

 -
60 éves osztálytalálkozó

Mi harmincnyolcán, 60 éve, 1954-ben fejeztük be tanulmányainkat a Táti 
Római Katolikus Általános Iskolában.

- Adalékok a táti általános iskola történetéhez - Dr. Szakmár János írása.
Október 18-án tartottuk 60 éves iskolai találkozónkat. A szép napsütéses őszi 

délután a templom parkolójában találkozva köszöntöttük egymást. A meghitt 
ölelések és meleg kézfogások után autóinkkal a temetőbe indultunk, ahol 
virágcsokrokat és mécseseket helyeztünk el Kostyál János, Besey Sándor egykori 
iskolaigazgatók, Koch Róbert egykori iskolaszéki elnök plébános, és Kincses 
Józsefné született Hartmann Anna egykori tanítónőnk sírjaira...

(Terjedelmi okok miatt nem tudjuk közölni a cikket. A teljes írás a 
www.tat.hu/60-eves internetes oldalon olvasható.) 

   =

Fruzsi azonban hamar elszomorodik, mert Ő 
is olyan mackót szeretett volna, mint amilyet a 
testvére kapott. Pali elhatározza, hogy meglepi 
testvérét és a Hóember tanácsára felkerekedik, 
hogy elmenjen a Hóemberek falujába a 
Mikuláshoz és kérjen tőle még egy Ezüst
mackót.

Útja során rengeteg kalandba keveredik. 
Közben barátra lel a Medve személyében, 
akivel megleckéztetik a Rókát. Természetesen a 
mese végén találkozik a Mikulással is, akitől 
megkapja az áhított ajándékot, amivel Kará
csony estére haza is érnek.

A Mikulás természetesen nem feledkezett 
meg a táti gyerekekről. Az előadás után 
puttonyából mindenki számára előkerült egy kis 
ajándék. Hámos

Mikulás és Ezüstmackó

októbertől volt lehetőségük. Az U12-es korosztály már szabványos 
nagypályán játssza a mérkőzéseit. A táti 12 évesek fuzionáltak a 
Tatabányai Polipokkal, így ebben a korosztályban Tát-Tatabánya 
közös csapat játszik a bajnokságban. Hazai mérkőzéseiket 
Tatabányán nagypályán játsszák, de az erőnléti edzéseket Táton 
végzik. Jó hír a jövőt illetően, hogy a kormány által bevezetett TAO 
támogatásból már közvetlenül a Tigrisek is részesülnek, így 2015- 
ben már nemcsak október-márciusi időszakban, hanem éves szinten 
lOhónapottudnakm ajdjégentölteni. Horváth György

Esztergom -Táti Tigrisek Jégkorong SE

Immáron három korosztályban versenyeznek a gyermekek az 
országos bajnokságban. December 20-án szombaton a mini, 21 -én pedig 
a legkisebbek a szuper mini korosztály lesz látható hazai pályán a 117-es 
főút mellett található Jégsátorban. Több, neves fővárosi klub lesz az 
ellenfele a Tigriseknek, akik nagyon gyorsan ledolgozták hátrányukat, 
mely abból fakadt, hogy a fővárosi illetve a nagyvárosi csapatok már 
augusztus közepétől jeges edzéseket tarthattak, amire a Tigriseknek csak

Ingyenes korcsolyázási lehetőség

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a 2005. január 1. és a 
2010. december 31. között született gyermekeknek (iskola 
szüneteket kivéve) minden kedden és csütörtökön ingyenes 

korcsolya oktatást tartunk 17:00-tól 18:00-ig. Ezeken a 
foglalkozásokon korcsolyát is tudunk biztosítani. Várjuk a 

sportolni vágyó gyermekeket! Bővebb felvilágosítást a 30-3333- 
724-es számon kaphatnak.

http://www.tat.hu/60-eves
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Megépült a gát, 
megszépült a patakpart

Idén augusztusban befejeződött a Tátot, Tokodot és Tokodaltárót 
védő, három kilom étert m eghaladó hosszúságú gátrendszer 
kivitelezése a Kenyérmezei- és az Unyi-patak mentén.

Mint tudjuk, a beruházásra azért volt szükség, mert a Dunába ömlő 
patakok árhullámok idején a folyó visszaduzzasztó hatása miatt 
veszélyeztették az érintett településeket. A megépült gátrendszer a 
mértékadó árvízszint kivédésére alkalmas magasságával a jövőben 
remélhetőleg kellő védelmet nyújt a környéken élőknek.

Ahol nem volt megépíthető a töltés, ott területfeltöltést végeztek, 
vagy mobil árvízvédelmi rendszer beiktatását tették lehetővé, 
vasbeton árvízvédelmi falat építettek.

Az Unyi-patak medrének partfalait bizonyos szakaszokon tardosi 
vöröskővel borították. A kövezést a vízsodrás függvényében, a szakma 
szabályai szerint végezték.

A védmű részét képezi öt vasbeton zsilip is, mely nagy esőzések 
idején a környéken összegyűlt csapadékvíz patakmederbe történő 
átemelését teszi lehetővé. A Tát-kertvárosi részen egy a Mogyorósi 
úttól a táti malomig terjedő vízgyűjtő csatorna megépítése még hátra 
van. M ilinszki Márton

1956-ra emlékezve
Az Önkormányzat szervezésében október 23-án, csütörtökön, az 

56-os forradalom és szabadságharc táti emlékhelyén szépszámú 
közönség jelenlétében megemlékezést tartottak 56 hőseiről. A táti 
iskola fiataljai ezévben is ünnepi műsorral készültek a megemlékező 
ünnepségre. A fellépő diákokat Maros Lajosné és Bányai Judit tanárok 
készítették fel. A lírai hangvételű műsorban elhangzott: 1956 
októberének időjárása szokatlanul meleg volt, de a nyárias időben is, 
mint minden ősszel, lehullottak a falevelek, s az elsárgult levelek 
mindent láttak, ami azon az őszön történt. Látták a forradalmi 
lelkesedést, a győzelem örömét, majd a forradalmat eltaposó 
harckocsikat, a megtorlást. Ám a falevelek azt is tudták, hogy ami 56 
októberében történt Budapesten és szerte az országban, az a magyar 
nemzet szabadságszeretetének örök fénylése és sugárzása volt.

Az ünnepi beszédben, Németh Péter önkormányzati képviselő 
történelemtanárként arra emlékeztetett, azért tanulunk történelmet, 
mert a múlt eseményei nagyban meghatározzák a jelenünket is. A 
forradalom lángja néhány nap alatt eltörölte a diktatúrát, mert az 
emberekben nagyon nagy volt az elégedetlenség. Felidézte: a 
forradalomhoz Tát is csatlakozott. A leghevesebb harcok idején Tátról 
három teherautónyi segélyrakomány indult a fővárosba. Szomorú 
emlék, hogy az esztergomi Sötét-kapunál leadott sortűzben egy 19 
éves táti lány is meghalt. A forradalom leverése után Tátról is többen 
menekülésre kényszerültek.

Az 56-os forradalom egyik tanulsága az, hogy csak összefogással 
vagyunk képesek nagy dolgokra - zárta beszédét Németh Péter.

M ilinszki Márton

SIKERESEN ZÁRULT AZ ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSI PROJEKT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. december 1.

Befejeződött Táton a III. Béla Általános Iskola „B” épületének 
valamint a Kultúrház és Könyvtár épületének energetikai
korszerűsítése. A beruházás célja a megújuló energiaforrásokból 
termelt energia részarányának növelése, az energia felhasználás 
és a káros környezeti hatások csökkentése, a fenntartható fejlődés 
előmozdítása, valamint az épületek fenntartási költségének
jelentős csökkentése volt.

Befejeződött Táton a III. Béla Általános Iskola „B” épületének 
valam int a K ultúrház és K önyvtár épületének energetikai
korszerűsítése. A beruházás célja a megújuló energiaforrásokból 
termelt energia részarányának növelése, az energia felhasználás és a 
káros környezeti hatások csökkentése, a fenntartható fejlődés 
előmozdítása, valamint az épületek fenntartási költségének jelentős 
csökkentése volt.

A Tát Város Önkormányzata fenntartásában lévő épületek 
energetikai korszerűsítése keretében az ingatlanok külső nyílászáróit 
illetve tetőtéri ablakait kicserélték korszerű, jó  hőszigetelésű
nyílászárókra, az épületszerkezetek külső felülete (lábazat, 
homlokzat) pedig utólagos hőszigetelést kapott. Szintén szigetelést 
kapott a tetőtér, a padlás és a pincefödém.

Az elavult, rossz hatásfokú kazánokat energiatakarékos, 
kondenzációs üzemelésű gázkazánokra cserélték, a gépészeti 
berendezéseket korszerűsitették. A használati melegvíz előállítására 
indirekt tárolós, napkollektoros rendszert telepítettek.

Az épületek világítását is korszerűsítették, energiatakarékos, 
káp ráza tm en tessége t és m egfelelő  m egv ilág ítás t b iz to sító  
lámpatesteket építettek be.

A megújuló energia felhasználás fokozása érdekében hálózatra 
tápláló, napelemes rendszereket telepítettek, ami az energia számlák 
további jelentős csökkenését, az épületek fenntartási költségének 
mérséklődését eredményezi.

A projekt megvalósítása eredményeként nő az energiahatékonyság: 
a szigetelések és az új nyílászárók révén megtakarított energiahordozó 
mennyisége 1012 GJ/év, a megújuló energiahordozó felhasználás 
növekedése 81 GJ/év.

Az üvegház hatású gázok kibocsátása számottevően csökken. Az 
energiahatékonyság javulásának következményeként évente mintegy 
558 tonnával, a megújuló energia felhasználásának köszönhetően 
1164 tonnával kevesebb káros anyag kerül a levegőbe.

Az „Energetikai korszerűsítés a táti III. Béla Általános Iskola "B" 
épületében és a Kultúrház és Könyvtár épületében” című, KEOP- 
5.5.0/B/12-2013-0131 kódszámú projekt az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Programja keretében, az Európai Unió 
és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszí
rozásával valósult meg.

Abruttó 118.453.955 Ft költségű projekthez 100.685.862 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el az Önkormányzat. A  beruházás 
megfelelő műszaki színvonalon, határidőre megvalósult.

10. olbal
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In memóriám Szilas Zoltán
A tragikus hirtelenséggel elhunyt Szilas Zoltán újságíróra emlékeztek hozzátartozói, 

barátai, ismerősei a táti Kultúrházban 2014. december 8-án. Az emlékesten közreműködött 
Benkő Zsolt, Drexler Zoltán, Horányi László, Kasnyik László, Lattmann Béla, Papp Márió, 
Parragi György, Sasvári Katalin és Vereckei Attila. Az alábbiakban legutolsó könyvébe szánt 
önéletrajzi írását adj uk köre.

Születtem, elvegyültem és kiváltam

Az Esztergomhoz közeli Tát községben 
születtem 1952-ben. Huszonkét éves koromig 
nem mindig sikerült megkülönböztetnem az 
érdekest az értékestől. Emiatt tíz évvel később 
szereztem diplomát. Mentségnek gyenge, de 
szép emlék: hetente háromszor az Esztergomi 
Klubszínpaddal dolgoztam hosszú évekig, 
ezenközben háromszor elhoztuk az első díjat az 
Országos Munkásszínjátszó Fesztiválról. Fele
ségem m el, T ím ár Z suzsa fazekas, népi 
iparművésszel mozgalmas életet éltünk halálá
ig. A 70-es évek közepétől másfél évtizedig 
dolgoztam  B ajna, D orog, E sztergom  és 
Pilisvörösvár művelődési házaiban igazgató
ként, munkatársként. Bajnán olyan kiállítások, 
önálló estek, író-olvasótalálkozók, dzsessz- 
koncertek követték egymást, amelyek iránt nem 
csak helybéliek érdeklődtek. A lkalm asint 
annyian érkeztek Budapestről és más települé
sekről, hogy az autók nem fértek el a templom és 
az MSZMP székház között. Többször meg
látogatott bennünket Ruttkai Éva (Bagó 
kutyával!). Pilinszky János Bajnára akart 
költözni, kiadó szobát keresve sétáltam vele az 
utcákon, beültünk a presszóba, ritkán mertem 
megszólalni. Lakatos István Baumgartner-díjas 
költő is gyakori vendégünk volt, akárcsak 
Koczogh Ákos művészettörténész, az izmusok- 
sorozat több kötetének írója, akit atyai 
barátomnak mondhattam, haláláig. Dölle Zsolt, 
Halász Judit, Gergely Ágnes, Berki Tamás, 
Dévényi Ádám, Ágh István, Lakatos Bögöly

A rendszerváltást követően országszerte 
munkahelyek ezrei szűntek meg, a nyugdíjasok 
létszáma ugrásszerűen megnőtt. Az akkori 
nyugdíjas társadalom részéről nagy igény 
mutatkozott a szervezett keretek között működő 
önsegélyezésre. Környékünkön is többnyire 
ezidőtájt alakultak meg az idős embereket 
tömörítő civil szervezetek, az ún. nyugdíjas 
klubok. A táti nyugdíjas klub 1996-ban kezdte 
meg működését, közel 300 taggal. A megala
kulás óta igen sokrétű tevékenységet folytat: 
kirándulások , nyaralások, családi össze
jövetelek, különböző alkalmi ünnepségek szer
vezése, gyógyfürdők látogatása. A  klubnak van 
egy nyugdíjas énekkara, a táti bányász vegyes
kórus, mely hetente tart énekpróbákat a helyi 
kultúrházban. A karvezető Maráz Sándorné. 
Kuberek János harmonikán kíséri a kórust. A 
heti énekpróbák jó  alkalmat adnak beszélge
tésre, eszmecserére is. Ilyenkor beszélik meg a 
klubtagok, ki kit látogasson meg az elkövetkező 
héten, hisz sajnos egyre több a beteg, segítségre

Béla, Bálint Endre, Jávori Vilmos, Szécsi 
M argit, K assák Lajos és Ferenczy Béni 
özvegye, Gyarmathy Tihamér, Bródy János, 
Szirtes Ádám, Radics Béla és mások is jártak a 
valam ikori csendőr-laktanyából átalakított 
művelődési házunkban. A legtöbbet Bodri 
Ferenc művészettörténésznek köszönhettem! 
Évtizeddel később, újságíróként az ő ajánló
levelével kopoghattam be olyan világhírű 
magyarokhoz, mint Michel Gyarmathy, a Folies 
Bergere De Paris igazgatója, Victor Vasarely, 
Lucien Hervé fotós, Borsos Miklós szobrász. 
M ég öt évig kultúrházakban dolgoztam , 
miközben „külsős” riporterként alkalmazott a 
Magyar Ifjúság, az Ifjúsági Magazin, a Magyar 
Rádió és az MTV is. Utóbb főállásban tettem a 
dolgomat különböző újságoknál, heti-, és havi 
lapoknál 1985 -2005. között. Voltam munkatárs, 
rovatvezető , főm unkatárs, szerkesztő  és 
főszerkesztő-helyettes (Pest megyei Hírlap, 
Búvár, Képes 7, Pesti Hírlap, Esti Hírlap, Mai 
Nap, Gyöngy Magazin, Nők Lapja, Vasárnapi 
Hírek, Budapesti Nap). Az utóbbi években a 
Mister Magazin címlap-interjúit készítem, és 
két rovatát szerkesztem (zene és színház). A 
Közméltóság Magazin címlap-interjúit és a 
kultúrával, korszerű étkezéssel, borászattal 
foglalkozó összeállításait írtam. A bor és a zene 
fontos szám om ra. Az utóbbitól gyakran 
elbódulok manapság is, az előbbitől nem; 
unszolásra sem vedelek, mert úgy tartom, hogy a 
bor nem boldogítja a részeget. A muzsika a 
másik élvezeti cikk, ami létfontosságú az 
életemben.

szoruló idős ember a klubon belül is. Az énekkar 
a táti rendezvényeken kívül a környező 
települések ünnepségein is rendszeresen fellép. 
Dorogról és Csolnokról sok a meghívásuk. Az 
ebediekkel is gyümölcsöző a kapcsolat.

A  táti nyugdíjas klub minden hónap utolsó 
szerdáján születés- és névnapi ünnepséget 
rendez a szeretetotthonban. A klub vezetői, 
Istvánfi Jánosné és Dóri Istvánná hangsúlyoz
zák, hogy milyen fontos odafigyelni az idős 
em berekre. Az idősek szinte éhezik az 
együttérző, szerető szót, amit sajnos kevésszer 
kapnak meg a mai elhidegült világban.

A klubtagok örömmel és hálásan fogadják, 
hogy a megyei önkormányzat minden évben 
nőnapi rendezvényt tart Tatabányán (régebben 
Komáromban), ahol minden megyén belüli 
nyugdíjas szervezet két-három résztvevővel 
képviselteti magát. Ezeken az alkalmakon a 
jelen lévők széleskörű tájékoztatást kapnak a 
nyugdíjasokat érintő korm ányzati in téz
kedésekről is.

Nietzsche-vel vallom, „a zene meg
szabadít önmagámtól, de ezzel meg
erősít engem. Az élet zene nélkül 
egyszerűen tévedés, vesződség, szá
műzetés." Elsősorban dzsesszt hallga
tok, ilyen klubokat szerveztem és 
vezettem a 70-es évek második felétől. 
Emellett blues-függő vagyok, ám ez 
kizárólag az autentikus bluesra értendő. 
Néhány „fehér” képviselőjét is sokra 
tartom, de főként a „feketék” leg
nagyobbjait hallgatom. Mindemellett 
nagyon szeretem a németajkúak nép
dalait, különös tekintettel a gombos 
harm onikára. A paksi Nem zetközi 
Gastroblues Fesztiválról rendszeresen 
tudósítottam a hazai sajtóban, és két 
könyvet írtam a történetéről, szereplő
iről. Hasonlóképpen igyekeztem segíte
ni a Nemzetközi Dzsesszmély Feszti
vált. Első könyvem 1999-ben jelent 
meg. Ezt további kettő követte. Éltető
nek tartom a folyamatos munkát. A 
semmittevés mentálisan is tönkre teheti 
az embert. Szerencsémre, nem tudok 
tétlenül ülni.

A táti nyugdíjas klub folyamatos 
kapcsolatban áll az „Életet az éveknek” 
nevű országos nyugdíjas civil szerve
zettel, melynek komárom-esztergom 
megyei rendezvényeit a klub tagjai 
rendszeresen látogatják.

Az egyesület jó  kapcsolatot ápol a táti 
önkorm ányzatta l, és szem élyesen  
Szenes Lajos, majd Túri Lajos polgár- 
mesterrel.

Lehetőségeihez mérten az önkor
mányzat igyekszik minden segítséget 
megadni a nyugdíjas klubnak, mely az 
apadó létszám ellenére még mindig a 
legnépesebb civil szervezet Táton. A 
kultúrházzal és annak vezetőjével, 
Hámos Lászlóval szintén jó  az együtt
működés.

A táti Nyugdíjas klub mindenkit 
szeretettel vár tagjai közé. Nagy szük
ség van a fiatalításra. A klubvezetők 
szerint: „Aki egyedül van, azért találja 
meg a helyét közöttünk, aki pedig 
párban van, azért.” Az egyesület mottója 
18 éve változatlan: „Egy mindenkiért, 
mindenki egyért!” Milinszki Márton

18 éve együtt a Táti Nyugdíjas Klub

II. oltml
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Skyrun - extrém futás a “felhők fölé”
Skyrun, szó szerinti fordí

tásban „Égifutás”.
A b á to r  in d u ló k n a k  - 

akiknek a rajt előtt alá kell írni
uk, hogy saját felelősségükre 
vesznek részt a megmérette
tésen - más futóversenyekhez 
képest, a távhoz viszonyítva 
extrém szintkülönbséget kell 
teljesíteniük. Esetünkben egy 
magas hegyre, a „felhők fölé” 
kell felfutniuk, majd leeresz
kedniük, m indezt szintidőn 
belül, messze nem „turista
tempóban”.

Egy ilyen verseny vett részt 
Papp Bálint Olaszországban. 
És ami talán még elismerésre 
méltóbbá teszi a teljesítményét, 
hogy egyedüli magyar volt a 
mezőnyben.

Bálint neve már a legtöbb tátinak ismerős. Katona Ottó 
nyomdokaiba lépve évről évre sorozatban szerzi meg az Ironman 
címet. Emellett nincs olyan hónap (sokszor hétvége) hogy ne venne 
részt egy maraton vagy ultramaraton, egy hosszútávú terepfutó 
versenyen vagy egy 50-100 km-es telj esítménytúrán.

- Hogyan jutott az eszedbe, hogy elindulj egy ilyen verseny?
- A z Esztergomi Futóművek amelynek én is a tagja vagyok, idén a 

külföldi maratonok közül az olaszországi Garda-tónál megrendezett 
versenyre nevezte tagjait. A z egyik szervezőtől tudtam meg, hogy a 
maratoni megelőző napon egy másik versenyt is rendeznek, ahol fe l  
kel! fu tn i a tavat övező hegyekbe. Mivel ilyen típusú megmérettetésen 
még nem vettem részt és szeretem a kihívásokat, gondoltam  
megpróbálom. Bár másnap egy m aratoni táv is várt rám, 
vállalhatónak tűnt számomra a dolog. Egyébként is, a tavat inkább 
felülről szerettem volna látni, s nem pedig oldalról...

- A Limone Extrémé Skyrace elnevezésű verseny, - mely a 
Skyrunner World Series nemzetközi versenysorozat befejező, 
olaszországi állomása - 23,5 km távján összesen 2000 m 
szintemelkedés várt az indulókra. (Összehasonlításként: Esztergom 
Széchenyi tér és Dobogókő között 600 m szintkülönbség van, míg 
Magyarország legmagasabb pontja a Kékestető 1014 méterrel.) A 
legmagasabb hegy melynek csúcsára fel kellett jutniuk a verseny alatt 
a Monté Carone a maga 1621 méterével. Nem ijesztettek meg a puszta 
számok?

- Nos, én még sosem sportoltam alpesi környezetben, de még nem is 
nagyon jártam  ott. Néztem videókat a limone-i skyrun-ról, hogy> milyen 
veszedelmes meredekeken kell feljutni... Mivel addig nekem nem volt 
túl sok ilyen irányú tapasztalatom, természetesen inkább nagyon 
odafigyelve szerettem volna teljesíteni a távot, mintsem esztelenül 
nekiszaladni egy felesleges sérülésnek. Gondoltam figyelek másokat, 
mit és hogyan tesznek. Például Kilián Jornet-et, a „szakág" 
kiemelkedő alakját... Igaz ez csak az első 10 másodpercben sikerült...

- Hogy érezted magad a versenyen?
- M ár a rajtnál állva kaptam egy magyaros „hajrá” felkiáltást! 

Meg is lepődtem, hogy anyanyelvemet hallom. Visszaszámlálás után 
dörren a stukker, biztatás olasz módra. Felemelő érzés! A versenytáv 
valóban nem mindennapi volt. Hol könnyedebben vettem a kaptátokat, 
és sorra hagytam le sporttársaimat, de néhol a helyi favoritok - mint a 
kőszáli kecskék - fu to ttak fe l  mellettem a szakadékokkal szegélyezett, 
sziklákkal tűzdelt szűk ösvényeken.

A célnál combjaim görcsök közepette jelezték, megkapták a 
magukét! Nagyon jó l  éreztem magam, nagyon jó l  esett, s végül 4:04:33 
idővel, a majd 700 fő s  mezőnyből az abszolút 356. helyen zártam a 
versenyt. Tudom, ez nem egy űridő, de a terveimnek tökéletesen 
m egfelelő. A zért elm ondhatom  N E M  VOLT KÖNNYŰ, de 
teljesítettem! És másnap még egy maraton várt rám... Hámos

Simon Kata díszüvegkészítőnél jártunk
„Nincs még egy olyan dekoratív művészet, mely oly mélységesen 

fogná  meg lelkünket, mint az üvegfestészet, mert az üvegfestményeken 
beömlő világosság maga a megszínesített napfény: a tűzben 
nemesedett szín válik napfénnyé. Ez az oka annak a misztikus 
hatásnak, mely a dómok üvegfestményeiből fe lénk árad, mert 
ellentétben minden egyéb dekoratív festménnyel, melynek anyaga 
mindenkor holt és változatlan, az üvegfestmény színei az átszűrődő 
napfényben folyton rezegnek és változnak, irizálnak és ragyognak, 
aszerint, ahogy a fénysugarak behatásai változnak és ezáltal, mintegy 
élő jelenség hatnak reánk. ” (Róth Miksa)

Simon Kata díszüvegkészítő eredetileg porcelánfestőnek tanult. 
Amikor elvégezte a budapesti Kézműipari Szakközépiskolát, 
lehetősége nyílt a herendi porcelángyárban elhelyezkedni, de az 
üvegfestészet jobban vonzotta. Korábban is gyönyörködve nézegette a 
régi üvegeket templomok, pesti bérházak ablakain, de akkor még nem 
tudta, hogy az üvegfestészet élő szakma, ma is művelik, ha nem is túl 
sokan. Egy véletlen folytán kapcsolatba került egy díszüveg 
műhellyel, ahol felvételt nyert. Az ott eltöltött két éves munka során 
komoly elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagodott. 2000-ben 
Táton megnyitotta önálló műhelyét, ahol azóta is a díszüveg készítés 
különböző technikáival foglalkozik. Eredeti szakmáját, a porcelán
festést, üvegfestőként is hasznosítani tudja, de díszüvegkészítőként 
egy sor újabb szakmai műveletet is meg kellett tanulni: üvegvágás, 
csiszolás, ólmozás, üveghajlítás, olvasztás.

2004 és 2006 között felnőtt képzés keretében tradicionális 
üvegfestést oktatott. Megrendelői azon igénye, hogy segítséget 
nyújtson a díszüveg és a belső tér harmonikus egységének 
kialakítására, arra késztette, hogy lakberendezést tanuljon.

A bevezetőben idézett Róth Miksa vallomás juthat eszünkbe, 
amikor Kata gondolatait hallgatjuk az üvegfestészetről. Az üvegfestők 
fénnyel festenek - mondja-, egy üvegkép a beérkező napsugaraktól 
függően mást és mást mutat, ezzel számolni kell És valóban, hogy ez 
mennyire így van, könnyen beláthatjuk, ha rátekintünk egy egyszerű 
színes üvegablakra. A fény, az optikai hatás olyannyira domináns 
szerephez ju t az üvegkompozíció szemlélésekor, hogy az üvegfestést 
bízvást nevezhetjük akár fényfestészetnek is.

Nem mindegy, hogy milyen égtáj fe lő l lesz átvilágítva az 
üvegfestmény - magyarázza beszélgetőtársunk nem mindegy, hogy 
milyen magasságban van elhelyezve, mi van az üvegfestmény mögött, 
égnek néz-e, vagy épület, esetleg vörös-tégla épület vagy zöld  
vegetáció stb. van mögötte. Ezek a körülmények mind rendkívüli 
módon befolyásolják az üvegfestmény színhatását. De igen fontos az 
egym ás m ellé helyezett színes üvegdarabkák fén yá teresztő  
képességének a figyelem be vétele is. Ha például egy középerősségű 
vörös üveg mellé egy fehér üveg kerül, úgy ez a középerősségű vörös 
szín egy egész sötét, feketés vörösest mutat, és ha ugyanez a 
középerősségű vörös üveg, tegyük fel, egy mélykék mellé kerül, akkor 
ugyanaz a vörös üveg egy egész világos vöröset fo g  adni. A tapasztalt 
üvegfestő nagyon vigyáz arra, hogy a kevésbé fényáteresztő szín mellé 
ne kerüljön közvetlenül egy erősen fényáteresztő szín.

Figyelmesen hallgatjuk a szakmai fortélyokról szóló eszme- 
futtatást. Minden mesterségnek megvannak a rejtélyei, apró fogásai. 
Kata szakmai pályája egyik fontos állomásának tekinti, amikor két 
évvel ezelőtt megbízást kapott a dorogi Szt. József templom (Fő téri 
templom) üvegképeinek restaurálására. A képeket, helyükről 
leemelve, alkalma nyílt a valóságban is jól megfigyelni, milyen 
technikával, milyen ecsetvonásokkal festettek a régi üvegfestők. Őket 
követve törekedett azután az eredeti állapot visszaállítására, hiszen 
minden felújítás akkor éri el célját, ha észrevétlen marad, ha úgy újul 
meg egy kép, hogy nem lehet észrevenni a felújítás nyomait. Kata úgy 
érzi, sikerült a restaurálás. A restaurálásban sokat segített az is, hogy 
négy templomablaknak megvolt a „kartonja”, (értsd: eredeti rajza), 
ami alapján készültek a képek. Az eredeti tervek a Haranghy család 
birtokában voltak, ők ajándékozták azokat Dorog városának. A  dorogi 
templom üvegablakait Haranghy Jenő festőművész tervezte a múlt 
század közepén. Kata jelenleg is egy olyan képen dolgozik, mely a 
dorogi templomban lesz elhelyezve, a sekrestye bejárat fölött. A 
mostani kép egy teljesen új alkotás lesz, egy huszadik századi magyar 
szentet ábrázol, Battyhány Strattmann László, soproni szemorvost. A 
„karton” elkészült, s a színes üveglapok már ott sorakoznak a műhely 
munkaasztalán, (folytatás a következő oldalon)
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Általában az üveget rideg anyagnak 
tartjuk, de ez nem igaz - mondja Kata, - 
mert az üveg is olvasztható, hajlítható, 
és egy díszüveg is tud melegséget 
árasztani. Egy üvegfestmény meg
tervezésekor nem szabad megfeled
kezni arról, hogy a kép sok kis 
üvegdarabból áll össze. Ennek követ
kezményei vannak, de hajó  a terv és jó 
a kivitelezés, az üveggel még élőbbé 
tehető  a pap írlapon  m egrajzo lt, 
megfestett kép.

A fontos az, hogy a végtermék harmonikus, kifejező és szép 
legyen, ha sok-sok aprólékos munka árán is - véli Kata -, nem 
szabad sajnálni a munkára fordított energiát, miért ne szánjunk rá 
plusz öt napot, ha a munkánk eredménye 100 év múlva is látható lesz, 
az unokáink is látni fog ják azt.

Az esztergomi Szent Erzsébet Középiskola festett üvegablakai 
szintén Simon Kata keze munkáját dicsérik.

Aki járt már az iskola 
aulájában, láthatta a szép 
üvegfestményeket. Az isko
la vezetősége dicséretes 
módon nem csak a tan
termek tisztaságára fordít 
gondot, de azt is fontosnak 
tartja , hogy az odajáró 
diákokat esztétikus iskolai 
környezet fogadja.

Kata nem csak szakrális 
a lko tásokat készít. Profán 
jellegű, de esztétikai élményt 
nyújtó díszüveg felületek, tér
beli alakzatok is szép számmal 
kerülnek ki a táti Simon üveg
műhelyből. Kata mindenkinek 
a ján lja , hogy  v a lam ily en  
kreatív kétkezi tevékenységet 
is folytasson, mert az is segít 
frissen tartani szellem i és 
fizikai képességeinket.

Simon Kata legjelentősebb 
m u n k á i: *Az e sz te rg o m i 
Á rpád-házi Szent Erzsébet 
Középiskola festett, olvasztott, 
ólmozott üvegablakai.

•A budapesti jezsuita rendház bejárati ajtó festett, ólmozott üvegének 
restaurálási terve. *A csolnoki templom belső, festett, ólmozott 
üvegképe. »A dorogi Szent József tem plom festett, ólmozott 
üvegképeinek restaurálása. *A komáromi kistemplom festett, olvasztott, 
ólmozott üvegablakai. *A nyergesújfalui Szent Mihály templom festett, 
ólmozott üvegablakai. *A táti Szent György Otthon bejárati ajtó üvegei. 
•Az üveggyári kápolna festett, ólmozott üvegablakai.

Simon Kata, táti üvegfestő-díszüvegkészítő, számos gyönyörű 
üvegkép megalkotója, restaurátora, nem szereti, ha művésznőnek 
nevezik, pedig méltán kijárna neki a megtisztelő cím. Munkái kiváló 
szakmai tudásról, a szakma szeretetéről, és finom művészi érzékről 
tesznek tanúbizonyságot. M ilinszki Márton

f  Ár: 2000 Ft
Jegyek elővételben 
a Táti Kultúrházban 

Tel: (33) 504-710

londoskc

i s s e t t f j g s  e j . . .

Karácsonyi műsor 
a Táti Kultúrházban

Közreműködnek a város 
művészeti csoportjai

A s s z o n y -

(szom bat)  
1 9 - 0 1  órá ig  

B elép ő :  
1700 Ft

Közreműködik:

T Á T I  O L D  S T A R S

Kultúrház és Könyvtár
4 Tát, M óricz Zs. u. 2. / Tel: 06-33-504-710

Minden jelmezben érkező hölgy 
vendégünk egy pezsgőre!

Újévi Koncert
2015. január 4. (vasárnap) 17 óra

A  be lépő jegy  m eg vásá r lá sáva l a  ze n e ka r i - párto ló  tagként - tám ogatja . Belépő: 1500 Ft

V. K om árom -Esztergom  Megyei Fotópályázat vándorkiállítása 
2015 . ja n u á r  16-án (pénteken) 18.00 ó rako r

A  kiállítást megnyitja:
T óth  T am ás a Féja Géza Közösségi Ház igazgatója

Közreműködik:
M usical Trips (Horváth Misi és Kosztin László) Fellép a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar
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Cím: Tát és Esztergom között a 117-es főút mellett
Asztalfoglalás: 0630/508-3648

www.tatito.hu 
Nyitva: Keddtől-Péntekig 12:00-20:30 

Szombat 12:00-21:00 Vasárnap: 12:00-16:00 
Kiszállítás Tát, Esztergom, Nyergesújfalu 

vonzáskörzetében

JE G SA TO R
TÁTI JÉGPÁLYA

Nyitvatartás: 
Szombat, Vasárnap 10:00 -18:00

• •

Öreg Halász Hotel
S

és Étterem
Az Öreg Halász Hotel és Étterem várja 

kedves vendégeit az év m inden napján.
N api m enü készítése.

M egújult ételválaszték, udvarias kiszolgálás. 
Esküvők akár polgári szertartás helyszínen történő 

lebonyolításával,kedvezményekkel.
Családi összejövetelek 

céges rendezvények kiváló helyszíne.

Karácsonyi halászlérendelés 10% kedvezm énnyel.

2534 Tát, Tő út 2. Tef: (33)444-927; (33)444-592

^^2
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Pizzdk, levesek, frissensültek, rostonsültek, 
halételek, tészták, saláták, hamburger, gyros, 

taco, desszertek

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA
Étlapunkat megtalálja a postaládákban és a facebookon:
www.facebook.com/retrogrillcafe

Rendelésfelvétel:

Tel.: 06-20/275-4775
1500 FT FELETTI RENDELÉS ESETÉN:

TÁT, T0K0V, T0K0VALTÁRÓ, MOGYORÓSBÁNYA.

INQYHWS KfeUKSE SZÁLLÍTÁS
Szeretettel várjuk kávézó & éttermünkben is! 

T Á T ,  F ek ete  István  u. 12.
N yitva  ta rtás:

V asárnaptó l- Csütörtökig : 10 .00-22.00-ig , 

Péntek, S zom b at: 10 .30-23.00-ig  
Étkezési utalványt és SZÉP kártyát elfogadunk!

N y itv a  tartás: 
K edd-szom bat: 12-22 óráig  

V asárnap : 12-19 óráig

2534 Tát, V áci M ih ály  utca 1. 

T elefon: +36 33 444 235; +36 70 377 9152

/i íd o ít . ‘Sé&éd 'HimefieÁet fóíwívMa&f
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S tte r e m

•H áz ia s- és ha lé te lek  széles választéka. 
•H e ti m enüaján la t.
• C soportos étkeztetések .
•A z  ételek  elszá llításra  is rendelhetők . 
•É tkezési u ta lv án y o k a t e lfogadunk .

http://www.tatito.hu
http://www.facebook.com/retrogrillcafe

