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Augusztusit ünnepeink
Augusztusban egymás közelébe esik két 

régi ünnepünk; 15-én Nagyboldogasszony, 
20-án Szent István király. Lélekben 
egymáshoz tartoztak ők is: István király 
Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyar- 
országot, miután a sors megfosztotta fiát, 
Imrét, a királyi trón öröklésétől. Imre 
herceget vadkan sebezte halálra egy 
vadászaton. Talán nem ok nélkül kezdték 
később feszegetni a vadász-tragédia  
kérdését, hogy a vadkannak a nyugati 
vendégek is besegíthettek, hiszen a herceg 
lovatülő, kardforgató, erős fiatalember volt.

István  király nyakas és kitartó volt 
abban, hogy ne legyen a vazallusa 
(hűbérese, szolgája) Európának, se az 
egyháznak, se a királyoknak. II. Szilveszter 
p áp á tó l ugyan  m egkap ta  Is tvá n  az 
elismerést vallásos buzgósága folytán, de ez 
s a bajor Gizellával kötött házassága sem - 
nem mentette fel a nyugatról érkező 
behálózási igyekezet alól. Jobbnak látták 
volna, ha a magyar trón nem annyira önálló.

Gellert püspök erősen szorgalmazta a 
Mária-tiszteletet, ami kódexekből ismere
tes: hívják Szűz Máriát Magyarországban 
B ó d o g a ss z o n y n a k , a v a g y  a v ilá g  
Nagyasszonyának... István királysága alatt 
(997-1038) erősen élt még a magyarokban a 
pogány vallás, s helyénvaló volt a mítoszok 
is tennői helyébe valóságos szem élyt 
emelni, Máriát, az emberré testesült isteni 
Személy anyját. Az ókereszténységtől 
kezdve nagy tiszteletben tartották Szűz 
Máriát és magas méltóságát a legenda 
eszközeivel igyekeztek kifejezni. Ilyen pl.: 
Mária nem halt meg, hanem testestül 
fölvétetett az égbe. Megdicsőülése az 
augusztus 15-i ünnep tartalma, amit csak 
1951-ben emelt dogmává XII. Pius pápa.

Szent Tarziciusznak a ministrások 
védőszentjének - ünnepe is augusztus 15- 
én van. A 12 éves fiú 257-ben halt 
vértanúhalált. E gyik  m ise u tán  arra 
gondoltak, hogy a fiúcska talán könnyen 
bejuthat a keresztények börtönébe és 
m egáldoztathatja őket a magával vitt 
O ltáriszentséggel. E lfogták, vallatták, 
honnan jön, hová megy, de ő hallgatott... 
Rómában, a K allixtusz katakom bában 
temették el.

István, mint király, a királyok között elő
kelő helyet foglal el; széles látóköre és kar
izmatikus egyénisége nélkül a magyarság

felmorzsolódott volna a szláv- 
és germán népek között. Amit 
őbenne máig magasztalunk, az 
m égsem  kirá lysága , hanem  
apostolisága. A neki királyi 
koronát küldő pápa azt mondta:
Én csak apostoli vagyok, de ö  
(István) valóságos aposto l.
István apja Géza fejedelem 
még megosztott volt vallási 
hitében: fele pogány magyar, 
fele keresztény. Amikor ezt a 
püspökök szemére vetették, azt felelte: 
Nekem van pénzem mindkettőre. Istvánt 
papok nevelték, s ő már egész lényével 
keresztény volt, s nemcsak mutatta azt a 
Nyugat felé. Ezt követelte meg népétől is, s 
ez nem volt könnyű, sok lázongás történt 
emiatt (Koppány, somogyi törzsfő). Gyula 
és Ajtony vezérek Bizáncban keresztelked- 
tek meg, szívük oda húzott s szerették volna 
a magyar kereszténységet is Bizánchoz 
csatolni, amit a király megakadályozott.

Róma és Bizánc között ekkor már nagy 
volt a feszültség, ami nemsokára (1054-ben) 
az Egyház keleti és nyugati részre szakadá
sához vezetett (ezt a kölcsönös kiátkozást 
1965-ben VI. Pál pápa  és Athenagoras 
keleti pátriárka  visszavonta, de ezzel a szép 
gesztussal az ezeréves különállást nem 
lehetett megszüntetni).

Az állam megszervezése előtt Istvánnak 
fel kellett számolnia a régi törzsi szerke
zetet, mely által központosította az ország 
szétszórt területeit. Tíz püspökséget alapí
tott. A templomokat kézzel írt m ise
könyvekkel látta el; a templomi ruhákról a 
királyné gondoskodott, amihez egész kézi 
varrodát üzem eltetett. Z arándokházat 
építtetett m agyar zarándokok számára 
Rómában is, Jeruzsálemben is. Rokona, 
Vazul, meg akarta gyilkoltatni, de a tőr 
csörömpölve kiesett a gyilkos kezéből István 
szobájában, s ezzel a kísérlet meghiúsult.

István  király fiához, Im re herceghez, 
intelmeket írt, felkészítendő őt a királyi 
magatartásra és teendőkre. Ez az írás is jól 
tükrözi István lelkiségét és távoli jövőbe 
látását. Tíz fejezetre oszlik: 1) A  katolikus 
hit megőrzése. 2) Az egyházi rend becsben 
tartása. 3) A főpapoknak járó tiszteletről. 4) 
A főemberek és vitézek tisztelete. 5) Az igaz 
ítélet és türelem gyakorlása. 6) Vendégek, 
jövevények befogadása és gyámolítása. 7) A 
tanács (királyi tanácsadó testület) súlya és 
fontossága. 8) A fiák kövessék az elődöket. 
9) az imádság megtartásáról. 10) Kegyes
ségről, irgalmasságról és a többi erényről.

István  királyt, Imre herceget és Gellért 
püspököt László  király emelte oltárra, 
azaz avatta szentté 1083-ban, a pápa 
jóváhagyásával.

®átí ®Eal?er
Tát Város Önkormányzatának 
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László alatt erősödött meg a magyarok 
kereszténysége, amely István idejében még 
ingatag volt.

A királyságot a társadalm ak kiforrják 
magukból, de ne feledjük, a demokratizálódási 
folyamatok Jézus tanításának irányába mutat
nak: ...ti mindnyájan testvérek vagytok... 
Sziklára építette házát István király, amikor 
Krisztushoz kötődött ő maga és Őhozzá kötötte 
népét is ebben áll távoli jövőbe látása. Ezt 
aján ljuk  tágabb környezetünknek  is, az 
eltévedni látszó Európának. Ránk maradt jobb
keze, de még inkább égi közbenjárása segítse és 
erősítse Tát népét és az egész magyarságot.

Kardos Mihály plébános

: --------------------

Karitász adománybolt 
nyílt Esztergomban

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
Szent Erzsébet Karitász Központja megnyitotta 
az első karitászboltját Esztergomban.

A KaritászPONT adományboltban külföldi 
és hazai adományozóktól érkezett adományokat 
vásárolhatnak meg kedvezm ényes árakon. 
Emellett a KaritászPONT folyamatosan fogadja 
az új vagy jó  állapotban lévő használt tárgyakat, 
játékokat, háztartási eszközöket és egyéb 
adományokat.

(Ruhanemű felajánlásáról munkatársunk ad 
tájékoztatást boltban.)

A bevétel teljes összegét a nehéz helyzetben 
lévők támogatására fordítjuk.

M egnyitása lehetőséget ad a Karitász 
számára, hogy bővítse a rászorulókért végzett 
munkáját.

Várjuk adományozóinkat és vásárlóinkat a 
KaritászPONT boltunkban.

Cím: Esztergom, Arany János út 5-7.

Nyitva tartás: 
Keddtől-péntekig 09-17 óráig 

Szombaton 09-13 óráig.

A táti karitász csoport a jelenlegi ruhaárusítás 
mellett tervezi adománybolt nyitását is, mely a 
kántorházban lesz. Kialakítása folyamatban 
van, nyitás néhány hét múlva várható.

Szenczi Ferencné, karitaszvezetö

mailto:polghivatal@tat.hu
mailto:telehaztat@juropnet.hu


Elismerések a 
képviselő-testületi ülésen

A Képviselő-testület első félévi 
utolsó ülését 2015 .június 30-án tartotta. 
A napirendi pontok tárgyalása előtt egy 
kedves eseményre került sor.

A polgármester úr az önkormányzat 
nevében elismerését fejezte ki két táti 
fiatalnak, akik komoly szakmai teljesít
ményt nyújtottak. Elmondta, hogy „a 
szakképzés az alkotó munka örömét 
fejezi ki, egzisztenciát mutat, és a 
szakmai tudás perspektívát jelent. Ha a 
fiataloknak van jövőképük, akkor a 
magyar nemzet is felemelkedik, akkor 
van értelmes munka, van tisztességes 
megélhetés és van élhető élet.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar
kamara minden évben megrendezi 
Budapesten a Szakma Sztár Fesztivált. 
„Egy jó  szakma felér egy diplomával” 
szlogen alatt a figyelmet a gyakorlatias 
fizikai munkára, illetve az arra épülő 
kvalifikált munkára hívták fel.

Ezen az országos versenyen két táti 
fiatalember is dobogóra jutott.

Hegyi Sándor ács mesterségben I. 
helyezést ért el, ő képvisel majd 
bennünket a gö teborg i Szakm a
olimpián.

III. helyezést ért el Varga Antal 
István is szerszámkészítő szakon.

M eg tisz te lte tés szám unkra ez, 
képviselőtársaim és a táti polgárok 
nevében elismerésünket fejezzük ki, 
kívánjuk, hogy ez a szakmai siker a 
jövőben is kamatoztasson családjuk, 
mindnyájunk és az egész nemzet 
javára”.

Az ünnepségen jelen volt dr. Völner 
Pál országgyűlési képviselőnk, vala
mint Marosiné Ruska Valéria a Megyei 
Iparkamara képviselője.

Cátí ÜUalm -

Marosiné Ruska Valéria köszöntőjében 
méltatta a két táti diák, Hegyi Sándor és 
Varga Antal kimagasló teljesítményét.

„Idén nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre a Szakma Sztár Fesztivál. A 
rendezvény színvonalát bizonyítja, hogy 
tavaly az első helyezettek elismerését 
miniszterelnök úr adta át, az idei évben 
pedig a megnyitót tisztelte meg jelenlété
vel. Az itt sikeresen szereplő versenyzők 
lehetőséget kapnak arra, hogy az Euro- 
Skills, illetve a WorldSkills bajnokságon 
Magyarországot képviseljék göteborgban. 
A korábbi évek magyar versenyzőinek 
teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy 
2018-ban Magyarország rendezheti meg az 
EuroSkills-bajnokságot. A két versenyző 
szem élyében lelkiism eretes, alaposan 
felkészült diákot ismerhettünk meg, akik 
kiváló teljesítményt nyújtottak és amellett, 
hogy mindig lelkiismeretesen készültek, 
még arról sem feledkeztek meg, hogy 
tanulótársaiknak is segítséget nyújtsanak”. 
Megköszönte a Kamara nevében az elért 
eredményüket, további munkájukhoz sok 
sikert, jó  egészséget, magánéletükhöz 
pedig sok boldogságot kívánt.”

Polgármester úr a köszöntések sorába 
illesztette a védőnőket abból az alkalom
ból, hogy 100 éves a védőnői szolgálat. 100 
évvel ezelőtt a csecsemők és az anyák 
védelm ében hozták létre a Stefánia 
szolgálatot, majd a Zöldkeresztet, a ma 
ismert Védőnői hálózatot.

Valóban ők nem csak a csecsemők, 
az anyák, hanem a családok védelmét is 
biztosítják, ott vannak valamennyi 
megelőző szűréseken, átfognak generá
ciókat, széles körű és magas fokú 
egészségügyi képesítéssel rendelkez
nek, ők a hungarikum szakma prezen- 
tálói, büszkék vagyunk rájuk.

A testületi ülésen a továbbiakban a 
képviselők először a képviselőtestület 
két ülése közötti időszak fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót hall
gatták meg. A munkaterv szerint került 
sor az intézmények, így a Napközi
otthonos Óvoda, a III. Béla Általános 
Iskola és a Lavotta János Művészeti 
Iskola előző évi tevékenységéről szóló 
beszámolók, tájékoztatások megtartá
sára, majd több aktuális döntést hozott a 
képviselő-testület a folyamatban lévő 
fejlesztésekkel és egyéb közérdekű 
témákkal kapcsolatban.

D é rn é  dr. Varga K a ta lin  je g y z ő

Falunap és Borfesztivál 
Ebeden

Idén július 11-én, szombaton falunapot 
és borfesztivált tartottak a Duna túloldalán 
lévő testvértelepülésünkön, Ebeden.

Köszöntőt a község polgármestere, 
Nagy Tibor mondott. Polgármester úr, aki 
maga is a szőlészet és a borászat aktív 
művelője, em lékeztetett arra, hogy a 
hétköznapok sűrűjében, a sok fáradságos 
munka után az ünneplés méltóságteljes 
pillanataira is szükség van. A falunap ennek 
kívánt teret adni.

A rendezvény keretében díszpolgári 
cím adományozására is sor került. A 
kitüntetést Tát korábbi polgármestere, 
Szenes Lajos vehette át, aki szolgálati évei 
alatt kezdeményezője és motorja volt a Tát 
és Ebed közötti testvértelepülési kapcsolat
nak. Nagy Tibor meleg szavakkal emléke
zett meg valamikori kollégájáról, kö
szönetét mondva a kitüntetett figyelemért,

 ------------
támogatásért, melyet Szenes Lajostól kapott a 
község az elmúlt években. Az ebedi ön- 
kormányzat korábban egyetlen személynek, 
Burián László esperes-plébánosnak ítélt oda 
díszpolgári címet.

„ V is s z a te k in té s  a 
múltba” címmel a kultúr- 
házban helytörténeti 
k iá llítá s t tek in thettek  
meg az érdeklődők. Az 
ebediek kultúráját, ha
gyományait és történel
m ét b em u ta tó  tá r la t 
lehetőséget adott a mai 
nemzedéknek, hogy a 
tárgyi em lékek révén 
bepillantást nyerjen az 
ősei életébe. A délutáni 
program  során a táti 
mazsorettesek is szín
padra léptek. A kulináris 
élvezetekről a környék 
falvainak borászai gon
doskodtak, i 11. a főző

versenyen résztvevők étkei: kölönböző sül
tek, májpörkölt és a különféle módon készí
tett bográcsgulyások nagy választéka, 
melyek között mindenki megtalálhatta a 
neki leginkább megfelelőt. M ilinszkiM.



Tájékoztató a 
2015. évi fejlesztésekről

Tisztelt Táti Polgárok!
A 2015. évi településfejlesztési programunk 

indításaként ez év április közepére elkészültek a 
Szőlősor utca és a Szilvafa utca útépítési és 
vízelvezetési munkái.

Új burkolat a Szilvafa utcában

A csapadékvíz befogadására egy víztárolót 
alakítottunk ki a Szőlősor utca induló szakasza 
melletti közterületen. Szándékunk szerint a 
közeljövőben itt egy parkot kívánunk kialakí
tani egy kis tóval - mely egyben víztároló 
funkciót is betölt - és játszótérrel. Ennek 
egyelőre csak az előkészületei történtek meg. Az 
eddigi tapasztalatok szerint az alkalmazott 
műszaki megoldással ezen utcákban megszűn
tek a rendszeresen jelentkező vízelvezetési 
problémák.

Járdafelújítás a Buseck sétányon

A program  folytatásaként a napokban 
kezdődött meg egy nagyobb lélegzetű út- és 
járdafelújítási, építési munka. Ennek keretében 
az alábbi feladatokat ütemeztük be ebben az 
évben:

Toldi u„ Kinizsi köz I. + II. (útépítés), Szent 
1. utcán, az iskola és a buszmegálló között 
(járdaépítés), Új vasút köz (útfelújítás), Régi 
vasútköz (útfelújítás), Mikszáth Kálmán u. 
(útfelújítás), Nefelejcs u. (útfelújítás), Vak 
Bottyán u. az Esztergomi út és a Madách Imre u. 
között (útfelújítás), Hunyadi u. (útfelújítás), 
Buseck sétány Klapka u. és a Szent István út 
között (járdafelújítás), Fő út a templom és a Fő 
út 88. szám között (járdafelújítás), Zola Emil 
utcai garázssor előtt (útalap építés).

A projekt lezárásával nem marad szilárd 
burkolat nélküli utca Táton, kivéve a Határ utat 
és a Táncsics Mihály utcát. Ezek teljes egészé
ben, vagy részben Tokodi közigazgatási terüle
ten vannak, de erre is keressük a megoldást.

A Tát-Tokod települések csapadékvíz gaz
dálkodási koncepciója és klímaadaptációs 
lépései megnevezésű projektünk keretében, 
melyhez pályázati támogatást nyertünk el, még 
ez évben megkezdődik a Falu alja csapadékvíz 
elvezetése. Ennek keretében a jelenleg szántó
földekre kifolyó csapadékvizet zárt rendszerben 
fogjuk az itt lévő árvízvédelmi töltés talpárkába 
bevezetni.

Kertvárosi orx’osi rendelő munkálatai

Az elm últ hetekben elkezdőtek az 
orovosi rendelők felújítási munkálatai is.

Túri Lajos polgármester
 -------------------

A város szívében elhelyezkedő épület
ben több szolgáltató egység kapott helyet: 
van élelmiszerüzlet, zöldséges, szépség
szalon, cukrászda. Tóth Balázs, a Tree 
Invest Kft vezetője, az épület tulajdonosa is 
örömmel látja, hogy valamennyi szolgál
tatónak folyamatosan nő a forgalma, ami 
jelzi, hogy van igény a kínálatra. Az 
üzlethelységek kialakításánál törekedtek 
arra, hogy a vásárlók nagyobb üzlettérben, 
tágasabb elrendezés mellett tudják meg
valósítani bevásárlásaikat, illetve vegyék 
igénybe a kívánt szolgáltatást. A gép
kocsival érkezők részére parkolók állnak 
rendelkezésre nem csak az utcán, de az 
udvarban is.

A szintén nemrég felújított, parkkal 
kibővített Hősök tere és az üzletközpont 
funkciói egymásra épülnek, jól kiegészítik 
egymást, - ez is vonzóvá teszi a helyszínt. 
Amióta megnyílt az üzletközpont, a parkba 
is beköltözött az élet.

Az épület alatt tágas pincerendszer van, 
ennek lehetséges hasznosításával kapcsolat
ban is vannak már elképzelések. A Tree 
Invest Kft. a közelmúltban megvásárolta az 
üzletkomplexummal szemben lévő szürke 
parasztházat és a hozzátartozó telket. A 
tervek szerint itt egy étterem, annak része
ként egy utcára nyíló télikert, további 
parkolók és egy kisebb játszótér fog épülni. 
A munkálatok már idén nyáron elkezdőd
nek. A beruházó azt szeretné, ha ez az 
objektum is a közösségépítést szolgálná, 
szoros kapcsolatban a „Hangya” üzlet- 
központtal.

Tóth Balázs cégtulajdonosként, vállal
kozóként is hangsúlyt fektet az emberi 
kapcsolatokra. Fontosnak tartja, hogy az 
üzleti életben is megjelenjenek az emberies
ségen alapuló értékek. Minden bizonnyal 
ennek is köszönhetőek cégének sikerei.

M ilinszki M.

Gyerekhét „2015”
11. a lk a lo m m al ren d ez te  m eg a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat az 
immár hagyományosnak mondható prog
ramját a „Gyerekhetet” .

A gondozottjaink, illetve az iskola által 
leadott névsorból m eghívásos alapon 
jöhettek az alsós kisiskolások. Június 15. és 
19. között mindennap 9-14 óráig biztosí
tottunk felügyeletet illetve hasznos el
foglaltságot.

A szolgálat dolgozóival, illetve 2 fő 
középiskolás diáklány segédletével, akik itt 
végezték kötelező közösségi gyakorlatukat 
igyekeztünk minél színesebbé, érdeke
sebbé tenni ezt az egy hetet a gyermekek 
számára.

Minden reggel egy kis játékkal kezdtük 
az iskola udvarán, majd a Kultúrotthon 
nagytermében kreatív foglalkozás kereté
ben különböző tárgyakat készítettek a 
gyermekek, amit természetesen haza is 
vihettek.

A nap folyamán szörppel és zsíros
illetve vajas-lekváros kenyérrel kedves
kedtünk a gyerekeknek.

Nagyon jó  hangulatban telt el ez az egy 
hét.

Keil Mihály né szakmai vezető

A parkba is 
beköltözött az élet

A felújított „Hangya” üzletközpont a 
megnyitása óta eltelt röpke egy hónap alatt 
is szinte ú jjávarázsolta a valam ikori 
faluközpontot. Az igényes felújításnak 
köszönhetően a nagymúltú létesítmény túl 
azon, hogy ékes dísze lett a főútnak, egyre 
kedveltebb célpont a tátiak körében.

Az Aida cukrászda szépen kialakított 
terasza napról napra benépesül felüdülésre 
vágyó vendégekkel. Kisgyerekes anyukák, 
apukák, tizenéves fiatalok, őszes hajú 
öregurak és hölgyek keresik fel a cukrász
dát, ahol mindenki kedvére válogathat a 
finom sütemények, fagylaltok közül. A 
közeli szökőkút csobogó vize mellett 
kellemes perceket tölthet el minden arra 
járó.

A karbantartási munkák során több 
utcában rendbe tesszük a jórészt betemetett 
szikkasztó árkokat, valamint az egyéb 
csapadékvíz elvezető rendszereket összesen 
12 km hosszúságban.

A nap szinte bármely szakában látunk itt 
sétálókat, beszélgető embereket, vidáman 
futkosó gyerekeket, padokon üldögélőket.

Az épületfelújítás során előkerült 
néhány „ereklye”. A padláson, a stukatúros 
menyezet sárgerendái között találtak egy 
1806-os keltezésű váltólevelet, a régi épület 
tervrajzrészletét 1848-ból, régi fényképe
ket, újságmaradványokat. Ezek a tárgyak a 
boltban lesznek kihelyezve egy üveg
vitrinben.
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híven - más vonatkozásárról is írni fogok. 
Hogy ismét - negyedszer! - leírjuk a csata 
m enetét, abban semmi érdekes sincs. 
Különben is, a volt Walzerekben, újságok
ban és az 1981-ben és 2000-ben megjelent 
könyveimben ezt bőven olvashatják. Mint 
már annyiszor - de sokaknak hiába - 
je lez tem , hogy  a H IST Ó R IA  EST  
MAGISTRA VITAE azaz „Atörténelem az 
élet tanítómestere” elve alapján van csak 
értelme a történelmet tanítani, tanulni, 
értelmezni és a mai élet- történelmünkre 
alkalmazni.

A csata nagyon rövid - csak jelzésértékű - 
történetének előzményeiről mit is kell 
tudni? Hogy jutott ide ez a Kárpát
medencét majdnem teljes egészé-ben 
birtokló „nagy magyar ország”, beleértve 
soknemzetiségű népeivel, de a magyar 
nemzet vezetésével, hogy idegen hatalmak 
prédája lehetett.A Habsburgok (kik még 
kecskéket legeltettek valahol az Alpok 
lejtőin, mikor mi már jelentős államalakulat 
voltunk), a pápák (kik sokszor kétes értékű 
já ts z m á t fo ly ta tta k  és h a ta lm u -k a t 
gyarapították) és az iszlám (figyeljen az 
o lv asó , m a is van  isz lám -v eszé ly , 
Mohamed, Mekka és Medina ugyan már 
messze, de a török birodalom rájuk épült) 
mind-mind világuralomra, hatalomra tör
tek. Ezért vannak a háborúk. Ezért van a 
hatalmi harc és melléje a sarc, a kirablás, 
egyszóval a pénz, amely nem más Szent 
Vazul szerint, mint az ördög ganéja. A mai 
Ferenc pápánk is így látja ezt, csak hát a 
globális háttérhatalom - tele a rafinált 
vallású testvéreink vezetőivel - elszámította 
magát, mikor az előző pápát félreállították, 
azaz Benedeket, ki mai is él. A luciferi = 
ördögi tervek mind a mai napig folytatód- 
nak a gyen géb b ek , szegén yeb b ek , 
oktalanabbak kárára. Helyettesítsük csak 
be a mai egyenletbe az EU-t, az USA-t - két 
világháborút vesztett - németeket, kik ma 
ism ét legerő sebbek , a m ellé s ik e rü lt 
franciákat és Nagy-Britanniát. Kiirtottak 
indiánokat, behurcoltak  „n iggereket” , 
kiépítettek gyarmatbirodalmakat (Indiában, 
Amerikában, Afrikában, stb.). Most meg 
nyakunka ültetik az újkori népvándorlást, 
hadd legyen elég rágódnivaló halálos 
tennivalónk, hadd gyengüljünk tovább, 
hadd tudjanak végleg a földbe taposni stb., 
stb. Évezredes kotta ugyanazon dal
lamon, újabb alattomos, számító, zsigere- 
lő, cincogó vagy bődületes hangzású 
zenészekkel... aztán mi meg járhatjuk a 
halálos táncot.

Szóval az önhibáját is beszám ító 
Magyarország odáig jutott az „idő tájra”, 
hogy a H absburgok  és a törökök  
rabszolgája lett. Régi dicsőségünk addigra 
rég elveszett az idő homályában. A pozsonyi 
csata idején 907-ben Árpád apánk és vitézei 
megverték az egyesített nyugati hatalmakat. 
Szent Istvánnak még 1030-ban is vissza 
kellett verni a német támadást, holott tele 
voltunk a rokonaikkal... a németje annak 
idején a pápával együtt fogalmazták az írást, 
hogy „a magyarok pediglen irtassanak”.

III. Béla táti királyunkat, mikor második 
feleségnek kérte a francia király lánytestvérét... 
leiskoláztatták, hogy mennyi a vagyona, aztán 
kisült, hogy jó  pár szekérrel több a mi 
ezüsttartalékunk. A britek is le voltak maradva. 
Az Anjouk alatt, Nándorfehérvárnál (HOGY 
LETT EZ IS BELGRÁD?) az öreg Hunyadi 
János majd fia Mátyás is csak ámulni és irigyelni 
való volt. De aztán bűneink miatt gyúlt haragra 
az Isten, a belső árulások a külső ármánykodá
sok Mohácsig vezettek... „vert hadunk csont
halmain győzedelmi ének...” . A Habsburgoknak 
aztán egy ideig talán jó l is jö tt ez az eset, csak 
miután a végváraknál majd lassan elvéreztünk 
és már Bécs is veszélyben, akkor kezdtek 
mozgolódni. Lehet, hogy ha kiegyezünk a 
törökkel és hagyjuk őket Bécsen át a német 
fejedelemségeken és Párizson is átgyalogolni... 
ma máshogy gondolkodnának Közép-Kelet 
Európát illetően. (Ugye, hogy HISTÓRIA 
EST...?)

A „Táti csata” esete világrésznyi viszonylat
ban ekkor Bécshez, Budához és Esztergomhoz 
kötődik. A Szent Liga - XI. Ince pápa 
szervezésében - 1684. március 5-én alakult 
meg. Tagjai I. Lipót osztrák császár és 
magyar (?) király, Sobieski János lengyel 
király és a Velencei köztársaság. (Volt, amikor 
az olasz városállamok hajókat adtak bérbe a 
töröknek. Ne feledjük! Bécs 1683. szeptember 
12-én felszabadul 58 napi ostrom után. Október 
28-án Esztergomot is visszafoglalják a töröktől, 
de Budán még a pasa uralkodik. Tehát az ország 
közepének egy nagy része még mindig török 
rabságban, a királyi Magyarország felvidéki 
vármegyéi Habsburg praktikában és Erdély 
élvez némi önállóságot (Bocskai, Bethlen, 
Báthory érdemei folytán is).

1685-ben a budai pasa - Sajtán Ibrahim - 
megindul Budáról Esztergom visszavételére. 
Útközben visszaveszi Visegrádot. Érsekújvár is 
a Felvidéken, még török kézben, amit közben 
ostromolnak a keresztény csapatok. Augusztus 
10-én Lotharingiai Károly és Sobieski hadai már 
Nyergesnél vannak. Esztergomot kevés német 
és magyar katona védené. Közöttük van az 
akkor még hadnagy Bottyán János is. A 
számtalan tudós paptanár, kik Esztergom 
történetével is foglalkoztak, a Táti csatát nem 
hagyhatták ki. Villányi Szaniszló bencés atya 
leírását hoztam egyéb forrásmegjelölő hellyel 
és személlyel a 2000-ben írt könyvem 32-37 
oldalain. A csata összes részletes mozzanata 
ezen az öt oldalon olvasható. A 2010-ben írt 
(társszerző Szabó József) könyvben már erről 
nem írunk, de van egy csatarendi „harcrend” a 
15. oldalon.

A „Táti csata” eseményei ma is sokakat 
foglalkoztatnak. Legutóbb m inderről Dr. 
Négyesi Lajos hadtörténész előadásában 
hallhattunk nagyon érdekes, vetítőképes 
előadást. Ez év március 19-én többen is voltunk 
ott a Szent Adalbert Központban őt meghallgat
ni. Erről ismételt előadás lesz Tokodon és 
Táton. Mezei Attila tanár úr és kedves felesége 
Mara a Laskai Osváth antikváriusai az ilyen és 
m ás hasonló  előadások szervezői.K ülön 
é rd ek esség e  v o lt az e lő ad ásn ak , hogy 
párhuzamos képeken keresztül elemezte a csata 
valószínűsíthető helyeit, azzal, hogy az akkori 
had ik rón ikások  képeit, té rk ép e it ö ssze
hasonlította a mai helyszíni felvételekkel.

1685 - 2015
Az ütközet és annak előkészületei igen 

nagy kiterjedésűek voltak: Kenyérmezei 
sík, a Gete lejtői. Tokod dombjai (Sas hegy 
is!), de legfőképp a táti és az esztergomi út 
melletti mocsarak, Tát-Kerváros területei.

M ég egy érdekes adalék. Aki a 
Bazilikában jár a Bakócz kápolnába 
térjen be és simogassa meg a falakat. A 
330 évvel ezelőtti csata színhelyén Te 
D eum ot (Istendicsőítő  hálaadó ének) 
tartottak, de utána a várba is felvonult a 
sereg. A kápolna már akkor is megvolt és a 
törökök nem tették tönkre. Azok a falak 
látták a győzőket. Sobieski János lengyel 
király hadjáratairól beszámolót küldött 
feleségének, (aki XIV. Lajos Napkirály 
húga volt.) Levelében külön kiemelte a 
Bakócz kápolna szépségét. Megemlítette a 
várhegy oldalából folyó m eleg vizű 
forrásokat is. (Bizonyára azt is tudta, hogy a 
„táti János lovagok” szerzetes testvérei már 
réges-rég ott ispotályos gyógyítást végez
tek.) Ilyen nagy és ilyen kicsi a világ, de a 
legnagyobb baj, hogy az édes magyar 
hazánk is kicsi és elnyomott és úgy a benti 
bitangok, mint a kinti hatalmasok ahol csak 
tudnak, belerúgnak.

1000 éves történetünkben a sok 
szenvedés mellett itt akkor az ország 
közepén, ma a szélén, mi szenvedtünk a 
legtöbbet... Lesz itt még „Hozz rá víg 
esztendőt”?

Tát Város ez idő  szerinti egyik bús 
krónikása

Táti Kátai Feri alias Kis Dunai Antal

NORDIC W ALKING
tanfolyam indul Táton!

Kruzslik János oktató 
szeptember 2-án 18 órakor 

várja a jelentkezőket 
a táti Kultúrházban

Érdeklődés, információ: 
Mobil: +36/30/378-5019
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Esővízszikkasztás, tó és közpark

A majdani parkkal határos, nemrég leaszfaltozott Szőlősor utca

A Táti Önkormányzat elkészítette a Tát-Kertváros területére 
vonatkozó csapadékvíz elvezetés tanulmánytervét, és középtávon 
elkötelezte magát annak kivitelezésére. Jelenleg azonban Tát- 
Kertvárosban nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, a lehullott 
csapadék csak szikkasztással kezelhető.

Ez a tény a Szilvafa- és a Szőlősor utca aszfaltozásánál is 
nehézséget jelentett, ezért az önkormányzat megoldást keresett a 
problémára. Adódott a közelben kialakítandó közpark lehetősége. A 
tervek szerint a fent nevezett utcákból lefolyó csapadékvíz egy a park 
területén lévő tóba (szikkasztóba) folyik majd, ezzel mentesítve az 
utcákat a víztől, ugyanakkor egy újabb látványelemmel is gazdagodik 
azáltal a park környezete.

A szikkasztó medence több lépcsős. A legkisebb, a későbbiekben 
folyamatos víztározásra alkalmas medence 30 m3 vizet tud majd 
befogadni, a legnagyobb tározó kapacitása 600 m3. A talajvízszint 
természetesen a medence megépülte után sem változik, hiszen a 
medence megléte nem befolyásolja a lehulló csapadék mennyiségét, 
szikkasztóárok esetén is ugyanaz a mennyiség szivárog le a talajba, 
mint a szikkasztóárok nélkül. A végleges csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése után a szikkasztóba bejövő víz nagy része 
elvezetésre kerül az Unyi-patak felé.

A költségek miatt ez évben a teljes parkrendezés nem valósítható 
meg, de a fatelepítés, kőburkolások és a gyepesítés még idén 
megtörténik. A parkban egy játszótér is épül, valamint egy emlékmű, 
mely a valamikori római hadiútnak állít emléket. A parkban különféle 
vízparti növények kerülnek elhelyezésre. A park kialakítására 
vonatkozólag számos felajánlás érkezett a környező lakóktól is. Az 
önkormányzat azt szeretné, ha a szóban forgó területen a lakossági 
igények figyelembe vételével egy mintaértékű zöldfelület jönne létre, 
amely további lépés lehetne a város közparkjainak kialakításában.

M ilinszki M.

Délvidéki látogatók
Augusztus első napjaiban Milinszki Márton szervezésében 10 

délvidéki egyetemistát fogadtak táti illetve tokodi vendéglátók.
A táti önkormányzat támogatása által több helyre is eljuthattak a 

fiatalok. Schönek Ágnes vezetésével megismerkedtek Esztergom 
nevezetességeivel. Visegrádon a Fellegvárból csodálhatták a 
Dunakanyart, majd mindannyiuk nagy örömére kipróbálhatták a 
bobozást.

Burány Boglárka, Bollók Géza, Robotka Sarolta, Virág Laura,
Pecze Tamás, Kocsi Ottilia, Losanc Arnold, Gyurec Tamara, 

Tóth Tibor, Kiss Júlia

Szlovákiában (Ebeden) a plébános úr és az egyházközség tagjai 
először a templomban, majd a plébánián fogadták őket-hatalmas 
érdeklődéssel és vendégszeretettel. Az ő kíséretükben juthattak el a 
bélai kastélyba és templomba is.

Ezek után a Táti Férfikórus tagjainak invitálására a pincéknél jártak 
- vendéglátóik és kísérőik társaságában -, ahol sokak szerint „a leg
jobb” gulyást kóstolhatták, a kórus nagyon hangulatos műsora mellett.

Sajnos táncra pattanni már nem volt idő, mert másnap korán reggel 
már a Balatonra (Fonyódra) készült a csapat, ahol Dr. Szőke Zoltán 
biztosította számukra a tágas és festői kilátással rendelkező 
szálláshelyet. Az ottani programot többek közt sok-sok gyaloglás, 
nagy fürdőzések, palacsintasütés és grillparti színesítette.

Mi, kísérők 10 végtelenül szimpatikus fiatalt ismerhettünk meg 
személyükben, akik tisztelik és őrzik lakóhelyük hagyományait, 
tisztelettudóak, türelmesek, érdeklődők. ízes beszédük most, napok 
múltán is a fülünkben cseng. Szívesen jönnének újra, s mi is szívesen 
töltenénk újra pár napot velük.

Köszönet a vendéglátó családoknak, akik igazán szíves 
fogadtatásban részesítették a délvidéki fiatalokat.

Vezérné Móla Klára, 
R ajtám é Pánczél Mónika kisérő pedagógusok

Tájékoztató hadigondozotti 
ellátás igényléséről

A 2015. évi CIV. törvény módosította a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV. törvényt, melynek értelmében a volt hadigondozotti 
családtagokat egyéb feltételek teljesülése esetén havi rendszeres 
járadék illeti meg. A járadék iránti kérelem benyújtása folyamatos, 
nincs határidőhöz kötve.

A volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag 
havi rendszeres járadéka megállapításához a kérelmező lakóhelye 
szerinti járási hivatalnál kérelmet kell előterjeszteni.

A kérelem benyújtható személyesen a járási hivatalok hatósági 
osztályain, illetve a települési ügysegédeknél, valamint továbbítás 
céljából aTáti Közös Önkormányzati Hivatalban is.

A járási ügysegéd hétfői napokon 10.30 és 12.30 között tart 
ügyfélfogadást a táti hivatalban, kivéve az augusztus 17-21. közötti 
hetet, amikor a hivatal igazgatási szünetet tart.

Ajáradék iránti igényt formanyomtatványon kell benyújtani, amely 
a hivatalban is beszerezhető.

A kérelmezőnek az ellátásra való jogosultságát okirattal kell 
igazolnia, melyet csatolni kell a kérelemhez. Bármely okirat 
elfogadható bizonyítékként amely kétségkívül igazolja az igény 
jogosságát (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés 
vagy holttá nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi eredetét igazoló 
okirat, hadigondozó hatóság nyilvántartásba vételt igazoló okirata, a 
kérelmező születési anya-könyvi kivonata stb.).

D érné dr. Varga Katalin jegyző

TÁTI ZARANDOKSETA
Szeretettel várunk minden érdeklődőt augusztus 19-én 

este a táti emlékhelyeket érintő zarándoksétánkra. 
Indulás 19 órakor a táti temetőtől.

Ma a zarándoklatok megújulását éljük. Amióta csak ember él -  
mindig is volt zarándoklat többnyire gyalogosan. A zarándoklat 
vagy a vezeklés a bűnök miatt, vagy az emlékezés az ősök miatt. 
A Szentföldre Rómába évszázadokon át jártak. Ma a legismer
tebbek a Szent Jakab útja Spanyolországban, a Szent Márton útja 
Szombathelytől a franciaországi Toursig. De létezik már a Via 
Margaritam, és járunk Máriazellbe, sokan a tátiak Mártraverebély 
Szentkútra is elmennek. A mi legismertebb prosecciójárásunk a 
Szentkeresztre való oda-vissza zarándoklat volt. Most a táti 
emlékhelyeket járjuk végig, az ősök sírjától, a Kertvároson át le 
Újtelepig az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékhelyig.

6. olbal
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A Szakma Sztár Fesztivál 
bronzérmese - Varga Antal

Varga Antal nagyon örül a harmadik 
helyezésnek is, de nem titkolja, hogy többre 
vágyott: „Úgy álltam hozzá, hogy nyerni 
fogok. Ez célként mindvégig meg is maradt, 
de a végén már láttam, hogy az erős mezőny 
és az apróbb hibáim miatt nem fog sikerülni. 
Az első helyen egy kecskeméti srác végzett, 
aki a Mercedes gyárban szerezte meg a gya
korlati tudást, és aki szinte nem is hibázott. 
Én sajnos az elejét elbaltáztam. A második 
helyezett az egyik osztálytársam. Úgy 
érzem, egy kicsit több odafigyeléssel jobb 
eredményt is elérhettem volna. Az elméleti 
részt sikerült egész jól megoldanom.”

A versenyfeladat egy terítőcsipesz hajlító 
szerszám elkészítése volt, alaplemezből, 
kapott műszaki rajz alapján. Kettő nap állt 
rendelkezésre a feladat elvégzéséhez. A 
gyakorlati munkán kívül a versenyzőknek 
negyed órás szóbeli szereplésük is volt.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
június 26-án a Parlament felsőházi termében 
díjátadó ünnepséget szervezett az áprilisi 
VIII. Szakma Sztár Fesztivál országos 
szakmai versenyein legjobban szereplő 
tanulók, gyakorlati felkészítő tanáruk és 
iskolájuk igazgatója, valamint a szakmák 
győzteseinek szülei részére. Az ünnepségen 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke és 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke emléklapokat adott át.

Egy-egy határon túli fiatalt is meghívtak 
az országos döntőre: Dunaszerdahelyről 
víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő, 
valamint bútorasztalos szakképesítésben, 
Sepsiszentgyörgyről pedig kőműves és 
bútorasztalos szakképesítésben érkezett 
versenyző.

Megkérdeztük ifjú bajnokunkat, miért pont a 
szerszámkészítő szakmát választotta az általá
nos iskola befejezése után.. „A szerelés, és az 
önálló problémamegoldás mellett kreativitásra, 
és precizitásra egyaránt szükség van ebben a 
szakmában, és ez az ami vonzóvá teszi számom
ra a szerszámkészítést. Eredetileg autószerelő 
szerettem volna lenni, de autószerelő képzést 
nem találtam a közelben. Nem csalódtam 
választott szakmámban, megtaláltam, amit 
kerestem. A későbbiekben a digitális tervezés 
területén szeretném továbbfejleszteni magam, 
de pénzügyi-gazdasági főiskola elvégzésén is 
gondolkodom- mondja Antal.

Varga Antal az esztergomi Géza Fejedelem 
Ipari Szakképző Iskola végzős diákjaként vett 
részt a megmérettetésen. Az elméleti felkészü
lésben a táti Gerencsér Viktória szakoktató segí
tette, gyakorlati felkészítő tanára Papp Attila volt.

A T Á T I  K U L T U R H A Z B A N

2EI1E BÖIsCSI

A gyerekek kipróbálhatnak különböző ritmushangszereket, 
buborékokat kergethetnek.

Ezzel a foglalkozással fejleszthetjük a babák, 
beszédkészségét, ritmusérzékét, hallását, mozgását.

Az esztergomi szakiskolások évek óta remekelnek a szakmai 
versenyeken. Az ország szakképző intézményeinek legjelentő
sebb versenyét jelentő Szakma Sztár Fesztiválon idén öt megyei 
diák végzett dobogós helyen, - a verseny fennállása óta ez a 
megyei szakképző intézmények legjobb eredménye, - s az öt 
megyei dobogós helyezésből négyet az esztergomiak hoztak el.

Eredményük elismeréseképpen ezeknek a fiataloknak nem 
kell vizsgát tenni azokból az ismeretekből, melyből a dobogós 
helyet elérték. Tudásuk vizsga nélkül is egy jó  ajánlólevelet 
jelent és biztos alapja lesz jövőbeli munkájuknak, sikereiknek.

M ilinszki M.

„ Hívogat az iskola!”
Kedves Iskolásaink és Szüleik!
Tudom, hogy a nyár a jól megérdemelt pihenés, nyaralás, 

feltöltődés időszaka, mégis így augusztus derekán már egyre 
többet ju t eszünkbe a következő tanév. Az iskola épületeiben is 
megkezdődtek a karbantartási, takarítási munkálatok, hogy 
tiszta, rendezett tantermekben várjuk a gyerekeket. Kollégáim 
nevelési-oktatási feladataik minél jobb ellátásához gyűjtögetik a 
legújabb információkat, módszertani ötleteket, törvényi 
változásokat. Munkánk tervezésekor arra törekszünk, hogy a 
tanév első napjaitól a gyerekek megkapjanak minden segítséget 
a tanuláshoz.

A legfontosabb információkat iskolánk honlapján meg
találhatják, a tankönyv-osztásról, tanévkezdésről. A tanévnyitó 
ünnepély szeptember 1-jén reggel 8 órakor lesz az iskola „B” 
épületében (Fő út 82.), utána mindenki a saját épületében 
folytatja-kezdi a tanulást. Szerdai napokon továbbra is ügyelet 
van az iskola valamelyik épületében, de augusztus közepétől 
rendszeresen megtalálhatók vagyunk a délelőtti órákban, ha 
valaki ügyet intézni, tájékozódni szeretne.

M unkatársaim nak, gyerm ekeinknek és családjuknak 
kívánom, hogy a nyár néhány hete még úgy teljen, hogy aztán 
m ár alig várja, hogy találkozhassunk és élm ényeinket 
mesélhessük egymásnak! Filip Csabánéigazgató

7. olbal

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015- 
ben nyolcadik alkalommal rendezte meg a 
Szakma Sztár Fesztivált a Hungexpo 
területén április 27-29 között. A Szakma 
Sztár Fesztivál a záró rendezvénye annak a 
szakm ai versenysorozatnak, m elyet a 
nappali tagozaton végzős tanulók számára 
rendeznek meg évente. A verseny elődöntőit 
-  a hagyományoknak megfelelően — ezúttal 
is a területi kamarák szervezték és 
bonyolították le.

A vetélkedőnek két táti dobogósa is volt. 
Ifjabb Hegyi Sándor nagyszeiü szereplésé
ről e lap hasábjain már olvashattak. Ez 
alkalommal a másik díjazottat, Varga Antalt 
mutatjuk be, aki a szerszámkészítő szakmai 
versenyben bronzérmet nyert.

V ezeti: G röbl Krisztina

* O l S

A babákat ölbeli játékokkal tornáztatjuk, 
hintáztatjuk, dögönyözzük, 

csikizzük, kacajra fakasztjuk.
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100 éves a Védőnői Szolgálat
A 2015. június 30-án megtartott 

képviselő-testületi ülésen a város 
védőnőit köszöntötte Túri Lajos 
polgármester, a Védőnői Szolgálat 
100 éves fennállása alkalmából.

100 évvel ezelőtt az I. Világháború 
után alakult meg a Stefánia Szövetség, 
melyet a csecsemők és anyák védelmé
ben hoztak létre. A Szövetség névadá
sát, védnökségét gróf Lónyai Elemémé 
Stefánia (a belga királyi családból szár
m azó) hercegasszony vállalta. Az 
Országos Stefánia Szövetség ünnepé
lyes alakuló ülését 1915. június 13-án, 
Budapesten, az Újvárosháza közgyűlési 
termében tartották. A dátum történelmi 
jelentőségű volt, mivel ekkor kezdődött 
Magyarországon az anya- és csecsemő
védelem intézményes szervezése.

2013 szep tem berében  M agyar  
Örökség Díj Kitüntetésben részesült a 
M agyar Védőnői Szolgálat. Azóta 
m inden  m agyar védőnő  büszkén  
viselheti a Magyar Örökség jelvényét.

A Magyar Örökség Díj erkölcsi elis
merés. A kitüntetettek egy oklevelet 
kapnak és egy, a magyar Szent Koronát 
ábrázoló jelvényt. A díj célja, hogy 
felmutassa azokat az értékeket, amelyek 
a hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés 
erősítéséhez, gazdagításához.

Idén az Országgyűlés tiszteletét 
kifejezve a lakosság magasabb szintű 
ellátása érdekében egészségmegőrző, 
egészségnevelő, felvilágosító, anya-, 
gyermek-, ifjúság-, család- és nővédel
mi tevékenységet folytató, hivatását 
gyakorló szakemberek előtt, a Magyar 
Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgá
lat megalapításának 100. évfordulója 
alkalmából június 13. napját a magyar 
védőnők napjává nyílvánította.

A Hungarikum Bizottság 2015. 
április 23-i döntése alapján az idén 100 
éves Magyar Védőnői Szolgálat, mint 
nemzetközileg is egyedülálló, tradici
onális ellátási rendszer, szintén nemzeti 
büszkeségeink között tudható.

Kuruczné Jászberényi Linda védő
nővel beszélgettünk ezen alkalomból:

Mi motivált erre a szép és kötelesség
teljesfeladatra?

Szeretem a gyerekeket, szeretek velük 
foglalkozni. A középfokú végzettségem 
gyermek szakápoló. Ha abban a szakmában 
maradok csak beteg gyerekekkel találkoz
tam volna. Én pedig szerettem volna szép, 
egészséges gyermekekkel is foglalkozni. A 
betegségeket még kialakulásuk előtt meg
akadályozni szaktanácsadással, odafigye
léssel. És ez a „védőnőség”. Még időben 
kiszűrjük az eltéréseket és megfelelő időben 
megkezdett fejlesztésekkel korrigáljuk, 
legtöbb esetben megszüntetjük, gyógyítjuk.

Mióta dolgozol a pályán?
2000-ben dip lom áztam  a Szegedi 

Tudományegyetem Egészségügyi Főisko
lai Karán. A diploma megszerzése után 
Pilismaróton dolgoztam öt és fél évig. 
Hozzám tartozott még Dömös, ami így 
együtt elég nagy körzetet jelentett, nagyon 
sok kismamával és újszülöttel. A főiskola 
után egy évet adtam magamnak, hogy 
egyáltalán akarom-e ezt tovább csinálni. De 
nagyon megszerettem és tetszett a változa
tosság is. Az hogy várandósokkal dolgo
zunk, csecsemőkkel, gyerekeket szűrünk 
óvodában és iskolában és akár 14 éves 
koráig tudom követni a gyermek fejlődését, 
így hát védőnő maradtam, amit azóta sem 
bántam meg.

Mikor jö tté l Tátra?
2006 év elejétől dolgozom Táton, tehát 

kilenc éve vagyok itt. Ez egy teljesen más 
régió Pilismarót után. Persze hamar meg
ismertem itt is az embereket, családokat és 
úgy érzem, sokat tudok nekik segíteni.

Milyen feladatokat látsz el?
A dám szki Sándornéval m indketten 

területi védőnők vagyunk, de hozzánk 
tartozik az óvoda és az iskola is, illetve 
hozzám tartozik a bölcsőde. 2008-ig - 
kislányom születéséig - csak kertváros 
tartozott hozzám, Évához pedig a falu és 
ú jtelep . 2010-ben, am ikor G Y ES-ről 
visszajöttem, körzetmódosítás volt, mert 
nagyon sok csecsemő született. Azóta már 
Újtelepet egy része is hozzám tartozik.

Melyek a pálya szépségei vagy hátrá
nyai, ha egyáltalán vannak?

Szépsége: a csecsemő fejlődése. Mi 
végigkísérjük őket a születéstől egészen 14 
éves korukig. És ez csodálatos dolog. Ahogy 
látjuk fejlődni, felnőni. Nekem is már kilenc 
évesek azok a gyerekek, akik az első csecse
mőim voltak itt Táton. Hátránya? Esetleg 
csak annyi, hogy nagyon sokrétű a körzeti 
védőnői munka, ezért nagyon szélsőséges 
lehet az időbeosztásunk. Emellett ugye 
rengeteg nálunk is az adminisztráció, ahogy 
a közszféra egyéb területein is.

Milyen az első találkozás a kismamákkal?
A családok első gyermek esetén sokszor azt 

hiszik, hogy azért megyünk kismama látogatásra, 
hogy megnézzük rend van-e náluk, mennyire 
pedánsak stb. Pedig mi azért megyünk, mert tudjuk, 
hogy az anyuka saját környezetében sokkal jobban 
kibontakozik mint egy rendelőben, otthon többet 
tudunk neki segíteni. A m ikor m ár újszülött 
látogatásra megyünk ki, nagyon jó  látni, hogy 
oldottabban fogadnak bennünket, megnyílnak 
felénk és az igazán fontos kérdésekről tudunk 
beszélni. A munkánk során talán legnehezebb 
feladat egy új családhoz bejutni. Aztán amikor 
látják, hogy végigkísérem a gyermek fejlődését, 
megfelelő tanácsokat adok, akkor már elfogadnak.

A védőnők fontos és felelősségteljes feladatokat 
látnak el. Itt is folyamatos a képzés?

Igen. Nekünk is folyamatosan képeznünk kell 
magunkat különböző tanfolyamokon. Rendszeresen 
vizsgákat kell tennünk, kreditpontokat gyűjtenünk. 
Az egészségügyben is megjelent a minőség- 
biztosítás. Vagyis a minőségi munka biztosításaként 
az ország bárm elyik pontján ugyanazokat a 
tanácsokat kell hogy adják a védőnők, mint itt Táton. 
Ugyanazok a vizsgálatok ütemezésének időpontjai, 
az újszülöttek hazaengedésének protokolljai, a 
státuszvizsgálatok idejei stb.

A főiskola alatt iskolavédőnői specializációt 
tanultam. Illetve az elmúlt években elvégeztem a 
Családvédelmi Szolgálat védőnői tanfolyamát. A 
környékben csak nekem van ilyen tanfolyamom. 
Emellett helyettes védőnő és oktató védőnő vagyok. 
Már három környékbeli kolléganőnek én voltam az 
oktató védőnője. A főiskolai befejezése előtt hét 
hétig vannak nálam gyakorlaton.

A z egészségmegőrzés más területén is aktív vagy.
Igen, a kislányom születése előtt a Kultúrházban 

Baba-mama klubot tartottam. Minden évben részt 
veszünk az anyatej világnapja rendezvényen az 
óvodában. Szűrések szervezésében, lebonyolí
tásában veszek részt. Rendszeres szaktanácsadója 
vagyok a Kismama magazinnak valamint a Nők 
Lapja Café internetes oldalnak is.

Hámos L.

Komárom Esztergom Megyei Labdarúgó Bajnokság / Megye II. osztály 015/16 őszi sorsolása
1 .forduló 2015.08.16., 17:00 KOCS KSE - TÁTI SE
2.forduló 2015.08.23., 17:00 TÁTI SE - KOPPÁNYMONOSTORI SE
3.forduló 2015.08.30., 17:00 TÁTI SE - BAKONYSÁRKÁNYI SE
4.forduló 2015.09.06., 16:00 ÁSZÁR KSE - TÁTI SE
5.forduló 2015.09.13., 16:00 TÁTI SE - TARDOSI FC
6.forduló 2015.09.20., 16:00 VÁRGESZTESI SFE - TÁTI SE
7.forduló 2015.09.27., 16:00 TÁTI SE - PILISCSÉVI SE

8. forduló 2015.10.04., 15:00 VÉRTESI EROMU SE - TÁTI SE
9. forduló 2015.10.11., 15:00 TÁTI SE - BOKOD-ERŐMŰ LE
10.forduló 2015.10.18., 14:00 DAD KSE - TÁTI SE
11 .forduló 2015.10.25., 14:00 TÁTI SE - KÖRNYE SE
12.forduló 2015.11.01., 13:30 SÜTTŐI SC - TÁTI SE
13.forduló 2015.11.08., 13:30 TÁTI SE - NAGYIGMÁNDI KSK
14.forduló 2015.11.15., 13:30 GYERMELY-SZOMOR - TÁTI SE
15.forduló 2015.11.22., 13:00 TÁTI SE - M OCSAKSE
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Támogatások a 30 éves zenekarnak

A 30 éves jubileum jegyében alakította ez évi programjait a Táti 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar. Bár a megalakulás októberben 
történt, de örömünket szerettük volna megosztani városunk minden 
lakójával. Településünk legnagyobb rendezvénye a Táti Pünkösdi 
Napok rendezvénysorozat kiváló lehetőséget teremtett a közös 
ünneplésre, mely alkalomra meghívtuk a bajoroszági Schrattenbach 
településről zenészbarátainkat is, akikkel már 1986-tól kulturális 
kapcsolatot ápolunk. A közel 30 év alatt nem csak a zenekar tagjai, 
hanem a két település lakói között is szívélyes baráti viszony alakult ki.
Ma már a második generáció között is baráti szálak szövődnek. A 
zenekart elkísérte Hans-Peter Koch korábbi polgármester is, aki a 
kezdetektől segítette a baráti kapcsolat alakítását. Az 1844-ben 
alapított Musikverein Schrattenbach tagjai Jürgen Merz és Hubert 
Schorer karmesterek vezényletével közreműködtek a Pünkösdi 
szentmisén a templomban, ezt követően zenével tisztelegtek 
zenekarunk alapító tagja, Hauber Ferenc sírjánál. A színpompás 
fúvós-mazsorett felvonulás után Túri Lajos polgármester a városházán 
fogadta és köszöntötte vendégeinket, majd a kultúrház előtt felállított 
- zsúfolásig megtelt - sátorban került sor a két baráti zenekar közös 
ünnepi koncertjére, mely számunkra felejthetetlen volt. Reméljük a 
közönségnek is! Német vendégeink a nálunk töltött néhány nap alatt - a 
helyi programok mellett - megismerkedhettek fővárosunk nevezetes
ségeivel és ellátogattak a magyar pusztára is. 
 -

Német Kisebbségi Önkormányzat 
- Programok pályázatok utján -

A N ém et Kisebbségi Önkormányzat a 2014- 
es választások alkalmával teljes létszámában 
megújult. Az előző ciklus elnöke és képviselői 
már nem indultak a választáson. Több táti 
lakossal beszélgetve felvetették, hogy gondol
jam  meg, lenne-e kedvem megpályázni a német 
nemzetiségi képviselőséget.

Sváb családból származom, így ismerem a 
svábság életformáját, szokásait, nyelvezetét.
Gyerekkoromban a család a nagyszülőkkel élt 
együtt, ahol a sváb beszéd volt a megszokott, 
amit én nap mint naphallva meg értek, de 
sajnos nem gyakoroltam.

Napjainkban városunkban már oly ritkán 
hallható sváb beszédre, a szép dalokra - melyek 
tollfosztás alkalmával csendültek fel - még a mai 
napig jól emlékszem. Nagy lányként már csak 
azért is oda ültem közéjük, hogy halljam a sok 
érdekes történetet a régmúltból.

3 éve a Német Nemzetiségi Asszonykórus
nak is tagja vagyok és nagy léptekkel próbálom 
behozni a lemaradást, hogy megtanuljam a dalo
kat, amit az asszonyok már 25 éve énekelnek.

Visszakanyarodva a választásokra, friss 
nyugdíjasként úgy gondoltam, indulok rajta.
Mint ismert, hárman kerültünk be a testületbe:
Mechler József, Hartmann Mihály és jó  magam 
Schmidt Gézáné. A tagság m egtisztelt a 
b iza lm ával és engem  v á lasz to ttak  meg 
elnöknek.

A Pünkösdi programok mellett, - a jubileumi év jegyében - az év 
első fele is mozgalmasan telt. Hagyományos Újévi koncertünkön a 
táti Kultúrházat zsúfolásig megtöltő közönség elismerő tapsaival 
jutalmazta a zenekar magas színvonalú játékát és az együttest már 20 
éve dirigáló Zagyi István karmesteri munkáját. Márciusban nemzeti 
ünnepünkön a Hősök terén tartott megemlékezésen is közreműködött 
zenekarunk. A Musik Land Utazási Iroda felkérésére számos közös 
hangversenyen szerepeltünk külföldi fúvószenekarokkal (áprilisban 
svájci, májusban osztrák, júliusban svájci, német és osztrák). 
Szeptemberben ausztrál, októberben pedig norvég zenészekkel 
fogunk közösen játszani.

Ahogy már korábban is hírül adtuk, zenekarunk a Dorogi 
Fúvószenekarral együtt képviseli Magyarországot a németországi Bad 
Schlemaban szeptemberben megrendezésre kerülő 18. Európai 
Fúvószenekari Fesztiválon, ahol a német zenekarokon kívül 12 
európai ország egy-egy zenekarát hívták meg. November 22-re 
tervezzük 30. éves jubileumi hangversenyünket melynek helyszíne a 
Kultúrház lesz, de előtte készülünk még a szüreti mulatságra, az 
októberi megemlékezésre majd azután decemberben a karácsonyi 
műsorra is. Zenészeink bíznak benne, hogy szerepléseikkel, fellépé
seikkel méltóképpen hozzájárulnak Tát város kulturális program
jaihoz és tovább öregbítikjó hímevét Európában.

Ezen célokat támogatások nélkül az együttes nem tudná 
megvalósítani. Köszönet Tát Város Önkormányzatának valamint a 
Táti Német Kisebbségi Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatás
áért. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához két pályázatot is 
benyújtottunk: a Táti Pünkösdi Napok programjához 100 ezer forint 
(N EM Z-K U L-15-0886), valam int az egyesületünk m űködési 
kiadásaihoz szintén 100 ezer forint támogatást ítéltek meg (NEMZ- 
CISZ-15-0340), melyet ezúton is köszönünk.

Köszönjük a magánszemélyek adója 1 %-ának felajánlását, 
melyből 2012-ben 45.454,- Ft-ot kaptunk, s melyet a schrattenbachi 
zenekar fogadásához használtuk fel, 2013-ban pedig 81.361,- Ft 
érkezett a számlánkra, amit dologi kiadásokra (utazási költségtérítés) 
fordítottunk.

Végül köszönjük a fúvószenét kedvelő közönségünknek, hogy - az 
adójuk 1 %-ának felajánlása mellett - pártoló tagként évről-évre 
anyagilag is támogatják együttesünket.

Rózsavölgyi Károlyné elnök, Major Csaba titkár

B e in d u lt a m unka a k ezd e ti 
nehézségekkel, mivel mindhármunk
nak új volt ez a terület. Nagyon sok 
segítséget kaptunk Démé Dr. Varga 
Katalin jegyzőasszonytól, Beck Évától 
a hivatal pénzügyi vezetőjétől és 
Horváth Veronikától, amit ez úton is 
köszönök. Eljárok a M.N.K.Ö. köz
gyűléseire, amit mindig a megye más
m ás te lepü lésén  rendeznek  meg. 
Fontosnak tartom, hogy ezeken

megjelenjünk, mert sok új dolgot hallunk és 
tájékozódhatunk a megyei pályázati lehető
ségekről.

Első megyei pályázatunkra 30.000 Ft-ot kap
tunk az asszonykórus 25 éves és a férfikórus 5 
éves jubileum i kórus-találkozójának m eg
rendezéséhez. Második alkalommal a Táti 
Pünkösdi Napok nemzetiségi délutánjának 
színesebbé tételére nyertünk 100.000 Ft-os 
támogatást. Próbálkoztunk az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 2015-ös évre kiírt pályázatán 
is. Elsőként a Táti Pünkösdi Napok nemzetiségi 
délutánjához nyertünk újabb 100.000 Ft-ot. 
Második pályázatunkat CD felvétel sokszorosí
tására nyertük, amivel az asszonykórus régi 
vágya teljesülhet, hogy a CD-re felvett 
népdalkincset népszerűsítse, hogy az tovább 
éljen és ne süllyedjen el a feledés homályában. A 
magas pályázó létszám miatt itt is csak 100.000 
Ft-ot kaptunk. Az ugyancsak idén jubiláló 
harminc éves Német Nemzetiségi Fúvós- 
zenekart, a Schrattenbachi Fúvószenekar 
vendéglátásában támogattuk.

Önkormányzatunk jó  kapcsolat kialakí
tására törekszik a nemzetiségi oktató, nevelő 
intézményekkel, hisz az ő munkájuk eredmény
eként tudnak gyermekeink egyre többet a német 
nyelvről kultúráról. Ez év május 15-én a testvér- 
városi Buseckbe utaztunk, ahol a város 40 éves 
partnerkapcsolatát ünnepelte az ausztriai Molln- 
nal. A hangulatos ünnepségen megismertem a 
városok vezetőit és néhány kedves lakót. Mun
kánkat szeretnénk továbbra is legjobb tudásunk 
szerint folytatni az egész város megelégedésére.

Schmidt Gézáné. N.K.O. elnöke.

9. olöal



Merész Bence 
országos bajnok

„Magyarország úszóbajnoka: Merész 
Bence, Új-Hullám SE, edzője Kiss István!” 
hangzott fel a Gyermek Országos Bajnok
ságon, a 200 méteres mellúszás eredmény- 
hirdetésekor Miskolcon.

A táti lakosú Merész Bence tavaly a 
delfin kategóriában lett országos bajnok, 
idén már a Gyermek kategóriában indult, 
ahol szintén országos bajnoki cím et 
szerzett. Az Új-Hullám SE versenyzője ezen 
kívül ezüstérmet nyert 100 méteres mell
úszásban is, amellyel egyértelművé tette, 
hogy a 2004-es korosztályban továbbra is az 
ország egyik legj obbja.

Forrás: Dorogi Új-Hullám SE

 -------------------
Ötödször is Ironman

Nemrég volt, hogy Papp Bálint a 
kilencszeres Ironm an K atona Ottó  
nyomdokaiba lépve első alkalommal 
te ljesíte tte  ezt a nem m indennapi 
kihívást. És idén júliusban már ötödik 
alkalommal szerezte meg a címet.

Természetesen aki Bálint aktivitását 
ismeri, tudja hogy nem ez az egyetlen 
verseny szerepelt nyáron a naptárjában.

Május 23-án a hosszú távú terepfutás 
egyik legfontosabb hazai megmérettetésén 
(SALAMON LItra-Trial HUNGARY) 
vett részt. A l i i  km hosszú, 4100 m pozitív 
szintemelkedésű versenyt 1 óra 10 perccel 
telj esítette a kiírt 20 órás szintidőn belül.

Egy hét regenerálódás után immár 
harm adik alkalom m al vágott neki az 
U ltrabalatonnak, egyéniben. A majd 221 
km-es távon 30 óra 50 perc alatt ért végig.

Sok idő ismét nem jutott a pihenésre, 
hiszen új abb egy hét múlva már a Mátra 115 
elnevezésű teljesítménytúra rajtjánál állt, 
mely a nevével ellentétben 127 km hosszú. 
Pozitív szintemelkedése pedig 6450 m.

A Lavaredo Ultra Trail nemzetközi 
terepfutó versenyre a festői szépségű 
Cortina d'ampezzo-ban (Olaszország) 
került sor. A több mint 30 országból érkező 
versenyzők mezőnye június 26-án 23:00 
órakor rajtolt el. Bálint a 119 km-es, 5850 
poziítv szintemelkdesű távot 23 óra 54 perc 
alatt teljesítette.

Júliusban már csak egy versenyere 
koncentrált, ahol 3800 m úszás, 180 km 
kerépározás és 42,2 km futás várt rá.

Ez az Extrememan 2015. évi versenye volt 
Nagyatádon. Amint az az eddigiekből is látszik 
Bálint idén a futást részesítette előnyben az úszás és 
a kerékpározás rovására. Emellett az időjárási 
viszonyok is messze voltak az “ideálistól” (a nappali 
37-38 fokos csúcshőmérsékletekkel) így az elmúlt 
évekhez képest gyengébb - de bőven szintidőn belüli 
-, 13 óra 44 perces eredménnyel ért célba és ezzel 
ötödik alkalommal is megszerezte az Ironman 
címet. HámosL.

Katona Ottó tesztelte 
az új magyar találmányt

Stringdrive hajtású Handbike

Az utóbbi évek, évtized kerékpáros vagy ultra- 
maraton versenyein, ahol Katona Ottó (hagyomá
nyos lánchajtású) Handbike-al elindult, hatalmas 
előnnyel, magabiztosan nyert. Ezért talán nem is 
volt kérdés, hogy az új fejlesztés egyik tesztelője ő 
legyen - ezen sportág egyik legelism ertebb 
magyarországi képviselője.

A táti sporember szerint, bár a Stringdrive hajtás 
a hagyományos kerékpárokra átültetve (Stringbike) 
sikernek bizonyult - könyebb hajtani, mint a 
hagyományos “láncos” kerékpárt - a Handbike-nál 
viszont még lesz dolguk a fejlesztőnek. Egyelőre 
nehezebb és fárasztóbb hajtani, versenytempóra 
pedig nem alkalmas.

Elképzelhető, hogy Ottót a Bécs-Budapest 
maratonon már nem csak a Handbike, hanem a 
“picra szánt” Stringbike versenyszerű tesztelésére is 
felkérik, így a 320 km-es távot ezzel az új 
találmánnyal teheti meg.

Stringdrive - “zsinórhajtás ”
H agyom ányos lánckerekek  kör  

alakúak, így azokon a felső és az alsó 
holtpontnál előre illetve hátra kell 
mozdítanunk a lábunkat, a bicikli- 
versenyzők klipszes cipőkkel és egyfajta 
taposó mozgással próbálják ezt kikü
szöbölni. Itt lesz előnye a Stringbike- 
nak, mert ha a váltóját a hosszabb 
áttételekbe kapcsoljuk, akkor a je lleg
görbe úgy módosul, hogy gyorsabban 
lehet túljutni a holtpontokon. További 
előny, hogy a lánckerék magas hatás
fokához képest a Stringbike hajtó
szerkezete csak gördülő mozgást végez, 
aminek még jobb  a hatásfoka, szimmet
rikus felépítése kevésbé terheli meg a 
bicikliváz középső részét. A kerekezőt is 
jobban kíméli az új technika, mert a 
hagyományos kerékpárnál a lánc
szemek rugalmassága miatt folyamatos 
impulzusok érik a kerékpáros lábát, a 
lünc nélküli biciklinél értelemszerűen 
nincs ilyen hatás.

Hámos L.

-------------------W - --------------------

Egyéni legjobb idő 
a szupermaratonon

A Békéscsaba-Arad Szupermaraton
on állt rajthoz májusban Katona Ottó, 
idén már nyolcadik alkalommal. A 
tavalyhoz képes másfél órával jobb 
idővel ért célba. 14 óra 47 perc alatt tette 
meg handbike-al 200 km-es távot. Sőt 
ez idei a legjobb ideje, hisz a saját 
rekodrja 15 óra 32 perc volt eddig.

Tervei között szerepel még idén, 
hogy elindul a Budapest maratonon, a 
Nike Félmaratonon, illetve a Bécs- 
Budapest Maratonon is. A távolabbi 
tervek kött szerepel, hogy újra meg- 
mérettei magát egyéniben a nagyatádi 
Extremman versenyen, hiszen a kereken 
10 Ironman címhez, már csak egy 
hiányzik. Hámos L.

Néhány évvel ezelőtt úgy magyar találmányt 
szabadalmaztattak feltalálói StringDrive néven 
("zsinór” hajtású kerékpár). A hajtásrendszer 
tervezői, a szabadalom tulajdonosai a Schwinn- 
Csepellel egyeztek meg a rendszer egyelőre 
kizárólagos használatában. Az új kerékpárt 
Stringbike-nak nevezték el.

A Stringdrive hajtású kerékpár jelenleg fejlesz
tés alatt álló - Handbike változatát (fogyatékosok 
számára készített, kézzel hajtható) tesztelte Katona 
Ottó a Schwinn-Csepel felkérésére Csopakon.

HULLÁM
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A stringdrive hajtás legnagyobb 
előnye a láncos-fogaskerekes, mindenki 
által jó l  ismert megoldással szemben, 
hogy a hajtási érzet teljesen más, mint az 
egy’oldalon fu tó  lánc esetében. Lényege, 
hogy a bicikli hajtott kerekét két bovden 
mozgatja (a string angolul zsinórt 
jelent, innen a név), amelyeket két kis 
kábeldobra csavarnak fel. A pedálok  
egy fé l  kör alatt feltekerik majd kihúzzák 
a madzagokat, és mivel ez a mozgás a 
jobb  és a bal oldalon egymást váltja, 
folyamatosan tudunk előre haladni. 
Ehhez persze a pedálok és a madzagok 
összekötését egy ellipszis alakú lengő
karral oldják meg, amelynek a form ája  
meghatározza a bicikli karakteriszti
káját - ez tulajdonképpen a stringdrive 
lelke.



Erzsébet tábor a Balatonon
Július 19. és 24. között 48 társammal felejthetetlen 

napokat töltöttünk Fonyódligeten, az Erzsébet táborban. 
Többen visszatérő táborozok voltunk, így amikor 
megtudtuk, hogy a 11-es faházban fogunk lakni, nagyon 
megörültünk. Ehhez ugyanis minden fontos pont közel 
volt: az étterem, a játszótér, a focipálya, a rendezvény
sátor, a két büfé és az egyik strandhoz vezető kapu. A 
házunkban már várt minket az összekészített ajándék- 
csomag: a tábori zsákban egy sapka és egy Erzsébet füzet. 
Miután birtokba vettük a szobákat, elmentünk ebédelni, 
majd irány a Balcsi!

Az ünnepélyes tábornyitó este 8 órakor volt a nagy
sátorban. A zászló felvonásához közülünk választottak a 
színpadra egy lányt. A táborvezető köszöntője után 
többször elénekeltük a tábordalt.

A második naptól kezdve délelőtt és délután is érdekes 
programok vártak ránk: pl. Fonyódra vittek minket
kisvonattal, ahol egy tesztet kellett kitöltenünk, végig
járva a hosszú mólót adatok gyűjtése közben. Éjszakai 
bátorságpróbán vettünk részt, de volt pingpongverseny, 
focibajnokság, szárazföldi akadálypálya, vízi kalandpark, 
sakkverseny, Ki mit tud? és Erzsébet vetélkedő is.

A Ki mit tud?-on szép eredményeket értünk el: 
Csizm adia Szonja ének kategóriában 1. helyet, 
mesemondás kategóriában pedig Szántó Bence 2. helyet 
szerzett, Almann Tamás különdíjat kapott. Táncos 
csapataink műsorát pedig vastapssal kísérte a közönség.

Az Erzsébet vetélkedős csapat - Jeszenszky Janka, 
Szabó Anna, Eggenhoffer Emánuel, Pogrányi János - a 3. 
helyet szerezte meg. Ezen a versenyen szórakoztató, 
kreatív, gondolkodtató és vicces feladatokban is próbára 
tettek minket!

Nem is olyan könnyű vissza
emlékezni a kezdetekre. Olyan rég 
volt, mikor egy szép napon, a volt 
Pártház épületének egy szobájában 
kaptunk helyet, ahol nagyanyáink 
átörökített dalait kezdtük el énekel
ni, hogy megőrizzük azokat az 
utókor számára.

Annyi szép és szomorú esemény 
történt azóta. Nagy-nagy fájdalom
mal búcsúztunk el Pothorszki 
Lászlónétól (Angitól), a hagyomá
nyokat hűen ápoló és átörökítő 
szeretett kórusvezetőnktől.

Búcsút vettünk Gallyasi Géza 
tanár úrtól is, aki már nem tudja

A nagysátorban minden este híres előadók műsorát élvezhettük. 
Elsőként a Kaposvári Roxínház tartott színvonalas, táncos előadást. 
Hangzottak el dalok a Hairből, A dzsungel könyvéből, a Diótörő és 
Egérkirályból, a Hotel Mentholból. Következő este Bognár Szilvia 
népdalénekesnő és zenekara adott hangulatos, játékokkal is kísért 
koncertet. Harmadjára a Duna Művészegyüttes két párosa és 
zenészei tartottak néptánc-bemutatót és táncházat.

Az utolsó este Disco-val zártuk az együtt töltött hetet.
A sok-sok kötött program mellett a minket kísérő tanár néniknek 

hála minden nap délelőtt és délután is fürödhettünk a Balatonban. Sőt 
még hajókirándulásra is elvittek minket, megnéztük közelebbről is a 
szemközti Badacsonyt. Ehhez az időjárás is nagyon kedvezett.

Társaim nevében is bátran mondhatom, hogy felejthetetlen 
élményt nyújtott számunkra a tábor. Még egyszer nagyon köszönjük, 
hogy ott lehettünk. Szabó Anna 5. b osztályos tanuló

Ezeket az eredményeket leginkább Nagy Szilvia zenei 
képzettségének és gitárkíséretének is köszönhetjük, aki 
ez időben vezetőnk volt.

1994-ben az összegyűjtött énekekből kazetta felvétel 
készült a már 16 főre kibővült énekkarral. Mechler 
Ferenc harmonika játékával és Nagy Szilvia gitár 
kíséretével tette felejthetetlenné a dalokat.

A továbbiakban az asszonykórust Kubalek János 
kíséri harmonikán - egészen napjainkig. A kórus jelen
legi vezetője Steimann Vilmos, aki alkalmanként több 
hangszerrel is segíti a kórus munkáját. Az asszonykórus 
aktív vezetője Schmidt Gézáné (Ilonka), aki egyben a 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke is.

Nagy örömünkre kitartó munkánk eredményeként, 
elértük a 25 éves jubileumi évfordulónkat. Ennek alkal
mából szeretnénk az összegyűjtött dalokból ősszel egy 
CD felvételt készíteni.

A kórus állandó közreműködője a táti rendezvények
nek. Rendszeresen részt vesz kórustalálkozókon - 
megyén belül és kívül is - ahol jó  ismeretségek kötődnek 
és kicserélődnek egymás dalai. Örömmel tettünk eleget 
testvértelepüléseink m eghívásainak, így sikerrel 
szerepeltünk az ausztriai Mollnban, a németországi 
Buseckban (két alkalommal is), a partiumi kaplonyban 
valamint a felvidéki Ebeden.

Az összegyűjtött énekek mellett a népviseletet is 
hűen ápoljuk. Heti próbáinkra a Kultúrház ad otthont, 
amit ezúton is köszönünk.

Idén tavasszal baráti német nemzetiségi kórusokkal 
ünnepeltük saját m egalaklásunk 25. valamint a 
Férfikórus 5. évfordulóját. Ősszel városunk lakóival 
szeretnénk közösen ünnepelni egy jubileumi koncert 
keretében.

hatalmas zenei tudását tovább 
adninekünk.

Énekkarunk 1990-ben 12 
fővel alakult meg. Kezdetekben 
harmonika játékukkal segítőink 
voltak a fellépéseknél: Schreck 
József, ifj. Rothbauer László, 
M ezei Z o ltán  és M ech ler 
Ferenc.

Első fellépésünk 1992-ben 
volt a táti svábbálon.

Az asszonykórus legbüssz- 
kébb az 1996-ban Felsőgallán 
elért „Arany Rozmaring" díjra, 
de azóta is több arany fokozatot 
és jó  minősítést értünk el.

25 év - Oly gyorsan elrepült!



Idén Táton az Aranyszekerce vándordíj
ifj. Kovács Tibor a 2014 Év Tetője Nívódíj pályázat egyik szekció győztese

A szakma - minden bizonnyal 
legmagasabb - elismerését a táti római 
katolikus templom ácsszerkezetének 
kivitelezéséért kapták. De a díj el
nyeréséhez vezető út nem ezzel a 
pályázattal kezdődött.

„ B ár a d íja t én 
vettem  át, term é
szetesen nem csak 
nekem szól, hanem 
ugyanúgy édesapám
nak és mindenkinek 
aki a terx’ezés és kivi
telezés alatt kivette a 
részét a munkából. ”  

-  mondta ifj. Kovács 
Tibor, büszkén mu
tatva a néhány hó
n ap ja  b ir to ká b a n  
lévő vándordíját.

E lőszö r a tem plom  fedésénél 
felhasznált cserép gyártójának házi 
versenyére je len tkeztek  (Tondach 
Tetőfedő Rangadó 2014) ahol is a 
harmadik helyezést éretek el.

Az anyaggyártó cég úgy gondolta, 
hogy a kivételes minőségben elkészült 
munkát benevezi az Év Tetője Nívódíj 
pályázatára, de nem tetőfedés, hanem 
ácsszerkezet kategóriában. Az ÉMSZ 
zsűrije pedig úgy ítélte meg, hogya 
Kovács Tiborék által készített ács- 
szerkezet érdemli meg a 2014-es 
Aranyszekerce díjat.

A már több generációs táti tetőfedő 
családban - hiszen ifj. Kovács Tibor 
nagypapája, Szabó Imre is ezen szakma 
képviselője volt - nem ez az első magas 
szintű elismerés. Édesapja az Év Tetője 
Pályázaton 1995-ben és 1998-ban is 
Kategória díjat nyert Magastető szekció 
Tetőfedés kategóriában.

A vándordíját a hazai bádogmesterség talán 
legelismertebb szakembere, Kozma Gyula 

készítette.

Ifj. Kovács Tibor éppen a most díjat nyert templom tető 23 
évvel ezelőtti javításánál „kapott először kedvet” az ácsmester
séghez. „Elsős voltam az iskolában. Apuék az iskola melletti 
templom tetőn dolgoztak a magasban. Szünidőben úgy 
gondoltam, kimászok melléjük az állványra. Hát mit mondjak? 
Eléggé meg voltak lepve... Onnantól nem volt más választásom. 
Természetesen meg valamilyen szinten adott volt, hogy tovább 
kelli vinni, ami jól működik. Meg igazából szeretem is csinálni. 
Emellett mindig is olyan ember voltam, aki szeret úgymond 
szervezkedni. Szeretem a háttérmunkát. Sokszor úgy vagyunk, 
hogy apa inkább a kivitelezésben vállal több szerepet, én meg az 
előkészítésben, a háttérmunkában. És ez így jól is működik.”

Ez év á p rilis  17-én a C o n tsru m a 
Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon meg
rendezésre került Tetőfedők Napján tartották 
az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok 
Magyarországi Szövetsége által kiírt Év Tetője 
Nívódíj Pályázat 2014 eredményhirdetését és 
ünnepélyes díjátadóját.

Önt és Kedves Családját

2015. augusztus 20. 
(csütörtök), 10 órára
a táti Római Katolikus 
Templomban tartandó

ÜNNEPI
SZENTMISÉRE,

valamint a Szent István 
szobornál tartandó 
megemlékezésre.

Beszédet mond Német Péter 
képviselő.

Közreműködik Müller László

Itam* .  - a í -l .

M unkájukkal nagyon sok táti és környékbeli házon 
találkozhatunk. Emellett több közintézmény fedését ők 
készítették. Táton például a római katolikus templom, a mellette 
lévő több mint 150 éves iskolánk valamint a Kultúrház fedését. 
Büszkék, az esztergomi északi kanonok sor 3600 nm-es 
felületére, a felcsúti fociakadémia tetőfedésére (melyet kőpalával 
készítettek), a dorogi Okmányirodára, vagy a Nyergesújfalun 
található Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetre (kórház) és 
sorolhatnánk még tovább. HámosL.


