
Erősödhet 
Tát szerepe 
a térségben
3. oldal

Megnyílt a táti Faluház
5. oldal

Megyei kitüntetést 
kapott Kátai Ferencné
7. oldal

In Memoriam 
Hodász Anna
8. oldal

Buseckben járt 
a Férfikórus
15. oldal

www.tat.hu

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA
XXVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
2016. KARÁCSONY HAVÁBAN



2     X X V I I .  É V F O L Y A M  4 .  S Z Á M

Táti Walzer 2 0 1 6 .  k a r á c s o n y  h a v á b a n

Szent István királyunk korára 
(11. század) már egész Európá-
ban elterjedt a Dionysius-féle 
évszámolási mód. Azt az idő-
beli határkövet, ahonnan egy 
naptár, egy kultúra az éveket 
számolja, epochának nevezik. 
Szokás volt fáraók, császárok 
trónra lépésétől számolni az 
éveket, s minden fejedelemnél 
újra 1-el kezdték. Ez elég bonyo-
dalmat okozott, amikor a tör-
ténészek egyetlen idő-tengelyre 
próbálták felfűzni a történeti 
és történelmi eseményeket. 
Végül is sikerrel jártak, több 
esetben a modern csillagászat 
segítségével. (A csillagászat 
akkor tud segíteni, ha a kora-
beli esemény leírása kapcsán 
valamilyen égbolti eseményt 
is följegyeztek, fogyatkozá-
sokat, együtt-állásokat stb.) A 
csillagászat adata szerint Jézus 

7 évvel korábban született a 
Dionysius által megadott idő-
pontnál. A hagyományra tekin-
tettel azonban, a mai, 2016-os 
naptárunk is a Dionysius által 
megadott időponttól számolja 
az éveket.

Jézus születését a 4. század-
ban, az akkor már erősen halódó 
pogány ünnepre, a karácsonyra 
tették (dec. 25.). Ez idő tájt fordul 
meg a nappal-éjszaka hossza, a 
nappal javára. Az ószláv eredetű 
karácsony szó azt jelenti, átlép, 
átfordul, megfordul. Egyébként 
a keresztényeknek is szívme-
lengető tudni, hogy növeked-
ni kezd a nappal és rövidül az 
éjszaka, bár nem rendezünk 
körülötte ünnepséget.

Ünnepeljük viszont azt a 
fényt, amelyet Jézus, mint 
emberré lett isteni személy 
hozott a világba.

Adventben a közeledő kará-
csonyra készülünk, de emlé-
kezünk a történelmi adventre 
is, arra a Krisztus előtti közel 
kétezer éves időszakra, amely-
ben a választott nép a Messiás 
eljövetelét várta, az isteni ígé-
ret nyomán.

Sok helyen a karácsony törött 
hajónak látszik, amelynek 
darabjai a vízen úszkálnak. 
Egyik darabját a család ünnepé-
nek hívják, a másikat fenyő-ün-
nepnek, a harmadikat a szeretet 
ünnepének, vagy az ajándéko-
zás stb. ünnepének. A család is, 
a fenyő is, a szeretet is, az aján-
dékozás is, Jézus születése köré 
csoportosítva nyeri el súlyát, 
teljességét. Karácsonykor Jézus 
születését ünnepeljük!

Magyar nép fiai, magyar 
nemzet fiai, nekünk kell őriz-
ni a Krisztust Európa számára, 

azokkal együtt, akik ismerik 
Nevét! Zaklatottá vált az időjá-
rás; már alig találkozunk havas 
karácsonnyal. A hó bizonyos 
értelemben széppé tette ezt az 
ünnepet. Zaklatottá válik a csa-
ládok élete is, a társadalmak éle-
te is, annál inkább, minél távo-
labb kerülnek Jézustól – a jómód 
építgetésén fáradozva.

Isten megtehette volna, hogy a 
mennyei világból mennydörög: 
Emberek, így kell, meg úgy kell és 
büntetést kaptok, ha nem teljesíti-
tek parancsaimat. A parancsolás 
és fenyegetés helyett azt a meg-
oldást választotta, amelyet az Ő 
szeretete követel meg: ember-
ként jött az emberek közé, egyik 
személye által. Neve: Názáreti 
Jézus. Anyja neve: Mária. Szü-
letési helye: Betlehem, istálló, 
jászol. Születési ideje: Időszá-
mításunk kezdete, vagy 7 évvel 
hamarabb. Foglalkozása: Isten-
től jött Tanító. Lakása: Emberek-
ben. Személyi száma: 3/2.

A mi kor Jézus szü leté-
sét a keresztények a pogány 
fény-ünnepre, a karácsonyra 
tették, arra gondoltak: Jézus az 
igazi világosság, a világ világos-
sága. Jézus fényét is nekünk kell 
felgyújtani, akárcsak a gyer-
tyát, vagy a villanyégőt. Ezt 
igyekszünk megtenni évről-év-
re adventkor, a karácsonyra 
készülés hónapjában.

Karácsony
Kardos Mihály plébános atya gondolatai
A karácsonyt, vagyis Jézus születését, a 4. századtól kezdte ünnepelni a keresz-
ténység. Addig csak a húsvétot ünnepelték az Utolsó Vacsora emléke, a szent-
mise keretében. Az üldözések miatt templomokat is csak a 4. századtól építhet-
tek, az üldözések megszűntetése után. Azt pedig, hogy Jézus melyik évben szület-
hetett, a 6. században kutatta egy Dionysius Exiguus nevű, római apát. Nem kis 
munka volt ez az ő korában; alapos körül nézés után rakta össze az éveket, visz-
szafelé, több, mint félezer évet, s megadta, hány évvel azelőtt született Jézus.

Advent Táton
Kultúrházunkban is megkezdődtek a kará-
csonyi ünnepkör rendezvényei. Az első 
gyertyát a már hagyományos Adventi kiál-
lításon és vásáron gyújtottuk meg, ahol 
ismét igazi kézműves kincsekre lelhettek 
az idelátogatók.  Az emeleti Galériában 
Czettliné Nagy Orsolya (Mézesmámor) 
mézeskalács készítő és Bakó Ferencné 
csipkekészítő kiállításában gyönyörköd-
hettünk, a gyerekeket kézműves foglal-
kozások várták. Mindig nagy sikere van 
a mézeskalács-díszítésnek a gyurmarci-
zásnak és a társasjátékoknak. A könyv-
tárban Szilas Miklós zenés műsorával tel-
jesen elvarázsolta a gyerekeket. Ünnepi 
dekorációval, fényfestéssel, karácsonyi 
muzsikával, sült almával, segítettünk 

ráhangolódni közelgő Karácsonyra.  A 
következő héten a nagyterem megtelt óvo-
dásokkal, kisiskolásokkal, akik a Bóbita 
együttessel várták a Mikulást, aki termé-
szetesen meg is érkezett a koncert végére. 
Karácsonyi hangulatban teltek a zeneis-
kola tanszaki hangversenyei, és megkez-
dődtek a próbák a karácsonyi műsorok-
ra. Délutánonként szinte minden terem 
fogalt. December 10-én Mikulásgyár 
adománygyűjtést és Zumba partyt szer-
vez a Salsa De Moréna Táncstúdió, 15-én 
a Nyugdíjas Klub ünnepel, 16-án a Moz-
dulat táncegyesület rendez ünnepi bemu-
tatót.  A negyedik láng December 18-án, 
vasárnap lobban fel majd a városi karácso-
nyi ünnepségünkön. Az iskola 19-én nyil-
vános ünnepi főpróbáját, majd 20-án az 
iskolai ünnepélyét tartja. Aki szeretne egy 

kis olvasnivalót a karácsonyi ünnepekre, 
a könyvtár december 20-ig várja olvasó-
it, majd egy kis téli szünet következik. Az 
óévet várhatón egy fergeteges Szilveszteri 
bállal búcsúztatjuk majd. 
Minden Kedves Látogatónknak áldott, 
békés karácsonyt és boldog újévet  
kívánunk! A TÁTI KULTÚRHÁZ DOLGOZÓI
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A korábbi kormányzati ciklusok 
alatt jóval kevesebb kormány-
zati figyelem fordult a vidék 
felé, a főváros-központúság 
mellett a vidéki kisvárosok és 
falvak önkormányzatai súlyos 
alulfinanszírozottsággal küz-
döttek. Mi több, a folyamatosan 
az önkormányzatokra hárított, 
korábbi állami feladatok költsé-
geit csak úgy tudták előteremte-
ni, hogy lemondtak nem csak a 
fejlesztésekről, de sok esetben az 
állagmegóvásokról is. A települé-
si intézmények, óvodák, iskolák, 
művelődési házak méltatlanul 
kevés forrásból tudtak gazdál-
kodni, amelynek az oda járók, 
ott élők látták kárát – mondta 
Tát országgyűlési képviselője. 

A vidék fejlesztésére kell 
koncentrálni

Dr. Völner Pál hozzátette: a 
polgári kormány ezért kiemelt 
szerepet szánt a vidék fejlesz-
tésének. Az előző ciklusban 
átvállalta a települések adós-
ságait, tiszta lapot teremtve 
ezzel mindenki számára, most 
pedig igyekszik a lehető leg-
több forrást biztosítani szá-
mukra. „A helyben szükséges 
fejlesztéseket a helyben élők 
tudják felmérni, rangsorolni, 
ezért tette lehetővé a kormány, 
hogy megyei szinten koordi-
nálják az uniós források jelen-
tős részének elosztását. Ez az 
úgynevezett Területi Operatív 
Program – TOP – keretén belül 

megyénkben összesen több 
mint 25 milliárd uniós forrás 
felhasználását teszi lehetővé. 
A fő fejlesztési irányvonalak a 
turisztika, a gazdaság és a köz-
lekedés, valamint az oktatási, 
egészségügy és szociális intéz-
mények fejlesztése” – ismertette 
a térség képviselője.

Fejlesztések pályázati 
forrásból Táton

Táton az elmúlt években szá-
mos korábbi elmaradást sike-
rült pótolni pályázati források 
bevonásával, a III. Béla Álta-
lános Iskola „B” épülete, vala-
mint a Kultúrház és Könyvtár 
felújítása mellett táti kisvállal-
kozások is sikeresen pályáztak 
fejlesztésekre, s azzal együtt új 
munkahelyek teremtésére. 

A TOP-keretén belül lehetőség 
nyílik az iparterület pályázati 
forrásból történő közművesí-
tésére, az óvoda épületének fel-
újítására, bővítésére, valamint 
a Táti Szigetcsoport térségében 
található élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetének 
javítására, és ennek bemutatá-
sára. Mindez több száz millió 
forintos lehetséges forrást jelent 
– mondta dr. Völner Pál.  

Tát országgyűlési képviselője 
hozzátette: a közvetlenül Táton 
megvalósuló beruházások mel-
lett ugyanilyen fontosak az egész 
térsége érintő infrastrukturális 
fejlesztések. A térségben szá-
mos állami és önkormányzati 
kezelésben lévő útszakasz újult 
meg az elmúlt években, zajlik az 

Esztergom-Budapest vasútvonal 
korszerűsítése, Esztergomban 
és Dorogon olyan csomópontok 
kiépítése, ahol a térségből érke-
zők közvetlenül tudnak átszállni 
buszról vonatra, vagy fordítva, 
jelentősen lerövidítve ezzel az 
utazásra szánt időt. 

Kisebb áthaladó forga-
lom, gyorsabb közle-
kedési összeköttetések

Ezzel, valamint az Eszter-
gomot az M1-es autópályával 
összekötő 112-es gyorsforgalmi 
úttal egyrészt „közelebb kerül” 
Budapest, könnyebb lesz elér-
ni a fővárost, másrészt pedig 
csökkenhet a vidéki települé-
seken keresztülhaladó tranzit-
forgalom. Mindkettő egyaránt 
fontos, csakúgy, mint hogy Tát 
is gyorsabban megközelíthető-
vé válik, ami mind turisztikai, 
mind gazdasági szempontból 
jelentős előnyökkel járhat – 
mondta az államtitkár. 

„A vidék, benne Tát és tér-
ségének fejlődése a kulcsa 
Magyarország fejlődésének, a 
város országgyűlési képviselő-
jeként igyekszem a lehető leg-
több pályázati forráslehetősé-
get elérhetővé tenni. Kívánom, 
hogy Tát minél több esetben 
sikerrel pályázzon ezekre a 
forrásokra jövőre, az idei évre 
pedig elsősorban minden táti-
nak békés, meghitt adventi 
időszakot, boldog karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 
gazdag új évet kívánok” – mond-
ta dr. Völner Pál. 

Erősödhet Tát szerepe a térségben
Dr. Völner Pál: a vidék fejlesztése az erős Magyarország záloga
Az elmúlt időszakban megvalósult beruházások-
nak köszönhetően Tát már a környező települések 
számára is egyre fontosabb térségi központtá vált, 
a további fejlesztések erősíthetik a város pozíci-
óit, egyben biztos jövőképet adnak az itt élőknek. 
Dr. Völner Pál, Tát országgyűlési képviselője hozzá-
tette: az újabb infrastrukturális beruházások mind 
a turisztika, mind a gazdaság számára vonzó cél-
ponttá teszik Tátot és környékét.

Karácsonyi Üdvözlet
A Karácsonyra való készülődés lehetőséget nyújt számunkra, hogy számot vessünk a magunk 
mögött hagyott esztendő személyes és közösségi történéseiről. A z értékes tapasztalatokat, esemé-
nyeket megőrizzük, a feleslegesektől megszabaduljunk. Új, jövőben készülődő terveink szövögeté-
sénél találjuk meg a Karácsony igazi lényegét, az Isteni rendhez igazodó nyugalmat: a Békét!
Boldog Karácsonyt és minden jóval megáldott Új Esztendőt kívánok valamennyi táti polgárnak!

Turi Lajos
polgármester
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Mivel az idei évben nem volt 
pályázati forrásunk fejlesztés-
re, ezért saját erőből a követke-
ző beruházásokat tudtuk meg-
valósítani. Felújításra került a 
Béke téri játszótér, 8 db új ját-
szótéri eszköz került telepítésre. 

A Tokod és Tát határán lévő, 
időnként – főleg esős idő ese-
tén – járhatatlanná váló Határ 
út mart aszfalt burkolatot 
kapott. Szintén mart aszfalt-
tal lett burkolva a Zola fasori 
garázssor előtti út és a Depói 
bekötő út is, a gépjármű for-
galom által okozott por csök-
kentése és a közlekedési felület 

tartósabbá tétele érdekében. 
A napokban készült el a 

Gyógyszertár és a Kultúrház 
között az új, térkő burkolattal 
ellátott járdaszakasz, mivel a 
régi járda már a biztonságos 
közlekedésre alkalmatlanná 
vált.  A Zola fasor 8. számú ház-
tömb 3 db lépcsőházi bejára-
tához vezető, tönkrement, bal-
esetveszélyes járdák felújítása 
folyamatban van.

A jövő évre történő előre-
tekintés kapcsán tájékoz-
tatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy november végén alá-
írásra került egy konzorciumi 

eg y üttműködési megá l la-
podás, amely tartalmazza a 
szennyvíztisztító telep teljes 
rekonstrukcióját, tehermente-
sítő gerincvezeték kiépítését a 
Vasút köz és a szennyvíztisztító 
telep között, és szennyvízáte-
melők felújítását.

 A korábbi cikkekben említett, 
az idén benyújtott pályázatok-
ból eddig egy – az adósságkon-
szolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatásárára 
kiírt pályázat - került elbírálás-
ra, melyen 181.000.000,-Ft vissza 
nem térítendő támogatásban 

részesült Tát Város Önkor-
mányzata. Ebből a támoga-
tásból a jövő év folyamán az 
alábbi beruházások fognak 
megvalósulni.

• Felújításra kerül a Fő úton az 
iskola és az óvoda közötti jár-
daszakasz, mely a vízelvezeté-
si problémákat is megoldja az 
érintett szakaszon. 

• A Fő úti orvosi rendelő korsze-
rűsítéseként külső hőszigetelés, 
padlásfödém hőszigetelés, tető-
héjazat csere, bádogos munkák, 
megújuló energiahasznosítás-
ként hálózatra tápláló nape-
lemes rendszer telepítése van 
tervezve.  

• A kertvárosi óvoda korszerű-
sítése az utólagos külső hőszige-
telést, padlásfödém hőszigete-
lést, tetőhéjazat cserét, bádogos 
munkákat, a vizesblokkok fel-
újítását, elektromos hálózat 
felújítását, fűtéskorszerűsítést, 
hálózatra tápláló napelemes 
rendszer telepítését foglalja 
magába.

• A falusi óvoda utólagos kül-
ső hőszigetelése, padlásfödém 
hőszigetelése, tetőhéjazat cse-
réje, bádogos munkái, a vizesb-
lokkjainak felújítás, az elektro-
mos hálózatának felújítása, a 
fűtés korszerűsítése, hálózatra 
tápláló napelemes rendszer 
telepítése fog megtörténni.

• A Szent György Szeretetott-
hon és Szent János Ispotály kül-
ső nyílászárói kerülnek cserére.

• A Táti Közös Önkormányzati 
Hivatal épületén is - a fentiek-
ben felsorolt beruházásokhoz 
hasonlóan – energetikai kor-
szerűsítést hajtunk végre.

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kerete-
in belül benyújtott pályázatok 
reményeink szerint hamaro-
san eldőlnek, melyek eredmé-
nyeképpen valamennyi intéz-
ményünk korszerű energetikai 
megújulásban részesül.

Önkormányzati fejlesztések
Mint már a korábbi számokban említettük, az idei évben Tát Város Önkor-
mányzata nagy energiát fordított a település fejlődését elősegítő pályázatok 
készítésére és benyújtására. Befejeződött az „Alkalmazkodás az éghajlatvál-
tozáshoz” megnevezésű pályázat keretein belül -, a csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldására készített matematikai modell alapján – a csapadék-
víz elvezető rendszer felülvizsgálata és a szükséges változtatások elvégzése.   
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A megnyitót színesítette a 
két nemzetiségi énekkarunk 
műsora, akik az épület beren-
dezéséből is kivették a részü-
ket. Hosszú lenne felsorolni 
azon magánszemélyek és cégek 
névsorát, akik munkával vagy 
anyaggal segítették elkészültét, 
de így utólag is köszönet nekik! 
Természetesen jól jött a LIEDER 
pályázaton elnyert 5 millió Ft. 

A támogatás nagy része az 
Önkormányzattól szárma-
zott. A bonyolítást (pályázat, 
kivitelezés, berendezés, stb.) 
azonban a Táti Helytörténeti 
Értékmentő Alapítvány végez-
te. Ezúton is köszönjük Torma 
Istvánné áldozatos munkáját 
az alapítvány részéről. Köszö-
net illeti Szabó József közre-
működését is, hisz nem csak a 
felajánlott házrésszel, hanem 
az időben elkezdődött gyűjtő-
munkájával is lehetővé tette, 
hogy napjainkra megőrződtek 
azok a tárgyak, amik e nélkül 
már rég elvesztek volna. Igyek-
szünk a még hátralévő időben 
feltárni és feltüntetni a tárgyak 
származási helyét.  A rengeteg 
irat és fénykép hozzáférhetősé-
gét, kutathatóságát biztosítani. 
Reméljük, nagy örömet okoz 
fiataljainknak, ha az ősök fény-
képével szembe találják magu-
kat a kiállításokon. Örvendetes 
tény, hogy több fiatal választot-
ta diplomamunkájául Tát, ill. 
a táti svábság történetét. Kör-
vonalazódni látszik az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem-
mel (ELTE) egy gyümölcsöző 
kapcsolat, aminek témája Tát 
település sváb hagyománya-
inak teljes feltárása (a temető 

kultúrától a születési szoká-
sokig).  A gyűjtemény megnyi-
tása csak az első lépés azon a 
hosszú úton, ami nem csak a 
tárgyak megőrzése, renoválá-
sa, rendszerezése, bemutatása, 
hanem a még élő tátiak visz-
szaemlékezéseinek rögzítését 
és témánkénti feldolgozását is 
jelenti. Ez nagy és szerteágazó 
munka, amihez sok segítség és 
érdeklődő lakosra van szükség. 
Ezúton kérjük is, hogy akiket az 
ilyen jellegű társadalmi munka 
érdekel, jelentkezzenek e cikk 
írójánál. Sok terv van a ház 
életének élővé tételére. Többek 
között a régi konyha feleleve-
nítése. A kertben gyümölcs és 
zöldségtermelés. Ezek feldol-
gozása hagyományos módon 
(lekvár, savanyítás, aszalás stb.)

A régi szokások megelevení-
tése (kukoricafosztás, csuhéból 
eszközkészítés, tollfosztás stb.)

A fennmaradt eszközök nagy 
száma és jellege miatt további 
építésre van szükség (pl. fedett 
színek).  Ebből is látszik, hogy 
a munka nem ért véget, és úgy 
sejtem több generációnak ad 
feladatot.

Végezetül néhány mondat a 
házról, ami Tát, Fő út 34 alatt 
található.

Egy 1763-as katonai térkép 
szerint ezen időpontban a 
templomtól lefelé 10 ház, a fel-
végen 36 ház szerepelt össze-
sen 22 portán. A Faluházban a 
Mayer család lakott. Ez volt az 
1 számú ház, azaz a falu vala-
mikor itt ért véget.

A ház történetét részleteseb-
ben az 1854-es esztendőtől kez-
dődően ismerjük. A tulajdonlás 
Mayer Jakab-Adolf Anna házas-
párral folytatódik, majd két 
leszármazottjuk Mayer Jakab és 
Mayer Mária lettek az örökösök. 
Mária osztályegyezség alapján 
részét 1901. április 13-án átadta 
Jakab bátyjának.

Ez időben Mayer Jakab fele-
ségül vette Stein Katalint, a 

házasságból három gyermekük 
született, Mayer Terézia 1908-
ban, Mayer Mihály 1910-ben és 
Mayer Anna 1914-ben. A szülők 
elhalálozása után  mindhár-
man Dorogra költöztek, a ház 
lakatlan helyiségeit pedig bér-
be adták nagybátyjuknak ifj. 
Adolf Mihálynak, kocsmának, 
az egyik kamra helyiséget pedig 
tánchelyiségnek a fiatalok részé-
re. A kiskonyha (nyári konyha) 
Neumann Miksa bérlőnek cipé-
szműhelynek lett kiadva.

1934-ben Galba Katalin 
vásárolta meg az épületet.  
1936-ban újból férjhez ment 
ifj. Szabó Józsefhez, aki abban 
az időben szénfuvarozással 
foglalkozott. A szülők halála 
után a két gyerek Keil Mihály 
és Szabó József örökölte.

2007 januárjában Szabó 
József a saját részét odaajándé-
kozta a településnek, testvérétől 
pedig a Polgármesteri Hivatal 
megvette a részét, így kizáróla-
gos tulajdont szerzett.

Az épületet az idők folyamán 
több elemi csapás is érte. 1838-
1862-1876-1965 árvizek, tűzvész 
és a második világháborúban 
bombatalálat is érte a konyhát. 
1982-ben az utcai csapadékvíz 
miatt az utcai homlokzat meg-
süllyedt, így bontásra került. 
Ekkor változott meg az eredeti 
utcai homlokzat.

Az épület történetének leírása 
Szabó József kutatásai alapján 
történt.

A kiállítás nyitva tartása az 
idegenforgalmi szezonban 
folyamatos, a téli időszakban 
kisebb-nagyobb csoportoknak 
bejelentkezés esetén szintén 
van lehetőség a megtekintésre.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy nem csak a táti iskola 
valamennyi felsőse, de a tokodi 
iskola felsősei is meglátogatták 
a kiállítást, valamint sok civil 
csoport és magánszemélyek 
is. A vendégkönyv bejegyzései 
alapján tetszett a látogatóknak. 
Jó hír, hogy a táti lakosok ingyen 
látogathatják a kiállítást. Kér-
jük, tavasztól minél többen 
nézzék meg az ősök hagyatékát.

 KOSTYÁL JÁNOS

Megnyílt a táti Faluház 
helytörténeti gyűjteménye
Hosszú várakozás után 2016. szeptember 24-én végre megnyílt a település 
helytörténeti gyűjteményének helyet adó táti Faluház. Ezen a szombat délutá-
non – amikor egyébként a város a szüreti mulatságra készült – nagyszámú ün-
neplő közönség előtt nyitotta meg a ház kapuit Turi Lajos jelenlegi és Szenes 
Lajos volt polgármesterünk, valamint Schmidt Gézáné Ilonka a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetője.
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A Laskai Osvát Antikvá-
rium évek óta szervez is-
meretterjesztő előadá-
sokat tárgyi és szellemi 
örökségünkről Eszter-
gomban a Szent Adal-
bert Központban, Eszter-
gom és környéke kincsei 
címmel. Az előadásokra 
általában kéthetente ke-
rül sor neves előadók-
kal. November 29-én Tát 
is lehetőséget kapott a 
bemutatkozásra.

Az előadásra Mezei Attila és 
felesége Mara a Laskai Osvát 
Antikvárium vezetői Kátai 
Ferenc nyugalmazott polgár-
mestert kérték fel, aki a tele-
pülés történetének jó ismerője, 
hiszen 1981-ben jelent meg Tát 
története című monográfiá-
ja, majd 2000-ben kibővítve 
az addigi eseményekkel ismét 
kiadásra kerül, 2010-ben pedig 
Szabó Józseffel közösen mutat-
ták be Adalékok Tát község tör-
ténetéhez c. kötetüket, mely 
egyúttal az előadás címe is volt. 
Kezdésként régi himnuszunkat 

a „Boldogasszony anyánkat” 
énekelve jöttek előre két oldalról 
– hagyományos sváb népvise-
letben – a táti asszony- és férfi-
kórus tagjai, majd elhangzott a 
„Hegyek közt, völgyek közt...” 
kezdetű III. táti himnusz első 
két versszaka is. Turi Lajos pol-
gármesterünk köszöntője után 
Kátai Ferenc ismertette a törté-
netírás – az általa már többször 
említett – alapelveit: „A múlt-
nak emlékül – A jövőnek példak-
épül – Szolgálatára a jelennek!”; 
„Historia est magistra vitae – A 
történelem az élet tanítómeste-
re” és „Repetito est mater stu-
diorum – Az ismétlés a tudás 
anyja”. Az előadást kivetítéssel, 
felolvasással és odaillő dalokkal 

színesítve mindvégig arra töre-
kedett, hogy Tát történetét 
Esztergom, az egész Magyaror-
szág, ill. a világtörténelemmel 
párhuzamosan követhessék 
az érdeklődők, akik igen csak 
szép számmal megtöltötték 
az előadótermet. A rendszeres 
látogatókon kívül megtisztelte 
az előadást Dr. Horváth István 
nyugalmazott megyei múze-
umigazgató, Dr. Négyesi Lajos 
hadtörténész egyetemi tanár, 
Dr. Bárdos István művészettör-
ténész megyei tanácsnok, Dr. 
Szakmár János nyugalmazott 
igazgató is. Az előadást Horváth 
István iskolánk nyugalmazott 
igaztója felszólalásában kiegé-
szítette Herczog József életrajzi 

adataival. Köszönet a szervezé-
sért a Laskai Osváth Antikvá-
riumnak, az előadásért Kátai 
Ferencnek, a közreműködőknek 
és természetesen a közönség-
nek a részvételért, a tátiaknak 
külön is, hogy ilyen sokan vol-
tak kíváncsiak szűkebb hazá-
juk, Tát történetére.

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET 
KÖNYVTÁROS

Az előadáson közreműköd-
tek: Tóth János, Szeder Balázs 
Péter, Hámos László és Papp-
né Adolf Erzsébet. Az előadás-
ról videofilm is készült, mely 
megrendelhető lesz – a Kul-
túrházon keresztül – Bihari 
Antaltól a felvétel készítőjétől.

A Szent Adalbert központban 
mutatkozott be Tát

Istvánfi Jánosné Gizike öt segí-
tővel vezeti a klubot, amely 
nagy létszámmal indult és nagy 
reményekkel kezdett működni 
még 1996-ban. Megalakulá-
sától kezdve a mai napig nagy 
segítséget kapunk a Kultúrház 
dolgozóitól és a Polgármeste-
ri Hivataltól. A kisvállalkozók 
tombola tárgyak felajánlásá-
val segítik a klub működését, 
így tudjuk fogadni nyugdíjas 
barátainkat. Jó barátságban 
vagyunk az Ebed, Naszvad, 
Csolnok, Dorog, Sárisáp tele-
pülések nyugdíjas klubjaival. A 
Táti Nyugdíjas Klubon belül 25 

taggal működik a vegyes kórus, 
hetenként van énekpróba. Sok-
sok dallal készülnek saját szóra-
koztatásukra és nyugdíjas bará-
taik meghívására. Havonként 

van nagyobb összejövetelünk, 
ahol köszöntjük a születésnapo-
sokat, névnaposokat. A húsz év 
alatt sajnos közel százan távoz-
tak az élők sorából, róluk min-
den ünnepen megemlékezünk. 
Kisebb csoportokban járunk 
fürdőkbe, kirándulni és külföldi 
utazásokon is részt veszünk. A 
Kultúrházban működő csopor-
tokkal jó barátságban vagyunk, 
kölcsönösen látogatjuk egymás 
előadásait. Így ünnepeltük a 20 
éves évfordulónkat is. Az ünne-
pi, jubileumi összejövetelünkre 
meghívtuk nyugdíjas baráta-
inkat Ebedről és Naszvadról.  

Fogadtuk a köszöntéseket az 
országgyűlési képviselőtől, 
polgármesterünktől, a vendég 
klubvezetőktől. A műsor színvo-
nalát emelte a Táti Német Nem-
zetiségi Asszony- és Férfikórus, 
a Táti Fúvószenekar, valamint a 
megjelent csoportok előadása. 
Köszönjük mindazoknak, akik 
segítettek felejthetetlenné tenni 
ezt a jeles évfordulót! 

További jó egészséget kívá-
nunk Minden Kedves Klubta-
gunknak, hogy szeretetben, 
békességben legyenek tovább-
ra is közöttünk! Továbbra is 
várjuk közénk a nyugdíjas 
korú táti polgárokat, akik tár-
saságra vágynak!

DÓRI ISTVÁNNÉ

20 éves a Táti Nyugdíjas Klub
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December 4-én az esz-
tergomi Szent Adalbert 
Központban tartotta 
ünnepi díjkiosztó gálá-
ját a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyűlés. 
A rendezvényen a me-
gyében és a megyéért 
végzett munka elisme-
réséért adták át díja-
kat, köztük városunk 
egy polgárának, Kátai 
Ferencnének.

A házigazda város nevében 
először Romanek Etelka, Esz-
tergom polgármestere köszön-
tötte az ünnepség résztvevő-
it, majd köszöntőt mondott 
Czunyiné dr. Bertalan Judit 
digitális tartalomfejleszté-
sért felelős kormánybiztos, 
Czimbalmosné Molnár Éva, 
hazánk szlovákiai nagykövete 
és Dr. Völner Pál, az Igazság-
ügyi Minisztérium parlamenti 
államtitkára is.

Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke felszólalásá-
ban kiemelte, „nagy megtisz-
teltetés és öröm együtt lenni 
azokkal, akik mindennapi 
tevékenységük során többet 
akarnak, sokszor erejükön felül 
teljesítenek, alkotni, teremteni 
vágynak, jobbra törekednek.” 
Hozzátette, a megyei önkor-
mányzatnál munkatársaival 
nemcsak azért dolgoznak a 
megyéért, mert ez a feladatuk, 
hanem azért is, mert felelős-
séget éreznek iránta. „Ezt az 
érzést szeretnénk átadni minél 
több honfitársunknak” - fogal-
mazott. A gálán díjat adott át 
Dr. Kancz Csaba kormánymeg-
bízott, a megyei kormányhiva-
tal vezetője, valamint a díja-
zottakkal együtt ünnepeltek 
az együttműködő gazdasági 
érdekképviseleti szervezetek 
képviselői, a megyei közgyűlés 
és számos település képviselő-
je, polgármestere is. A köszön-
tők után az ünnepség folytatá-
sában a megyei közgyűlés által 
alapított díjak átadására került 
sor. Az idei évben összesen 12 
díj talált gazdára - a közgyűlés 

ezúttal is olyan személyeket 
és csoportokat részesített elis-
merésben, akik tevékenységük 
során kiemelkedő szakmai 
munkát végeztek és maradan-
dó értéket alkottak. 

Örömmel osztjuk meg Táti 
Walzer olvasóival, illetve táti-
akkal, hogy Komárom-Eszter-
gom Megyéért Szakmai díj-
ban részesült Kátai Ferencné 
nyugalmazott kultúrigazga-
tó, a Táti Porcelánbaba Klub 
vezetője. Katika 33 évet töltött 
a kultúra szolgálatában, a Kul-
túrház vezetőjeként megha-
tározó szerepe volt a település 
kulturális életétében. Közre-
működött a Táti Német Nem-
zetiségi Fúvószenekar 1985-ös 
újjáalakulásában, 1995. óta az 
egyesületi formában működő 
zenekar vezetője volt 2014-ig 
és a mai napig aktív támoga-
tója. 1991-ben indította útjára 
a Táti Mazsorett csoportot és 
még nyugdíjba vonulása előtt, 
2006-ban megalapította a Táti 
Porcelánbaba Klubot, melynek 
jelenleg is vezetője.

Nem régen kaptuk a hírt, 
hogy Tátról harmadikként 
a Táti Porcelánbaba Klub is 
bekerült a Komárom-Eszter-
gom Megyei Értéktárba. Az 
ünnepségen Popovics György 
elnök úr is külön említést tett 
a megyei értéktár jelentőségé-
ről, mely hozzájárul szűkebb 
hazánk jobb megismeréséhez, 
„megszeretéséhez”, kincseink 
megőrzéséhez. Az díjkiosztó 
alkalmat megragadva Katika 
egy táti sváb népviseletes por-
celánbabát ajándékozott az 
elnök úrnak.

Kátai Ferencé méltatását foly-
tatva: 2009-ben táti és környék-
beli amatőr festőkkel létrehoz-
ták a „Szerdai festők” Klubját. 
Az irányításával megalakult 
csoportok máig jól működnek. 
Számos rendezvényt szervezett, 
melyeknek ma már hagyomá-
nyai vannak településünkön 
(Újévi koncert, Farsangteme-
tés, kibővített Pünkösdi Napok, 
Adventi kiállítás, Falukará-
csony, rangos képzőművészeti 
kiállítások). De emlékezetesek 

voltak a Kézi-kaszás arató-be-
mutatók és a Szent Iván-éji ren-
dezvények a Kis-Duna parton. 
Ezen túlmenően a mai napig 
foglalkozik szűkebb hazája és 
környezete kulturális életé-
nek fellendítésével, hagyomá-
nyainak megőrzésével. Mind 
szélesebb rétegek, csoportok 
bevonásával eszmei szerzője, 
motorja és összefogója a külön-
féle kulturális tevékenységek-
nek. Kátai Ferencé 2010-től a 
helyi képviselőt-testület tagja-
ként fáradhatatlanul dolgozik, 
irányítja az önkormányzat kul-
turális tevékenységét, hiszen a 
kultúra és városunk fejlődése 
máig szívügye.  

A díjkiosztó ünnepségen 
természetesen jelen voltak 
városunk vezetői Turi Lajos 
polgármesterrel az élen és osz-
toztak örömében barátai, régi-
új kollégái is. 

A rangos kitüntetéshez szív-
ből gratulálunk, további áldo-
zatos munkájához sok örömet 
és sikereket kívánunk!

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

Megyei kitüntetést kapott 
Kátai Ferencné
A Táti Porcelánbaba Klub is bekerült a megyei értéktárba
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Már nagyon beteg 
volt. Naponta 

jöttek a hírek, hogy 
kitartóan küzd a 
gyógyíthatatlan 

kórral. Nem hagyta 
el magát. Mindent 
elrendezett maga 

körül e földi 
világban. Így hagyta 

hátra szeretteinek 
végső akaratát.

Tanácstalan voltam miként köszönhetlek 
75. születésnapodon? Ismertelek, tudtam, 
több éves kollegiális barátságunk ebben 
a kiszolgáltatott állapotban nem viselte 
volna el a személyes találkozást. Az adott 
pillanatban egyikünk számára sem lett 
volna elviselhető.

Levelemet és virágomat a hozzád fűző-
dő tiszteletem jeleit egy közös ismerősünk 
juttatta el hozzád. Tőle és a körülötted tény-
kedő Karitászos hölgyektől tudom, hogy 
örömmel fogadtad gratulációmat, hogy 
emlékezetedben tisztán éltek a közösen 
eltöltött évek emlékei. Megértetted minden 
soromat. Köszönöm.

Egyre szomorúbb híreket tudtam meg 
és október 20-án futótűzként terjedt a hír, 
hogy az életért folyó, türelemmel viselt 
harcnak vége szakadt. Egy csodás életpálya 
véget ért. Tanítványaid, barátaid döbben-
ten vették tudomásul távozásod. Elmentél.

Azokat, akiket tanítottál, együtt dolgoz-
tál, ismerték munkádat, emberségedet, 
kötelességünkké tesz, hogy emlékedet 
megőrizzük. 

Kit veszítettünk el? 
Hodász Anna 1941. október 8-án Eszter-

gomban született. A pedagógus Hodász 
József és felesége 1949-ig Kesztölc köz-
ségben éltek öt gyermekükkel. Panni itt 
kezdte általános iskolai tanulmányait, 
majd a család Csolnok-Rákóczi telepre 
került, a szülők mindketten ott tanítottak. 

A nyolcadik osztályt Csolnokon fejezi be 
és 1955-ben nyer felvételt az Esztergomi 
Tanítónőképzőbe. 1959-ben tett sikeres 
érettségi vizsgát, majd 1960-ban képesítő-
zött és kapott tanítói diplomát. Gyakorló 
évét 1959. augusztus 1-jén kezdi meg Epöl 
községben. Az epöli iskolát 1962-ben kör-
zetesítették és ekkor, szeptember 15-ével 
került a táti általános iskolába.

A kor pedagógusaival szemben támasz-
tott követelményeknek megfelelve, mint fia-
tal értelmiségi aktívan részt vett az iskolai 
úttörőmozgalomban, a KISZ kulturális éle-
tében. Táboroztatott Csillebércen, vándor-
táborba vezetett csapatot, kisdobos táborba 
vitte tanítványait. Aktív tagja a Kiváló Ifjú-
sági Klub címet elnyert Táti Ifjúsági Klub-
nak. Fontos megbízatásokat látott el a köz-
ség különböző társadalmai szervezeteiben. 
Vezető tisztségviselője volt a pedagógus 
szakszervezetnek, a szakmaközi Bizottság, 
a Hazafias Népfront, a Polgári Védelem, a 
Nőtanács vezetőségi tagja, illetve vezetője 
volt. Kiváló szakmai eredményeket ért el. 
Sokat tett annak érdekében, hogy munkáját 
minél magasabb színvonalon, hatékonyan 
végezhesse. Részt vett pedagógus tovább-
képzésben, tanfolyamokon. Élen járt az új 
olvasási módszerek elsajátításában, a mate-
matika és ének-zene oktatás fejlesztésében. 
Ezek egy-egy kiemelkedő állomásai tanítói 
éveinek, sikereinek.

1974 két szempontból is jelentős év volt 

az letében. Elkészült a pedagógus kölcsön-
nel épült háza Táton, a Csokonai út 5-ben, 
így állandó lakhellyel rendelkezve igazi 
TÁTI lett. Ugyanebben az évben kérés-
sel fordult Hartmann Anna igazgató felé, 
hogy a továbbiakban az alsó tagozatban 
taníthasson. Kérését teljesítve innentől 
csúcsosodik ki igazán pedagógusi hiva-
tása, gyermekszeretete. Megszerzett 
tapasztalata, szakmai felkészültsége, jára-
tossága, magabiztossága biztosítéka volt 
e tevékeny munkának, ami nevelői nép-
szerűségének csúcsára emelte személyét.  
Példaként ismerték a táti, de a járás alsó 
tagozatos nevelői körében is. Számtalan 
bemutató tanítást tartott környezetében 
és a járási továbbképzéseken. Szakmai 
elismerései is erre az időre esnek. Minisz-
teri dicséret, Kiváló munkáért kitűntetés, 
szakszervezeti munkájáért is számos 
elismerést kapott. Vallotta, hogy életé-
nek 37 évét, amit a tanítói pályán töltött 
bearanyozta volt tanítványainak szere-
tete.  Különösen sokat jelentett számára, 
hogy ezen termékeny évtizedekből 34 
aktív esztendő a táti kisdiákok tanításá-
val, nevelésével, emberré formálásával telt 
el. Kedvelték diákjai, a szülők. Elismerték 
a község vezetői és mindenkor becsülték 
emberi magatartásáért, a közösségért vég-
zett áldozatos tevékenységéért. Büszke 
volt azokra a tanítványokra, akik az Ő pél-
dáján keresztül ismerték meg a pedagógus 
pályát. Mindig elismeréssel szólt azokról, 
akik kisdiákként tanítványai voltak, majd 
évek múlva a tantestület tagjaként a kol-
légái lettek. Segítőkészségére, tapasztala-
taira ekkor is számíthattak. 

Nyugdíjba vonulásakor – 1999. október – 
új elfoglaltságot keresett. Tovább szolgált, 
segítette az időseket, az elesetteket. A helyi 
egyházközösség Karitász szervezetének 
elismert tagja volt, akihez mindig bizalom-
mal fordulhattak az emberek.

Élete, pedagógus pályája példa marad 
számunkra. Kortársainak, tanítványai-
nak, barátainak együttérzése kísérte utolsó 
útjára 2016. november 4-én az Esztergom – 
Szentgyörgymezőn lévő sírkertbe, a család 
nyughelyére.

Kedves kolléganőnk – mindenki Panni 
nénije – nyugodj békében!

HORVÁTH ISTVÁN
NYUGDÍJAS ISKOLAIGAZGATÓ

Kolléganőnk emlékére…

In memoriam Hodász Anna
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Az óvónői munkában az a szép, 
hogy mindig új és új gyermekek 
adják a kihívást. Az évek alatt 
sok kisgyermeket nevelhettem, 
akik mára már szerető édes-
anyákká, édesapákká csepered-
tek. Szeretek a nehezen kezelhe-
tő gyerekekkel is foglalkozni és 
őket segíteni. 

Sok változás történt a környe-
zetünkben, így a gyermekneve-
lésben is alkalmazkodni kell az 
új helyzetekhez. Ma nagyon 
elfoglaltak az emberek. Késő 
estig dolgoznak. Sok helyen a 
nagyszülők is aktív dolgozók 
még. Így a családok nehezebben 
tudnak családtagjaikra, gyer-
mekeikre és egymásra figyelni. 
Csak azt vesszük észre, hogy 
rohan az idő, de hova sietünk?! 
Jó lenne egy kicsit megállítani 
az időt – többet, jobban egy-
másra figyelni, a gyermekekkel 

több időt tölteni, mert nagyon 
fontos a beszélgetés, a gyerme-
keknek a mesélés, a szabad játék 
és ez mind-mind időt igényel.

Már számtalanszor olvas-
hattuk, tudjuk, hogy a média, a 
televízió, a nem megfelelő szá-
mítógép-használat, a gyerme-
kek életkori sajátosságának nem 
megfelelő nevelés, milyen rossz 
hatással van a gyermek ideg-
rendszerére. Nyüzsgővé, inge-
rültté, agresszívvá válnak a sok 
impulzus hatására. Az óvodá-
sok még nem tudják feldolgozni 
a látottakat egyedül. Kell nekik 
a segítség.  A gyermekek sokkal 
nyitottabbak, befogadóbbak, 
hiszékenyebbek, befolyásolha-
tóbbak a felnőtteknél. Ezáltal 
nagyobb mértékben vannak 
kitéve a média személyiség-
formáló hatásának, ha kont-
roll nélkül tárul eléjük a közeg. 

Sokszor az óvodában játsszák el 
a látottakat, hallottakat társai-
kon keresztül. A szabad játéknál 
a gyermek rendszerint az én-él-
ményeiből indul ki. 

Elengedhetetlennek tartom 
a meseolvasást a mindenna-
pokban. A gyermek szemé-
lyiségének fejlődésére sokkal 
pozitívabb hatással van, mint a 
tévében látott, sokszor agresz-
szív rajzfilmek. Ebéd után, ami-
kor lefekszenek, nehezen alsza-
nak el, tovább nyüzsögnek, 
mocorognak. Régen alig tették 
le a fejüket, már aludtak. Az 
ebéd utáni mese nyugtatólag 
hat a gyermekekre. Olyankor 
nagy szemekkel figyelnek. Van 
egy kis mondóka, amit óvodá-
saink többsége már jól tud és 
szeretik mondani. „Csicsijja, 
aludj el szépen, ami ezután jön, 
azt holnap mesélem, két tarka 

pille most a szemedre száll, csi-
csíjja, szépet álmodjál…”

A mai gyerekek nagyon oko-
sak, nagyobb a szókincsük, 
akaratuk. Régebben gyorsab-
ban tanultak meg enni, öltöz-
ködni. Az udvariassági formá-
kat (köszönés, köszönöm) is 
gyorsabban sajátították el. Az 
étkezési, öltözködési kultúrájuk 
fejlesztésére még több időt kell 
szánnunk. Régen, még gyer-
mekként, jó volt együtt játsza-
ni, fogócskázni, labdázni. A mai 
gyermekek számára is nagyon 
fontos közösségépítő szerepe 
van az együttjátszásnak.

Türelemmel, a szokások pon-
tosításával biztonságot, szere-
tetteljes, derűs légkört tudunk 
teremteni óvodásainknak. 
Úgy gondolom, hogy nyugodt 
körülmények között lehet csak 
a gyermekekkel tevékenykedni. 
Az óvodában felkészült, hivatá-
sukat szerető kollégáim vannak, 
akikkel öröm dolgozni. Azokat 
a hagyományokat, értékeket, 
melyeket képviselek, szeretném 
megőrizni és ennek mentén 
tovább folytatni a munkámat. 

A táti óvoda csoportjai, 
munkatársai nevében kívánok 
áldott, békés ünnepeket!

PÉDL MÁRTONNÉ, ÓVODAVEZETŐ

Gyermeknevelés türelemmel
A modern kor kihívásai egy óvónő szemével
A legszebb hivatás a gyermekekkel foglalkozni, gyermekeket nevelni, de nem 
könnyű megtalálni minden gyermekhez a hangot, hogy megnyíljanak, közel 
kerüljenek hozzánk. Ez nagyon fontos, mert az óvodában az édesanyák he-
lyett mi óvónénik vagyunk az „édesanyák”, akik gondozzuk, neveljük, szeret-
jük őket, és a családokkal együttműködve tevékenykedünk. 

Nem lehet megállni, elgon-
dolkodni a történéseken, nem 
lehet vitatkozni velük, mert 
a történet egyik pillanatról a 
másikra tovább pereg. Hiány-
zik a belső feldolgozás. Már-
pedig a gyermeknek az marad 
igazán intellektuális kincse, 
amit önmagának le tud ját-
szani, magáévá tud tenni. Mit 
tehet a szülő, hogy a gyerekkel 
megkedveltesse a könyveket? 

Természetesen a legjobb az, 
ha példát mutat és olvas maga 
is. Meséljenek, olvassanak fel 
kedves szülők mindennap a 
gyermeknek. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy azok a gyerme-
kek, akiknek a szülei olvasnak, 
hamar érdeklődnek a könyvek 
iránt. A könyvek iránti szeretet 
tovább mélyülhet, ha a szülő 
elviszi gyermekét a könyvtár-
ba, ahova már 0 éves kortól tag 

lehet a gyermek, birtokolhatja 
a babaolvasó jegyet. A legtöbb 
könyvtár már külön progra-
mokat is szervez a kisgyerme-
kes anyukáknak, s működtet 
baba-mama klubbot. Nálunk is 
működik Zenebölcsi – bár most 
éppen szünetel, de van hetente 
Kerekítő. A  foglalkozásokon 
lassan a szülők is meg tanulnak 
mesélni, verselni, mondókáz-
ni, mert bizony azt is meg kell 
tanulni.

Miért jó könyvtárba járni? 
• Újabb és újabb könyveket 
„birtokolhat” az ember anélkül, 
hogy pénzt áldoz rá és 16 éves 
korig a beiratkozás is ingyenes.
• Kellemesen el lehet tölteni ott 
egy esős délutánt.
• Játsz va fogla lkozhat a 
gyermekével.
• Sok könyvtár szombaton is 

nyitva tart (a táti is 9-12-ig), s 
amíg Ön elintézi a bevásárlást, 
a nagyobb gyermeket (8-9 éves) 
addig elviheti a könyvtárba.
• Jó prog ra m a z egész 
családnak.
• Kisgyermekes anyukaként 
egy találkozási pont lehet a 
többi anyukával, akikkel meg-
beszélhetik a tapasztalataikat a 
gyermeknevelésről.
• A kisebbek együtt játszhatnak 
anyuval, apuval elmerülhetnek 
a mesék varázslatos világában.
• A lexikonokból, enciklopédi-
ákból megbízhatóbb adatokat 
kaphat a gyermek az iskolai 
feladatához.
• A nagyobb gyermekek talál-
kozhatnak itt a barátaikkal, s a 
könyvtár biztonságos környe-
zetében beszélgethetnek.

KŐPATAKI KRISZTINA ÍRÁSA

Könyvtárba járni jó!
A könyv gyermek kezébe való! Köztudott-sajnos-, 
hogy korunk gyermekei alig olvasnak, mert meg-
bűvölik őket a különböző képernyők, monitorok. 
Fantázia igényüket kielégíti a tévé és a DVD film. 
Ez nem lenne baj, hiszen a korral haladni kell, de 
ezek a vetített képek szuggesztívek.
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 ? Kedves János bácsi, hogyan 
töltöd napjaidat mostanában?

– Feleségemmel, Magdival,  
szép csendben, békességben 
éljük a nyugdíjasok életét. A 
négy unoka: Bence, Marci, Adél, 
Nóri – a közelünkben él. Napon-
ta találkozunk, az iskolai szüne-
tekben nálunk vannak. Eljárunk 
velük a Duna partra horgászni, 
sétákat teszünk a természetben. 
Jómagam nyugdíjasként végre 
élhetek ifjúkori szenvedélyem-
nek is: a rádiózásnak.

 ? Gondolom, a fiatalos lelkü-
letet is élteti egy-egy ifjúkori 
szenvedély felelevenítése.

– Bizonyára így van. Kell az 
aktivitás, mind a szellemi mind 
a fizikai képességeink frissen 
tartásához.

 ? Pontosan mit is takar a 
rádiózás fogalma? Ezen a téren 
meglehetősen hézagosak az 
ismereteim.

Rádióamatőr vizsgát tettem, 
beszereztem a szükséges felsze-
relést, adóvevő készüléket, majd 

elkezdtem a rádiózást rövid- és 
ultrarövid hullámon. Ennek a 
tevékenységnek az érdekessé-
ge és szépsége abból adódik, 
hogy igazán kis teljesítménnyel 
a világ bármely pontjával lehet 
rádiókapcsolatot létesíteni.  

Vannak amatőr rádió szövet-
ségek, amelyek időnként ver-
senyeket rendeznek, éremmel, 
oklevéllel ismerik el a résztve-
vők  teljesítményét.

A „Danube Day” (Duna Nap) 
versenyt négy alkalommal sike-
rült megnyernem.

 ? Ha jól értem, az amatőr rádió-
zás olyan, mint az internetezés, 
csak hogy itt a kapcsolatfelvé-
tel nem számítógéppel történik.  

– Igen, temették is már egy-
párszor a rádiózást, mondván, 
hogy az internet, a mobil telefon 
elterjedésével biztosan meg fog 
szűnni. Tény azonban, hogy a 
rádiózás továbbra is létezik, 
sőt, mintha fejlődőben lenne. 
Nagy előnye a rádiókapcsolat-
nak, hogy nem annyira ener-
giafüggő, mint az internetes, 

vagy mobil telefon kapcsolat, 
innentől kezdve sokkal kevésbé 
sérülékeny.  

 ? Magdi nénivel hány éve vagy-
tok házasok?

– 1972-ben kötöttünk házas-
ságot, tehát idestova 44 éve. 
Tát-kervárosi legény létemre 
falusi lánynak udvaroltam, ami 
akkoriban nem volt egy szok-
ványos dolog, de a mögöttünk 
hagyott 44 év csak megerősít 
abban a véleményemben, hogy 
jól cselekedtem.

 ? Mindig öröm látni, hogy férj 
és feleség évtizedeken át hűsé-
gesen kitartanak egymás mel-
lett. Kívánok nektek további 
boldog házasságot.Beszéljünk 
egy kicsit a szakmai múltad-
ról. Pályád kezdeteire hogyan 
emlékszel?

– A Műegyetem elvégzése 
után a tokodi üveggyárba hív-
tak dolgozni. Ez volt az első 
munkahelyem. Nagyon hasz-
nos volt az ott eltöltött idő. Meg-
tanultam a közösségi munka 
szabályait, megértettem, hogy 
akkor megy a szekér előre, ha 
egy irányba húzzuk. Láttam, 
hogy egy közösségben minden-
kinek megvan a maga szerepe 
és feladata, a kétkezi munkás-
nak éppúgy, mint az értelmi-
séginek. Egymásra vagyunk 
utalva, és ez alázatra nevel 
mindenkit, bárhol is álljon az 
ún. társadalmi ranglétrán. Ez a 
felismerés végigkísérte a későb-
bi pályafutásomat. 

Szerettem a munkahelyem, 
de az élet úgy hozta, hogy nem 
sokáig maradtam az üvegy-
gyárban. Nem egész egy évvel 
a munkába lépésem után 1976-
ban az esztergomi István gim-
náziumban helyezkedtem el 

tanárként, miután a gim-názi-
umokban is bevezették a szak-
képzést. Akkoriban indult el a 
posta fejlesztése, új rendszerre 
tértek át, ami új szakképzett 
munkaerőt igényelt. Ezért nyi-
tottak Esztergomban is postai 
távközléstechnika szakot. Oda-
kerültem, majd egy év múlva 
műszaki igazgatóhelyettes let-
tem. Szívesen gondolok vissza 
tanári éveimre, szerettem a gye-
rekekkel foglalkozni. Érdeklő-
dőek voltak, törekedtek is, még 
a gyengébb képességűeken is 
látszott, hogy megvan bennük 
az akarás. Ma ez már kevésbé 
jellemző, emiatt is nehezebb 
a tanárok helyzete, mint 20-30 
évvel ezelőtt.

 ? A tanári munka rendkívül 
felelősségteljes feladat…

– Én is így gondolom, és 
hozzáteszem: sok-sok energiát, 
odafigyelést igényel. Nem köny-
nyű órákon át lekötni egy osztály 
figyelmét. Fontos a tananyag 
átadása, de egy tanárnak nem 
csak a tananyagot kell közvetí-
tenie, de nevelnie is kell. Néha 
nyugodtan beszélhet másról is, 
hiszen a gyerekeknek sokféle 
kérdésük lehet és van az élettel 
kapcsolatban, ezekre választ kell 
adni. És ami egészen sajátossá 
teszi a tanári munkát: a peda-
gógus nem gyárthat selejtet. 
Nincs lehetőség javításra. Amit 
pedagógusként elrontottunk, az 
selejtes marad. Ez igaz minden 
pedagógiai munkára, függetle-
nül attól, hogy az illető pedagó-
gus milyen szinten tanít, nevel.

 ? A táti iskolában, mint szá-
mítástechnika tanárt ismer-
tünk meg. Mikor és hogyan 
kerültél kapcsolatba a 
számítógépekkel?

Rádiózás, számítástechnika, tanítás
Interjú Simon Jánossal
Simon János idén decemberben töltötte be 70-ik életévét. A kerek évforduló kapcsán, a táti iskola volt 
tanárát, iskolaigazgatót, megkerestük otthonában, és felkértük egy születésnapi beszélgetésre. A házi-
gazda szívélyesen fogadott, a beszélgetés szövegét az alábbiakban közöljük.
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– Az 1980-as évek elején 
jöttek be az asztali gépek, 
ami akkor a Commodorre-t, 
a PC-XT-t jelentette. Magyar-
országon nem lehetett kapni, 
de mivel ekkor már volt éves 
felhasználható valutakeret, az 
érdeklődők Bécsből hozták be 
a Comodorre-okat, egészben 
vagy alkatrészenként. A szá-
mítástechnika gyorsan terjedt, 
igény volt rá, és ez felvetette a 
gondolatot, hogy talán érde-
mes lenne gyártani egy hazai 
fejlesztésű gépet is. A sárisápi 
TSZ-nél dolgozott a táti Szé-
nássy János , akinek az ismeret-
ségi körébe került egy budapes-
ti fiatalember, aki készített egy 
mikro számítógépet, Mickey 
80 néven. János ezt látva arra 
gondolt, hogy jó lenne elindí-
tani a gép sorozatgyártását. 
Mivel a TSz-ek ebben az idő-
ben már melléküzemágakat 
is fenntarthattak,  Jánosnak 
sikerült elérnie, hogy a sári-
sápi TSz-ben készítsék el a gép 
prototípusait. Temperamen-
tumos előadásmódja, az ügy 
iránti lelkesedése is nagyban 
hozzájárult ehhez. 

A munkához új szakembe-
rek kellettek, ezért  János meg-
kérdezte tőlem, mint műszaki 
végzettségű kollégát, lenne-e 
kedvem részt venni a munká-
ban. Jánossal egyébként szom-
szédok voltunk a táti Zola Emil 
fasorban, ahol laktunk akko-
riban. Nekem tetszett a felké-
rés, nem csak a munka miatt, 
de azért is, mert a feleségem-
mel építkezésbe fogtunk, ami 
nem kevés pénzbe került, és a 
TSZ, mint munkáltató, támo-
gatást biztosított az építkezés 
költségvetéséhez. Így néhány 
év másod állás után 1986-
ban nehéz szívvel ugyan de 
felmondtam az iskolában és  
főállásba mentem a TSZ-hez 
dolgozni üzemvezető helyet-
tesként. Emellett még két évig 
óraadóként tanítottam. 

A budapesti fiatalember által 
megtervezett számítógép-
ből végül is 15 darab készült 
el. Több nem, mert gyorsan 
kiderült, hogy a gép kisebb 

folyamatok irányítására alkal-
mas ugyan, de a Commodore 
kiváltására már nem, pedig ez 
lett volna a cél. A TSZ vezetősége 
ennek ellenére nagyon támoga-
tott bennünket, és létrehozott 
egy közös vállalatot az akkori 
Elektromodullal és a Sztaki-val. 
Így jött létre a Mikrokey nevű 
társaság, mely fölvállalta, hogy 
létrehoz egy gépet a Commodo-
re kiváltására. 

Nem egész egy év alatt az 
elhatározásból konkrét gép 
lett. Ez kapta Primo nevet. A 
fejlesztés a Sztaki-ban történt, 
az Elektromodul importálta az 
alkatrészeket, a gyártásba vitel 
a TSZ-nél volt.  Arra töreked-
tünk, hogy a gép elérhető áron 
legyen beszerezhető, de minél 
többet tudjon. Ez úgy érzem, 
sikerült is. A Primo-ból mint-
egy hétezer darab készült el, 
ezeket mind el is adták. A TSZ 
javára legyen mondva, hogy az 
iskolákba is juttatott a gépekből 
ingyenesen vagy nagyon olcsó 
áron. A Primo gyártása a kez-
deti sikerek ellenére mégsem 
tartott túl sokáig, mert miután 
az állam enyhített a nyugatra 
utazás feltételein, és Ausztriá-
ban a határmenti övezetekben 
szinte önköltséges áron árul-
ták a számítógépeket, már nem 
tudtuk felvenni a versenyt a 
hirtelen megnyílt piacon. 1986 
augusztusban Primo sorsa 
megpecsételődött.  

 ? Ezután kerültél a táti általá-
nos iskolába….

– Velem mindig úgy alakult, 
hogy valahova hívtak, és min-
dig olyan helyre, ahova szíve-
sen mentem.  A kilencvenes 
évek elején még a sárisápi TSZ-
ben dolgoztam kereskedelmi 
irodavezetőként a Galván és 
Elektronikai Üzemben. Az 
üzemet a rendszerváltás után 
egy hasonló profilú német cég 
megvásárolta, majd leépítette, 
mert csak piacra volt szüksé-
ge. A termelést rövid idő alatt 
felszámolta.

1994-ben Horváth István 
iskolaigazgató úr meghívott a 
táti iskolába, azzal a kéréssel, 
hogy indítsuk el az iskolában 
a számítástechnika oktatást. 
Örömmel  mondtam igent. A 
számítástechnika iskolai okta-
tása akkor még újdonságnak 
számított.

Ekkor már az igazgató úr a 
tantárgy bevezetéséhez szük-
séges engedélyek megszerzését 
megkezdte. 

A gyulai APC Oktatástech-
nikai Studiótól megkaptuk az 
általuk kidolgozott tantervet, 
amit az Oktatási Minisztérium 
akkreditált. Az országban 60 
olyan iskola volt, ahol számítás-
technikát oktattak akkoriban, 
az egyike a táti. 

Az igazgató úr agilitásának, 
ismeretségeinek köszönhetően 
komoly segítséget kaptunk a 
környező üzemektől a tantárgy 
technikai feltételeinek megva-
lósításához. A helyi iparosok a 
szaktanterem kialakításában 
segítettek.

1994. szeptember 1-jén így 
elindult csoportbontásban a 
számítástechnika oktatása. 

A cél az volt, hogy a gyerekek 
tanulják meg a gép kezeléséhez 
és felhasználásához szükséges 
alapokat. Akkor még DOS alap-
ismereteket, a szövegszerkesz-
tés- , táblázatkezelés egyszerű 
adatbázis- és prezentáció készí-
tés alapjait., 

Tanulóink országos versenye-
ken egy második és két negye-
dik helyezést értek el.

Bemutató órát tartottunk a 
Veszprém-megyei Pedagógiai 
Intézet felkérésére.

Ezt követően megtiszteltetés 
volt az iskolának, hogy az esz-
tergomi tanítóképző számítás-
technikai speciális kollégiumá-
nak hallgatói hospitáltak nálunk 
és gyakorló tanítást is végeztek.

 ? Tanárként a testvértelepü-
léseink iskoláival való kapcso-
lattartás is a feladataid közé 
tartozott…

– 1995 és 2004 között tíz 
alkalommal szerveztünk meg 
1-1 hetes cserelátogatást tanu-
lóink számára. Gyerekeink két-
szer jártak Mollban és onnan is 
fogadtunk gyerekeket.

Utólag is megköszönöm a 
szülőknek és a kollégáimnak a 
nélkülözhetetlen segítségüket 
az utaztatásban, a gyerekek 
kisérésekor és a vendég gyere-
kek ellátásában!

Részt vettünk a Comenius 
programban is, ahol európai 
iskolák közösen dolgoztak 
különféle témákban . Mi oszt-
rák, német, cseh, olasz és finn 
iskolákkal ”szövetkeztünk”. 

Ennek keretében tanítóink, 
tanáraink jártak az előbb emlí-
tett országokban, és ugyanon-
nan fogadtunk is kollégákat. 

A elvégzett és bemutatott 
munkáink mindenütt elismerést 
kaptak és ez az elismerés áttéte-
lesen településüknek is szólt.

Köszönöm kollégáimnak.
Köszönöm a beszélgetést. És 

köszönöm mindannyiunk nevé-
ben a táti iskolában végzett 
sokéves áldozatos munkát.

 MILINSZKI M.
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L abda r úgó csapata i n k 
továbbra is a megye II. osztályá-
ban szerepelnek. Az őszi szezon 
végén a felnőtt csapatunk a 2. 
helyről, U-19 csapatunk 5. hely-
ről, U-16 csapatunk 10. helyről 
várja a tavaszi folytatást. Felnőtt 
csapatunk 12 győzelem mellett 

2 döntetlent és 1 vereséget ért el 
az ősz folyamán. Jó eredmény-
ként könyveljük el, mert a szezon 
során jelentős sérülés hullám 
sújtotta a csapatot. A tavaszi 
szezonra reméljük, felépülnek 
a sérültek és az első hely eléré-
se a cél. U-19 csapatunk jobb 

hozzáállással előbbre is végez-
hetett volna, de reméljük a 
tavaszi kivirágzás rájuk is hatni 
fog. U-16 csapatunk sajnos sze-
rényebben szerepel, de ők most 
játszanak először nagypályás 
bajnokságban és szokni kel-
lett a nagyobb teret. U-13,U-11, 

U-9, U-7 csapataink a Bozsik 
tornákon szerepeltek váltako-
zó sikerekkel. Téli időszakban 
sem állunk le az edzésekkel. 
Teremben edzünk és készülünk 
a különböző teremtornákra. 

A Táti Sportegyesület min-
den táti polgárnak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és ered-
ményekben gazdag boldog új 
esztendőt kíván!

 ? Márton, mikor kezdtél sakkoz-
ni, első sikered mikor érted el? 

– Kisgyerek koromban tanul-
tam meg a kezdőlépéseket apu-
kámtól, 2014 őszétől kezdtem el 
sakkot tanulni és versenyezni. 
Az Esztergomi Sakkiskolába 
jártam be, de itthon is minden 
nap tanultam. 2015 januárjában 
megnyertem Budapesten a VI. 
Art Pub Nemzetközi sakkver-
seny B csoportját (U1600).

 ? Eredményeid?
– Az elmúlt két évben sok 

versenyen vettem részt. Egyik 
legszebb eredményem eddig a 
XI. Art Pub Nemzetközi sakk-
verseny A csoport (U2200) meg-
nyerése volt, ahol több, mint 100 
versenyző indult csak a főcso-
portban. Több kisebb versenyt 
is megnyertem, különdíjakat 
is kaptam, de ezeket most nem 
sorolnám.

(Megjegyeznénk, hogy Szabó 
Márton Mihály az egyetlen ver-
senyző eddig, aki az ART Pub 
nemzetközi versenyének meg-
nyerte a B majd –1,5 éven belül-
az A csoportját is!)

 ? Felkészülés és edzés, hogy 
történik? Mennyit edzel most?

– Jelenleg, megpróbálok az 
iskolai tanulás mellett napi 
szinten több órát edzeni. A 
felkészülés könyvekből, illet-
ve edző segítségével történik. 
Megnyitás, középjáték és vég-
játék ismerete nélkül - ma már 
- nem lehet eredményt elérni. 
Változatok aprólékos elemzése  
elengedhetetlen, hiszen egyre 
erősebbek az ellenfeleim, több 
csapatban is az első táblákon 
játszom. Számítógépes progra-
mokat használok, de a szakiro-
dalmat is lapozom a könyvek-
ből, napra késznek kell lenni.

 ? Mik a rövid és hosszú távú 
terveid? Mely csapatokban 
játszol?

– Rövidtávú tervem a FIDE 
Mesteri cím megszerzése 
(FM). Hosszú távú tervem 
a Nemzetközi Nagymesteri 
cím (GM). Esztergomi Sakk 
Clubban játszom, amely nagy 
valószínűséggel feljut az NB 
II-be és még erősebb ellenfe-
lekkel játszhatok, remélem, 

anyaegyesületemnek és nekem 
is nem az NB II lesz a végállo-
más. Játszom a szlovák sakkbaj-
nokságban  Kőhídgyarmaton 
(Khost Most SK) az első táblán 
és természetesen a megye 2-ben 
a Tát-Mogyorósbánya csapa-
tában, de ebben a csapatban 
a magas pontszámom miatt, 
a versenykiírásos szabályzat 
miatt, ősztől már nem ülhetek 
le. Továbbá játszom a német-
országi SK Weilheim csapatá-
ban, mely a Bundesliga 3-ban 
is szerepel.

 ? Edződ, kik segítenek?
– Korábban másfél évig 

Kovács Géza volt az edzőm, 
jelenleg Gonda László Nemzet-
közi Nagymester. Az ő útmu-
tatásai a megnyitásokban és a 
középjátékokban 2300-as szin-
ten már elengedhetetlen. 

 ? Sakkon kívül mi érdekel, ha 
nem sakkozol, van szabadidőd?

– Sakkon kívül focit szoktam 
nézni. Szabadidőmben az inter-
neten schnellezek (gyors sakk-
játék), követem a versenyeket, 
de néha játszom más logikai 
játékokat is.

Szabó Marci itt is elhallgatta, 
hogy az Interpido lengyel nem-
zetközi netes sakkversenyt, sok-
szor nyerte már meg. A beszél-
getés során azt éreztem, hogy 
végig úgy gondolja, amit eddig 
elért, hogy 2 év alatt a sakkmes-
teri cím közelébe került, olyan 
természetes, mint a levegővétel. 
Szüleitől és az Esztergomi Sakk 
Club vezetőitől tudom meg, hogy 
több, mint 50-60 éve nem volt a 
környéken élő sakkmester. Táton 
sem, de Esztergomban is utoljára 
az 1940-es évek elején. Marci kor-
osztályában pontszáma alapján 
3-4. legjobb sakkozó országos 
viszonylatban, idén nyáron a 16 
év alattiaknál a 8. helyen végzett, 
de jövőre előrébb léphet. A kor-
osztályos egyéni Európa-bajnok-
ságon ott szeretne lenni. Magyar-
ország a sakkban  közvetlenül az 
élvonalhoz tartozik.

Remélhetjük, hogy Szabó 
Marci mesteri címe a táti sak-
kozás alapköve lesz, sok-sok 
gyermek akarja Márton útját 
járni, amiből városunk sportéle-
te profitálhat

31 pontra a mesteri címtől
Szabó Marci a táti sakk nagykövete
Szabó Márton Mihály sakkozóval edzés előtt beszélgettünk a céljairól, arról, 
hogy van-e valamilyen külön módszer, technika, amit használ, hogy elérje azt, 
amit mások – sok esetben évekkel, évtizedekkel ezelőtt- elhatároznak. Törté-
netesen arról van szó, hogy sakkmester legyen. Marci még nincs 16 éves és 2 
év alatt ért 31 pontra a mesteri címhez. (Megjegyzés: Jelenleg 2269 Élő pont-
ja van Marcinak, 2300 Élő ponttól örökös Fide Mester, aki ezt eléri.) Bravúros 
eredményei szinte felsorolhatatlanok, rutinos mesterek skalpjait sikerült már 
begyűjtenie, így számtalan kérdésünk van a táti fiatalember fele, akinek a 
sportjához való alázatánál a szerénysége nagyobb. 

Táti Sportegyesület – Őszi szezon értékelés
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Mozgalmas időszak 
a felső tagozatban
Október 21-én az 5-6. osztályo-
sok a Fővárosi Nagycirkuszban 
tekintették meg a Lúdas Matyi 
című előadást. Október 23-án a 
városi megemlékezésen 8. osztá-
lyosok tanulóink adtak műsort. 
November 14-én a Kultúrházban 
„Védjük meg gyermekeinket a 
drogtól” címmel előadást hall-
hattunk Néveri Péter Edvárdné 
rendőrfőhadnagytól a városi 
Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat szervezésében. November 
16-án az Fővárosi Operettszín-
házban a Marie Antoinette című 
musicalt láthattuk, az előadás 
előtt a színházi kulisszatitkok-
ba nyerhettünk betekintést. 
Ugyanezen a napon szlovák 
nyelvű tanulmányi versenyen 
képviseltette magát iskolánk 
felső tagozata, közülük a 6. a 
osztályos Kratochvill Boglárka 
3. helyezést ért el. 7-8. osztá-
lyos focistáink az esztergomi 
Pézsa Tibor Sportcsarnokban 
vettek részt a Szendy Gábor 
Emléktornán. November 23-án 
Nagy Csaba tárogatóművész 
„Haj, Rákóczi, Bercsényi” cím-
mel rendhagyó művészeti órát 
tartott, majd a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei helyes-
írási versenyen mérették meg 
magukat tanulóink. November 
25-én drog prevenciós előadást 
hallgathattak meg a 8.osztályo-
sok, Erdősi Béla előadásában. 

November 26-án a bécsi adven-
ti vásárban és Madame Tussaud  
panoptikumában jártak diák-
jaink, Pédl Petra kíséretében. 
November 28-án szintén a 8 
osztályosok adventi műsor kere-
tében meggyújtották az isko-
lai koszorún az első gyertyát. 
December 1-jén pályaválasztási 

szülői értekezletet szerveztünk 
10 környékbeli középiskola 
képviselőjének részvételével.  
December 2-án gyárlátogatást 
tettünk a pályaválasztás meg-

könnyítése érdekében a végzős 
osztályok számára az esztergo-
mi Suzuki-gyárban. December 
3-án pozsonyi városnézésre, 
majd a burgenlandi Kittsee 
Csokoládémúzeumába mentek 
tanulóink, Pédl Petra szervezé-
sében. December 5-én felgyul-
ladt a második adventi gyertyán 
is a láng, a műsort a 7. osztályo-
sok szolgáltatták.

FILIP CSABÁNÉ ISKOLAIGAZGATÓ

Alsó tagozatos 
versenyeredmények
A bajnai körzeti hangos- és 
szövegértő olvasási versenyen 
iskolánkat 10 tanuló képvisel-
te. II. helyezést ért el: Vavrovics 
Ádám (3.b), felkészítő pedagó-
gus: Baumann Ildikó. III. helye-
zést ért el: Bagdi Amina (4.b), 
felkészítő pedagógus: Lehnerné 
Vicsai Adél.

Az esztergomi Arany János 
iskolában megrendezett „Rej-
telmek, ha zengenek..." elne-
vezésű megzenésített versek 
versenyén iskolánk csapata, a 
zeneiskola közreműködésével 
II. helyezett lett. A csapat tag-
jai: Bajkai Lotti (3.a), Földe-
si Lara (2.a), Galba Krisztián 
(2.a), Madarász Réka (3.a), Nick 
Tamara Minea (2.a), Szarka 
Emma Dorottya (2.a), Szűcs 
Réka (2.a), Papp Tifani (2.a), 
Varga Szabolcs (2.a). Felkészítő 
tanárok: Emmer Melinda, Kiss-
né Hasenbeck Melinda, Pohner 
Hedvig, Schrek Ferenc.Gratulá-
lunk!  Köszönet a gyerekeknek 
és a felkészítő pedagógusoknak!

BAUMANN ZSUZSANNA

Hasznos örömünk: a zene
Képzeljük el – főleg így karácsony előtt – hogy minden dal 
elhallgat, elcsendesedik körülöttünk. Nem a géppel keltett 
„zene – zajok”, az elektronikus „zene – zörejek”, árammal 
működő zene – utánzatok, hanem az emberi éneklés hang-
jai, dalai. Fájdalmas csendet éreznénk a legnagyobb ricsaj-
ban, városi pláza – zűrzavarban is. Azt a szívmelengető 
érzést, amit az éneklő ember hallgatása közben érezhetünk, 
őseinktől hoztuk, jóval az elektromosság felfedezése előtti 
időkből, de még a ma használatos hangszerek születésénél 
is sokkal – sokkal régebbi korokból. Semmi más nem kell 
hozzá, csak az ember.

Kodály Zoltán tanítása szerint, aki beszélni megtanult, 
az énekelni is képes. Higgyük el a Mesternek! És nem csak 
azért, mert a napokban, kb. 60 évvel a Kodály – módszer 
magyarországi bevezetése után, az UNESCO  a szellemi, 
kulturális világörökség részévé emelte a mindennapos ének-
lésre épülő, Magyarországon sajnos már alig – alig fellelhe-
tő, ének – zene oktatást.

Higgyük el azért, mert így van! És azért is, mert énekelni jó, 
felemelő, üdítő, egészséges, építő – és ráadásul ingyen van. 
Higgyük el azért is, mert az énekléssel (még a hamiskásan 
éneklő szülők által elkezdett dúdolgatással is!) fejlődik a 
zenei hallás, és vele ezer más képesség is. 

Higgyük el Kodálynak, és énekeljünk minden lehetséges hely-
zetben! Énekeljünk halkan, hangosan, hamisan vagy tisztán, 
egyedül vagy csapatostul, és leginkább a gyerekeinkkel. A 
rendszeresen éneklő gyerekek közelebb kerülnek az ered-
ményes zenetanulás lehetőségéhez. Az éneklő, zenét tanuló 
gyermek hangulata, viselkedése, tanulmányi teljesítménye 
folyamatosan javul. Megtanul szerepelni, „formát időzíteni” 
a színpadon, ami felnőtt életében is rendkívül hasznos lehet 
pl. egy vizsgán vagy egy állásinterjún. Ehhez senkinek nem 
kell zeneművésszé válnia.

Vannak országok, ahol igazolt zenetanulás nélkül valamire 
való felsőoktatási intézménybe még jelentkezni sem lehet. 
Vannak helyek, ahol rájöttek, ha több zeneiskolát létesítenek, 
akkor később kevesebb börtönre lesz szükség. 

Kodály már 1954 – ben egy TV – interjúban is elmondta, 
hogy a kísérleti jelleggel frissen bevezetett, heti 6 éne-
kórával működő zenei tagozatos általános iskolákban a 
tanulók teljesítménye MINDEN tantárgyból látványosan 
javult. Látványosan, de nem gombnyomásra azonnal. 
Az éneklésre, zenélésre nem lehet „ráklikkelni”, és rögtön 
készen kapni az eredményt egy képernyőn, pedig gyerme-
keink manapság ehhez vannak szokva. Kitartást, időt, 
türelmet, odaadást, empátiát és sok – sok munkát igényel, 
amíg élvezetessé alakul. És pont ettől szép, ettől jó, ettől 
hasznos, ettől nevel és gyógyít.

Éljünk vele! Muzsikára fel!     
 POHNER HEDVIG
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Segítség 
egész évben
A Család és Gyermekjólé-
ti Szolgálatnál egész évben 
nagy hivatástudattal, odaa-
dással segítettük a gyermeke-
ket és a családokat. Csökken-
tett létszámmal is megpróbál-
tuk a lehető legjobban ellátni a 
feladatainkat.
Idén is megszerveztük a nyá-
ri gyermekhetünket, melyben 
egy nyugdíjba vonult óvó néni 
volt a segítségünkre. Szeptem-
berben az iskolakezdés min-
dig több és sokrétű munkával 
jár. Az októberi szakmaközi 
értekezletünkön vendégünk 
volt Maradi Ágnes, az esz-
tergomi járás, jelzőrendszeri 
tanácsadója.
Novemberben egy előadást 
szerveztünk a Kultúrházban 

„Hogyan védjük meg gyerme-
keinket a drogtól„ címmel, me-
lyen Néveri Péter Edvárdné 
r.főhadnagy beszélt a drog ve-
szélyeiről, a szülők és felnőttek 
feladatairól. Nagyon érdekes 
előadás volt. Sajnos kevés szü-
lő jött el, pedig sok hasznos in-
formációt hallottunk.
Így év vége közeledtével sze-
retnénk megköszönni min-
den kedves adományozónak 
az  önzetlen segítségét. Békés, 
boldog karácsonyt és eredmé-
nyekben gazdag boldog új évet 
kívánnak a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat dolgozói.

Vártuk a 
Mikulást 
a Katica 
csoportban! 
A gyerekek egyik legkedve-
sebb ünnepe minden évben 
a Mikulás érkezése. A kedves 
Mikulás ajándékot s néha egy 
kis virgácsot hoz a kicsiknek. 

A táti nagycsoportos Katicá-
sok ilyenkor izgalommal ké-
szülődnek. Miklós napja előtt 
nagy sürgölődés kezdődik az 
óvodában. Feldíszítjük a cso-
portszobát és az öltözőt. A vá-
rakozás kedves momentuma a 
szép rajzokkal díszített levelek 
megírása. A kívánságok, kéré-
sek ezután a kis piros postalá-
dába kerülnek, amiket a Mi-
kulás egyik éjjel elvisz az óvo-
dából. Az ősz szakállú, öreg 
Mikulást sok szép rajzzal, ver-
sekkel és énekekkel köszöntjük 
minden évben. 
Huszárné Wieder Katalin, 
óvodapedagógus

Mi újság a 
Világűrben?
Köszönhetően Szíjártó Lajos 
nyugalmazott csillagász szak-
kör vezető szervező munkájá-
nak, november18-án – a Csilla-
gászati Hónap alkalmából – Mi 
újság a világűrben? – címmel 
Almár Iván csillagász, űrkuta-
tó, a fizikai tudományok dok-
tora, a Magyar Asztronautikai 
Társaság örökös, tiszteletbe-
li elnöke tartott előadást a táti 
Kultúrházban. Nevét minden-
ki ismeri hazánkban, aki egy 
kicsit is érdeklődik az égbolt 
tudománya iránt. Az általa 
szerkesztett Űrhajózási Lexi-
kon vagy az Űrtan alapműnek 
számítanak a témában. Kö-

zérthető és élvezetes cikkeiből, 
előadásaiból sokan kerültek 
közelebb a világűr titkaihoz, 
ahogy a táti előadásán is.  Az 
emeleti terem zsúfolásig meg-
telt, nagy örömünkre sok fia-
tal is érdeklődött a téma iránt. 
Almár Iván idén töltöttbe 84. 
életévét, de tudása, előadásai-
nak színvonala mit sem kopott 
az évek alatt. Ahogy Szíjártó 
Lajos lelkesedése sem a téma 
iránt. Köszönet mindkettőjük-
nek és további jó egészséget 
kívánunk.

Nemzetiségi 
délután
A Táti Német Kisebbségi Ön-
kormányzat november 20-án 
Nemzetiségi délutánt szerve-
zett a Kultúrházban. A helyi 
kórusok (Német Nemzetisé-
gi Asszony- és Férfikórus) és 
a táti III. Béla általános iskola 
tánccsoportja mellett vendé-
geket is hívtak, a fellépők kö-
zött volt a Wagenhoffer Női Kó-
rus Csolnokról és a Vértessom-
lói Német Nemzetiségi Felnőtt 
és Ifjúsági Tánccsoport, akik 
fergeteges műsorukkal kitűnő 
hangulatot teremtettek az esti 
Polka-partihoz, melyet csak 
fokozott a Táti Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar muzsikája. 
A programra – talán a várnál is 
többen eljöttek – természete-
sen nagy örömünkre! Sok régi 
tátit is köszönthettük a közön-
ség soraiban, akik láthatóan 
élvezték a műsort és jól érezték 
magukat. A sok szép régi dalla-
mot hallva, talán egy kicsit úgy, 
mint régen.

Gólyahírek
2016. augusztus végétől  
lapzártáig született táti 
gyermekek, városunk 
legifjabb polgárai:
Adolf József és Vachaja Ildikó 
lánya, Anna Zsófi  | Szendrei 
Imre és Szilágyi Viola lánya, 
Léna | Molnár Mária lánya, 
Mária Lilla | Cseszka  Ákos 
és  Kovács Réka  fia, Álmos 
| Halmai Tamás és Váné 
Dorottya  lánya, Villő | Tokodi 
Pál  és  Tóth Andrea  fia, 
Benedek | Ferenczi  Krisztián  
és  Balázs Erika lánya, Eliza 
Nóra | Ádám  János  és Soczó 
Gabriella  fia, Patrik | Keil  
Krisztián  és  Peltzer  Tímea  
fia, Máté.
Gratulálunk, és jó egészséget  
kívánunk  Nekik!

Fotókiállítás
2017. január 13. (péntek) 18.00 
órától kerül sor a VII. Komá-
rom-Esztergom Megyei Fotó-
pályázat vándorkiállításának 
megnyitójára, a Táti Galériá-
ban (Kultúrházban).

Időpontváltozás
A Dvorák Színház: A békaki-
rály című, 2017. január 19-re 
meghírdetett gyermekelőadá-
sa, január 17-én (kedden) 10 
órakor kerül megtartásara a 
Kultúrházban.
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A Buseck-Moll-Tát Ba-
ráti Társaság busecki 
csoportjának meghívá-
sára, advent első hétvé-
géjén (november 25-27.) 
a németországi test-
vértelepülésünkön tett 
baráti látogatást a Táti 
Férfikórus. 

1000 km és 13 óra utazás fára-
dalmait maguk mögött hagyva, 
pénteken este öt órakor érkezett 
meg a kórus Buseck főterére, 
ahol akkor már javában készü-
lődtek a helyiek a hétvégén meg-
rendezésre kerülő karácsonyi 
vásárra. A csoport a közelben 
lévő Alte Schmiede Landhotel & 
Gasthof épületében kapott szál-
lást (a tátiak talán úgy ismerik: 
„Gizella fogadója”). 

A kórus fogadására rendezett 
vacsorán Hans Dieter Otters-
bach köszöntötte a csoportot. 
Jelen voltak még a baráti társa-
ság tagjai, valamint az az Ulrike 
Gerwing (a kitűnő busecki har-
monikás), aki szinte mindvégig 
együtt volt a csapattal a hétvé-
ge folyamán. Mivel a kórusból 
beszélnek néhányan németül, 
illetve elkísérte a csoportot 
Papp Mária (akinek ezúton is 
köszönik a sok segítséget), még 
a vacsoránál felszolgált helyi 
ételkülönlegességek tálalá-
sa előtt nyüzsgő beszélgetés, 
ismerkedés alakult ki a ven-
dégek és vendéglátóik között. 
A vacsora alatt többek között, 
olyan ételeket kóstolhattak, 
mint például a Schwabentopf 
(„svábtál”). Aki ismeri Hans 
Dieter Ottersbach-ot, az tudja, 
hogy remek érzéke van a baráti 
kapcsolatok megteremtéséhez, 
de a humor sem áll messze tőle. 
Többek között minden kórus-
tag számára ajándékozott egy 
Deutschland feliratú sálat, 
melyen Coca-cola reklám volt 

és elmondta, hogy ezt a Miku-
lás (St. Nicolaus) hozta a táti 
vendégek számára, remélve, 
hogy németországi tartózkodá-
suk alatt inkább a finom német 
söröket preferálják, vagyis 
nic(h)-Cola-aus.

Szombat reggel, amíg a csa-
pat többi tagja a délutáni fel-
lépésre készült, Mechler József 
és Papp Mária a temetőben 
koszorút helyezett el Hans 
Dieter Ottersbach feleségének 
sírjánál. 

A Busecki Karácsonyi Vásárt 
Dirk Haas jelenlegi polgármes-
ter nyitotta meg, aki (a helyi 
zeneiskola műsora után) a Táti 
Férfikórus műsorát is megte-
kintette. A kora délutáni fellépés 
ellenére nagyon sokan gyűltek 
össze a könyvtár lépcsősoránál 
és nagy tapssal köszönték meg 
a tátiak fellépését.

A „hivatalos” fellépést köve-
tően – melyet Prantner Imre 
vezényelt, s melyen magyar 
karácsonyi énekek voltak reper-
toáron – a kórus a Baráti Társa-
ság sátrához ment át, ahol késő 
estébe nyúlóan sváb dalokat 
énekelt. Az egyébként is nyüzs-
gő vásárban, szinte forgalmi 
dugót okozott a folyamatosan 
nagy létszámú közönség, akik 
végig együtt énekeltek a Táti 
Férfikórussal. Elmondásuk sze-
rint sok-sok olyan éneket hal-
lottak, melyek régi sváb dalok, 
s melyeket már csak néha hang-
zanak el egy-egy baráti összejö-
vetelen. A „szünetekben” a hely-
ben alakult virtuóz harmonika 
trió (Ulrike Gerwin, Mechler 
Ferenc és Jagudits Ákos) szóra-
koztatta a nagyérdeműt.

A baráti társaság sátránál 
táti bort és abból készült forralt 

bort valamint táti recept alap-
ján készült lángost árultak a 
buseckiek. Bár több helyen is 
árusítottak bort és lángost, a 
leghosszabb sor mindvégig itt 
volt, jelezve, hogy a jó magyar 
terméknek kereslete van.

A hosszúra nyúlt éjszakát 
követően, korán kelt a csapat, 
hiszen visszafelé ismét egy 
hosszú út várt rájuk. Gizella 
fogadója előtt igen népes lét-
számú csoport gyűlt össze, 
melynek minden tagjait nehéz 
lenne felsorolni. A prominen-
sebb személyek közül: Hans 
Dieter Ottersbach és a bará-
ti társaság vezetőségi tagjai, 
Dirk Haas jelenlegi polgár-
mester, Erhard Reinl és Wal-
ter Khün volt polgármesterek, 
Ulrike Gewin, Gerhard Weber 
(a baráti társaság előző elnö-
ke, aki minden évben ellátogat 
Tátra, nagy támogatója a táti-
aknak, de aki betegsége miatt 
most sajnos nem tudott több 
időt tölteni a férfikórussal) és 
még sokan mások.

Egy rövid, zsúfolt és fárasz-
tó, de valóban felejthetetlen 
úton volt túl november utolsó 
hétvégéjén a Táti Férfikórus. 
Remekül érezték magukat és 
legfőbb céljuk megvalósult, 
miszerint tovább erősítették 
és új kapcsolatokkal bővítet-
ték a Buseck-Molln-Tát part-
nerkapcsolatot. Köszönik az 
utazáshoz nyújtott támoga-
tást Tát Város Önkormányza-
tának valamint a Táti Német 
Kisebbségi Önkormányzat-
nak. Köszönik a szálláshoz és 
ellátáshoz nyújtott támogatást 
a busecki baráti társaságnak 
valamint Gerhard Webernek, 
akik az elmúlt években támo-
gatta rendszeresen a férfi-
kórust egy megvalósulandó 
busecki utazáshoz.

HÁMOS LÁSZLÓ

Busecki Karácsonyi Vásár
Németországi testvértelepülésünkön járt a Férfikórus 




