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Mollni látkép

Busecki kastély és városháza

Mollni templom

20 éves
a Buseck-MollnTát testvérvárosi
kapcsolat
Mindenhol és mindenkor
röpül az idő, nem csak Táton,
de Buseckben és Mollnban
is. Immár húsz éves a
testvérvárosi kapcsolatunk.

A rövid történet a kapcsolatfelvételről a következő. A környező városoknak már voltak testvérkapcsolataik, amikor Kátai
Ferenc polgármester és az
akkor alpolgármester Szenes
Lajos a testülettel úgy döntött,
hogy is szerezzünk magunknak
vőlegényeket. A Hessen tartományban lévő, Frankfurttól
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60 kilométerre fekvő szép és
mutatós – szokásos német rendezettséggel és mindennemű
precizitással bíró több, mint
tizenöt ezres várossal Buseckkel vettük fel a kapcsolatot. Először Walter Khün polgármester
és kísérői, legtöbbször igaz és
hűséges barátunkkal, Gerhard
Wéberrel látogattak hozzánk.
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Aztán 1992 októberében mi is
ellátogattunk hozzájuk. A kapcsolatfelvételre 1996. május
4-én került sor az első Táti
Pünkösdi Napok alkalmával.
De akkorra már kettős házasságkötés valósult meg, mivel a
buseckiek osztrák testvérvárosa, Molln is úgy döntött, hogy
ők is csatlakoznak hozzánk. Ők
tavaly a 40. évfordulójukat tartották. Településük egy meseszép helyen fekvő község. Ott a
kezdeti buzgólkodók a polgármester Erich Dirngrabner volt
és alpolgármesternője, az örök
vidám és fáradhatatlan Heidelinde Mitterbauer. Kátai Ferenc
táti polgármester 8 évi munkáját aztán a volt alpolgármester
Szenes Lajos 16 évig folytatta. Közben őrségváltás volt
Buseckben is és Erhard Reinl
bürgermeister nagy ismeretséggel folytatta a munkát, hisz

A Buseck-Molln-Tát partnerkapcsolat
10 éves jubileumán

számtalan alkalommal eljött
Tátra a küldöttségekkel. Mollnban a folytató Alois Steiner volt.
A tíz éves évfordulót már vele
ünnepeltük Táton, a folytatás
feladata a 2014-től választott
addigi alpolgármesterre Turi
Lajosra vár.
Elnézést kérünk, ha a következő névsorunk nem teljes,
melyben megörökítjük az utókor számára mindazokat, kinek
köszönettel tartozunk a testvérkapcsolatok ápolásáért. Ennek
lényege a polgárok és az országok jobb megismerése mellett
az, hogy az emberi és kulturális kapcsolataikat ápolják, hogy
ezzel a települések és az országok előbbre jussanak minden
tekintetben. Buseckből a már
említett település vezetők mellett a mostani Baráti Társaság
elnöke Hans Dieter Ottersbach
képviselő, Frank Müller tűzoltóparancsnok, Anna Rüster az
egészségügyi szállítmányok
szervezője, Rainhold Stein irodaigazgató, Ernst Walter és felesége Gertrud, Silvia és Jürgen
Kremer a tűzoltók jó ismerői,
és más tátiakon is sokat segítők. Liselotte és Josef Happ a
szeretetotthon állandó ajándékozó látogatói. Thiele Bernd és
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Pinceparty Gerhard Weber pincéjében
busecki és mollni vendégekkel (1997)

felesége a szupersofőrük, Karl
Doberauer – Gerhard sofőrje és
városházi pénzügyes, Wagner
Doris és Mannfred. Gerhardunk új buszsofőrje Kürschner
Gerhard a számtalan pincebuli
gitárosa is egyben. A virtuóz
harmonikás Ulrike Gerwin, ki
még hangszert is vett nekünk.
Kedves polgármesterük utódja,
azaz Erhard Reinl utódja Dirk
Haas. A plébános urakat is ki
ne felejtsük!

Mollnból az említetteken
kívül a már leköszönt polgármesterasszony Renatte Rettenegger, akit a legújabb településvezető követ Friedrich Reinisch.
Johann Prentner, ki házat is vett
a Petőfi utcánkban, Bernhard
Werner és Egon Petschnik is jó
barátaink voltak. A zenekar kiváló tagjait és a Maultrommellel
(doromb) zenélőknek is üdvözlet. Külön emlékezettel Franz
Steiner vizebürgermeisterre és
iskolaigazgatóra. A címerben
szerepel is a hangszerük. Erőben, egészségben az Isten éltesse
mindannyiukat. Mag. Karl Gruber Pfarrer és Sr. Rosmarie Süss
OSB apácával egyetemben.
Jubileumi megemlékezésünk
végén ismételten megköszönjük
a testvérvárosoknak a számtalan ajándékot és pénzbeli
támogatást.  TÁTI KÁTAI FERENC

Mollni templom

Busecki régi városháza

Tisztelt Busecki, Mollni
és Táti Polgárok!

Tát is csatlakozott
a Mária úthoz

E jeles évforduló alkalmával én is köszöntök mindenkit szeretettel és további kapcsolattartásért drukkolok a táti polgároknak, intézményeinknek és a civil szervezeteinknek egyaránt.
A városházi kapcsolaton túl főleg az iskolára, óvodára, a
sportosokra és tűzoltókra számítunk és nem utolsó sorban a
zenekarra és a mazsorettekre. Az eddig is legjobb kapcsolattartók neveit köszönettel említem. Kurinyeczné Papp Máriáét a 20
év alatt mindig kész és precíz fordításaiért és idegenforgalmi
tevékenységéért. Mechler Józsefét elsősorban és Mechler Ferenc
harmonikásunkét, kiknek főztje és zenéje nélkül a Gerhard
által vett táti pincében nem találkozhatnánk. Köszönet illeti
még Horváth István és Simon János igazgatókat és az iskolák
tolmácsolást segítő tanárait, a nemzetiségi tánctanítókat
Aknainé Borikát, Hauberné Szalóki Évát, Englerné Bábszki
Krisztinát. Az asszony- és a férfikórus tagjai is, kik gyakran
teszik széppé az összejöveteleket. Kívánom, hogy mind több polgár ismerje meg egymást a jövőben! Szeretetben, tiszteletben, a
viszontlátás igényében erősödjön, gazdagodjon partnerségünk!

TURI LAJOS

Tát Város Önkormányzatának
képviselő-testülete az áprilisi
ülésen határozatban döntött
arról, hogy városunk is csatlakozik a Mária úthoz és a Mária
Út Közhasznú Egyesülethez.
A zarándokút környékünkön eddig a Péliföldszentkereszt-Tokod-Dorog-Esztergom
útvonalon vezetett, de idéntől
kettéválik és egy újabb ága a
Péliföldszentkereszt-Tát-Esztergom útvonalat fogja követni. A Mogyorósi Kőszikla irányából, a 25 éves Szent Orbán
kápolnát és a táti pincéket
érintve érkezik Tátra.
A Mária Út Közép-Európán
átívelő zarándok- és turistaút-hálózat. A hálózat kelet-nyugati tengelye az ausztriai
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, észak-déli
főútvonala a lengyelországi
Czestochowatól a hercegovinai Medugorjeig visz mintegy
1400-1400 km-es távokon.
A zarándok- és turistaút-hálózat ötlete 2004-ben merült
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fel. A Mária Út kialakítására, fenntartására és fejlesztésére, a magyar keresztény
és kulturális hagyományok
népszerűsítésére 2006-ban
magánszemély alapítók létrehozták a Mária Út Közhasznú
Egyesületet.
A zarándoklás jelentős mozgalommá vált. A legutóbbi,
2014-es úton már huszonkétezer ember vett részt.
A Mária Út összeköt 400
mag yarországi települést,
több országot, képes fellendíteni a zarándokturizmust.
Magyarország jelenleg nem
használja ki a vallási turizmusban rejlő lehetőségeket.
További előnye, hogy tiszta,
nem okoz környezeti terhelést és az újonnan kialakítandó szálláshelyek révén
kiemelkedő eszköze lehet a
vidékfejlesztésnek, a kevésbé látogatott vidéki térségek feltárásának, valamint a
munkahelyteremtésnek.
HÁMOS LÁSZLÓ
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2016. Pünkösd havában

Pünkösd

Ünnepi gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól
Minden mozzanathoz energiára van szükség. Talán ebben gyökerezik az
ok-okozat törvénye: oka van minden eseménynek, történésnek. A klasszikus teológia Istent jelölte meg a világ létezésének és működésének okaként.
A 19.-20. század fordulóján némely fizikus spontaneitást próbált keresni az
atomi világban, olyan mozzanatot, amelynek nincs oka. Einstein erre azt
mondta: az Isten nem kockajátékos.
Isten mindenhol ott van a
világban, de nem gondolkozik
helyettünk és nem cselekszik
helyettünk. Büszkék is vagyunk
rá, hogy gondolkozunk és cselekszünk, de éppen a gondolkodóképesség okoz krízishelyzetet, vagyis nem mindig
emberhez méltóan gondolkozunk és nem mindig emberhez
méltóan cselekszünk. Évtizedekkel ezelőtt mondogatták
már: annyi atombomba áll
készenlétben, hogy a föld minden élőlényét elpusztíthatnák
velük. A pusztulásnál szebb
jövőt várunk, de nemcsak várni kell, hanem tenni is kell érte.

Isten azokat a gondolatokat
küldte el nekünk Jézus által,
amelyeket követve kilábalhatunk krízishelyzetünkből. Az
apostolok és a többi krisztusban hívő tanítvány birtokában
voltak ezeknek a gondolatoknak, amikor Jézus, mint ember,
elhagyta a mi világunkat,
vagyis a mennybe ment. Mégis úgy viselkedtek, mint az az
autó, amely szépen össze van
rakva, de nincs benne üzemanyag; minden mozzanathoz
energiára van szükség. Féltek,
szorongtak, bezárkóztak, nem
tudtak mit kezdeni a szép, értékes, isteni gondolatokkal.

Pünkösdkor, Jézus feltámadása után negyven nappal,
eltöltötte őket a Szentlélek, a
megmozdító isteni Energia.
Megvilágosította értelmüket
arra, hogy mit kezdjenek az
isteni gondolatokkal, a jézusi
tanítással, és bátorságot is adott
nekik, hogy e gondolatokat tettekre kezdjék váltani. Az isteni
gondolatok mozgását isteni
energia támogatja, a Szentlélek.
Nem akarjuk összekeverni a
gépeket az élőlényekkel, mert
tudjuk, hogy a nagyon sokra
képesített robot sem lesz sohasem gondolkodó élőlénnyé, de
hasonlatnak mégis jó. Jézus

korában sok juhnyájat láttak az
emberek, most sok autót látunk.
A Szentlélek nem tömeghez,
hanem személyekhez érkezik
el, külön-külön. Ezt mondja el
az Apostolok Cselekedeteinek
könyvében olvasható történet:
mindegyikükre leszállt egyegy lángnyelv. Ezt fejezi ki és
valósítja meg a püspök, amikor minden bérmálkozó fejére
ráteszi kezét. Az így, egyenként
kiformálódó, Szentlélek-vezette egyénekből áll össze az a
közösség, amely Isten akarata
szerint való, s amely közösség képes ellenállni azoknak
a társadalmi mozgásoknak,
amelyek a krízishelyzetből
fakadnak és úgy darálják az
embereket, akár a természet
elemi erői, a vihar, a földrengés,
a szökőár…
Kérjük Istent, Szentlelke által
hatékonyan segítse a most bérmáltakat; minket pedig, régebben bérmáltakat, frissítsen fel
a Pünkösd. A Szentlelket újra
és újra kell várni és fogadni,
akárcsak tüdőnkkel újra meg
újra kell szívni a levegőt.

Új kereszt a Mogyorósi Kőszikla
peremén

Emlékjel Jézus értünk hozott keresztáldozatáért
A Szentírás számos, hegyekhez kötődő esemény leírását őrzi. Jézus is
szívesen vonult tanítványaival magaslati helyekre. A hegyekben járva
az ember könnyebben kiszakad a hétköznapok taposómalmából, a tárgyaink világából, és nyitottabb szívvel tud odafordulni az emberi létezés nagy kérdései felé.

A mog yorósbányai eg yházközösség
Milinszki Márton és Szarka György indítványára néhány évvel ezelőtt egy tavaszi
napon fehér fakeresztet állított a Mogyorósi Kőszikla peremére, a pincevölgy fölé. A
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keresztállítók szándéka az volt, hogy a völgyből is jól látható kereszt emlékjele legyen
Jézus értünk hozott keresztáldozatának.
A fakereszt tavaly nyáron eltört. Hogy az
időjárás viszontagságai vagy az emberi gyarlóság okozta-e a vesztét, utólag már nehezen
kideríthető, de valószínűleg mindkettő közrejátszhatott abban, hogy egy csonka emlékjel fogadta tavaly nyártól a kirándulókat és a
környékbeli pincetulajdonosokat.
Hogy Jézus értünk hozott keresztáldozatának emlékét továbbra is egy mes�sziről látható emlékjel hirdesse, Mechler
Mihály vállalta magára a tiszteletreméltó
feladatot, hogy saját anyagból elkészítse

az új keresztet, amely most már nem fából,
hanem időtállóbb és rongálásbiztosabb
technológiával alkottatott meg. Anyaga harmata cső, bevonata tüzihorgany,
a kereszt végein és sarkaiban kovácsolt
motívumokkal.
2016. februárjára elkészült az új kereszt
és egy lelkes kis csapat (Mechler Mihály a
Táti Férfikórus néhány tagjával kiegészülve:
Keil Attila, Mechler József, Poszpisek Lajos,
Rocsák László, Rózsahegyi György) március elején, Húsvét előtt fel is állította azt a
Mogyorósi Kősziklán. A kialakítás és a felállítás az önkormányzat anyagi támogatásával
valósult meg. 
MILINSZKI M. – HÁMOS L

25 éves az Orbán kápolna
Szent Orbán pápa
a szőlősgazdák és vincellérek védőszentje

Felújított Orbán kápolna 25. éves évfordulója alkalmával tesszük meg vis�szaemlékezésünket. A vértanú pápa 222–230 között ült Szent Péter főapostol trónján. Bővebb történetét a Szentek élete című könyvben olvashatjuk. Az
1991. május 26-án három pap részvételével tartott szertartáson Tát, Mogyorósbánya és Tokod település polgárai ottléte alkalmával döntöttek úgy, hogy
ezek után minden évben váltásos szervezésben megünnepelik a szent évfordulóját és kérik hathatós támogatását a nagyon szép helyen lévő gondozott
szőlőikre. Az évforduló kapcsán emlékezzünk az akkori időre is.
Nagyon lelkes évek és hónapok
voltak azok, melyek sokakat
nagy várakozással töltöttek el
a szabadabb, boldogabb és gazdagabb élet reményében. Rengeteg új ötlet, sok kezdeményezés,
lelkes munka volt akkor. Készültünk a század- és ezredfordulóra, az ezeréves Magyarország
és a kétezer éves kereszténység
megünneplésére. Ugye emlékezünk, hogy Táton is mennyi
minden lendületbe jött? 1989–
91 között nagy dolgok történtek
Európa szerte. Táton még 1989
dec. 21-én, Sztálin születésnapján szedtük le a vörös csillagot a
pártház tetejéről. Az éjféli mise
végén az MDF helyi szervezete –
az akkor nehéz helyzetben lévő
– Erdélynek gyűjtött. 1990 tavaszán országgyűlési, szeptemberben pedig helyi választások
voltak. A jól előkészített tervekkel induló községházi vezetés
és a testület azonnal munkához
látott. Sorra nyertük a pályázatokat, nem kellettek már a járás,
sőt még a megye kijárásai sem,
hisz közvetlen kapcsolatunk
volt nem egy miniszterrel is.
A jó ivóvíz és a bővített iskola
kérdését – mely évek óta húzódott – megoldottuk. Az addigi
négy! magántelefonból 37 lett,
majd jött a 90-es központ és Tát
fő szervezésében indult a csak
15.000 Ft-ra tervezett teljes telefonhálózat kiépítése. Beindult a
kárpótlás, Kertvárosban potom
pénzért 147 lakást privatizáltunk. Már alakult a szennyvíztelep bővítési terve és a Falu és

Újtelep csatornázása. Hazaérkezett a vértanú bíboros hercegprímás Mindszenty a Bazilikába, itt volt II. János Pál pápa.
Elment az utolsó orosz baka is az
országból.
A német testvérkapcsolatok
látogatásai kezdődtek. Meghalt
az utolsó táti révész Mécs Franci
bácsi (1898.) A keresztjáró napok
(körmenetileg jártak ilyenkor a
hívők) alkalmával a még létező
kis kápolnákat ilyenkor látogatták a hívők égi áldást remélve.
Ilyen volt Táton a mozival szemben, melyet el kellett bontani, de
helyette máris készült a ma is
álló Mária kápolnácska a temető elején, melyet id. Kátai Ferenc
és Pédl Márton kőművesek építettek. A mogyorósiak tulajdonában lévő hegyi Orbán kápolna is a keresztjáró napok egyik
állomása volt. Ez a Mélyút végén,
a Mogyorósbánya felé haladva
jobbra fekszik ötszáz méterre.
Pintér József szentkereszti és
mogyorósi plébános panaszkodik a táti Fazekas esperes úrnak,
hogy a mogyorósiak lemondanak róla és nincs szándékukban rendbe hozni. (Kardos atya
2009-ben írt plébániatörténetének 63–64. oldalán bővebben.)
Fazekas István a tátiak esperes
plébánosa az egyházközség
nevében felvállalja az ügyet,
melyet Pintér atya így köszön
meg: „…a szóban lévő Szent
Orbán kápolnáról a mogyorósbányai egyházközség lemond,
már amennyiben lemondásról
lehet beszélni. A mogyorósiak

azt nem tartották tulajdonuknak. Hála Istennek, hogy akad
olyan nagylelkű és áldozatos
egyházközség, mint a táti, hogy
azt az elhagyott kápolnát rendbe
hozatja…” (Pintér József lelkész,
Péliföldszentkereszt, 1955. sept.
23.) Aztán már 1991-ről írunk,
amikor talán a tátiak sem tartották annyira rendben a kápolnát.
Először Schimdt Géza és Hartmann Sándor fordul dr. Borsa
Mihály táti plébános kanonok
teológiai professzor úrhoz, a
felújítási szándékkal. A toborzáshoz nem kellett nagy ügyet
keríteni, mivel a pincegazdák, de
mások is sokan azonnal jelentkeztek a rendbe tételére. Álljon
itt nevük és kerüljenek fel a táti
história arany lapjaira. „A múltnak emlékül – A jövőnek példaképül – Szolgálatára a jelennek.”
Ha mégis valakit kihagytunk, az
feltétlen jelentkezzék, hogy az
utókor mindig is hiteles forrás
anyagot kapjon. A sok táti mellett pár mogyorósi is van, a tokodiak meg találják meg a módját,
hogy az elkövetkezendőkben ők
is miképp tudnak hozzájárulni
a most már közös Orbán kápolnához, hisz szőleiket a vértanú
szent pápa bizonnyal megvédi.
Baumann István † (mezőgazda), Emmer József (vasas vállalkozó), Hartmann Sándor (vasas
vállalkozó), Hauber Ferenc †
(kőműves mester), ifj. Kátai Antal
(asztalos restaurátor, az ő telkén
áll most a kápolna és ő az állandó gondnok tisztességgel), Kovács
Jakab † (TV szerelő), id. Kovács

Tibor † (ácsmester), Mechler
Mihály (Újtelep, általános vasas,
kovács és már számtalan műve
díszíti több egyházi intézmény
berendezését), id. Mechler Ferenc
† (kőműves, Ady utca), Mechler
Péter † (általános vasas és fafaragó, remekbe szabott Szent Orbán
szobra éke a kápolnának), Lusztig József (kőműves), Papp József
† (volt iskola igazgató, a pincegazdák udvari harmonikása),
Mechler János (felvég, kőműves,
templomatya és általános gondnoka az egyházközségnek), Rotbauer László (asztalosmester),
ifj. Rózsahegyi Ferenc (mezőgazda), id. Schmidt József † (Arany
J. utca, kőműves), fia, Schmidt
Géza (vállalkozó, Ady, majd Fő út),
Szabó Mihály (kőművesmester, az
egyházközség elnöke), Kátai Ottó
(asztalos), ifj. Keil Mihály (Kertváros, kőműves), Schmidt István †
(kőműves), Pétervári László (üveges mester), mogyorósbányaiak
részéről: Dániel Fülöp, Id. Papp
András †, Szabó Ferenc.
Adjon a jó Isten mindan�nyiuknak erőt, egészséget, sok
kegyelmet és finom borokat!
TÁTI K ÁTAI FERENC
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Jókedv és
hagyományok

A Táti Férfikórus krónikájához

Bár több cikkben is megemlítésre került, hogy
2015-ben ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját
a Táti Férfikórus, külön írás nem készült a csoportról az elmúlt év Walzer számaiban. Ezt a restanciát
szeretném most pótolni.
2010. februárjának egy estéjén
találkozott néhány – későbbi
alapító tag – a pincéknél. Hogy
ez melyik Mechler pincénél
volt, az már a feledés homályába merült, mint ahogy a pontos
dátum is. De talán nem is ez a
fontos. A beszélgetés során Kostyál János felvetette, hogy abban
az évben ünnepli a Táti Német
Nemzetiségi Asszonykórus 20.
jubileumát. A jelenlévők egyöntetűen kijelentették, jó lenne,
ha néhány férfi összeállna és
meglepetés műsorként fellépne
a hölgyek ünnepi koncertjén.
A szót hamar tett is követett
és már néhány héttel később
egy csütörtök estén a táti könyvtárban találkozott egy tucatnyi
lelkes úriember. Hogy miért
fontos a csütörtök este? Mert
többségük már évtizedek óta
találkozott rendszeresen a hét
ezen napján, csak addig nem
a hagyományok, az emberi
kultúra megőrzését szolgáló
könyvek, hanem a táti pincék
falai között. Ez volt az úgynevezett „pince csütörtök”, melynek estéjén a pincéknél kisebb
közösségekben találkoztak a
helyi gazdák. A harapnivaló
és a megtermelt bor mellett
néhány helyen elhagyhatatlan
volt az ének- és harmonika szó.
Ilyen csapat volt például Papp
József igazgató úr baráti köre,
akik a magyar nóták hívei voltak. És volt egy másik csapat,
akik jórészt Mechler József és
Mechler Ferenc köré csoportosultak és akik a sváb hagyományokat őrizték. (A dalkörök
és kórusok alapelve itt is igaz:
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„Végy egy jó harmonikást!”) Ez
utóbbi csoportban vetődött fel
az ötlet a meglepetés fellépés
előkészítésére.
Hamar összekovácsolódott a
csoport a csütörtöki könyvtári
próbákon. Kezdetben inkább
volt egy lelkes csapat – ahol a
bor volt a „kotta” – és ahol fontosabb volt a baráti társaság és a
meglepetés előkészítése, mint a
művészi színvonal. De gyorsan
fejlődtek és a hölgyek jubileumi
koncertjén való fellépés olyan
jól sikerült, hogy úgy döntöttek együtt maradnak. Céljaik
is hamar megfogalmazódtak.
A tagok által ismert, évtizedek
óta énekelt régi pincenótákat és
legfőképp a sváb dalokat szélesebb körben megismertetni a
közönséggel, átörökítve ezzel
azokat, jövőt adva a még élő
hagyományoknak.
Az első csapat tagjai az alábbiak voltak: Bodrogi István,
Dinnyés Ferenc, Holop István,
Hausneck Antal, Hámos László,
Jagudits Ákos, Kostyál János,
Mechler Ferenc (harmonika),
Mechler József, Poszpisek Lajos,
Rocsák László, Rózsahegyi
György, Paár Béla.
A „lányok” ünnepi koncertje
után csatlakozott: Aubéli János
és Keil Attila, majd a későbbiekben Beck Artúr, Szabó István és
Prantner Imre.
Távozók is voltak. Az évek
alatt kilépett a kórusból: Holop
István és Paár Béla.
A csapat hamar rájött, ha szeretne továbblépni és énekelni
szerető baráti társaságból kicsit
továbbfejlődni, akkor bizony
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egy művészeti vezetőt, egy
szakembert kell keresni. Hisz
hiába volt akár több száz ének
a tagok fejében – melyek jórészt
addig szájhagyomány útján terjedtek –, vagy hiába tudott a „jó
harmonikás” első hallásra bármit eljátszani, vagy szólalt meg
szinte magától tucatnyi hangszert számláló harmonikagyűjteményének bármelyik darabja,
bizony azokat az énekeket, a
még élő zenei hagyományokat
valakinek papírra kell vetnie. Így
esett a választás Kócziás György
tanár úrra, akinek köszönhetően
valóban sokat fejlődött a kórus
az évek alatt.
Eleinte helyi rendezvényeken léptek fel. Az évek alatt
szinte minden táti programon
megmutatták magukat, így a
kórustalálkozókon, az ünnepi
megemlékezéseken, a helyi borverseny eredményhirdetésein,
az Orbán-napi rendezvényeken,
a Pünkösdi Napokon, a Szüreti Mulatságon, karácsonykor a
Kultúrházban, az éjféli misén és
utána a betlehemnél is, a Nemzeti Együvétartozás Napján, az
Idősek napi köszöntésen, és a
Nyugdíjas Klub rendezvényein. De közreműködtek a Táton
megrendezésre került Országos Búzaszentelésen, valamint
a Mária Rádióban közvetített
Mindenszentek misén. Tagjai
énekelnek a húsvéti passióban.
Rendszeresen fogadják vendégül a pincéknél a testvértelepülésekről érkezett vendégeket. De
készítettek már vacsorát a Táton
táborozó délvidéki fiataloknak,
és örömmel fogadták Mechler

Ferenc pincéjében a híres harmonikás, Tabányi Mihály látogatását. A kórus tagja ezen túlmenően is rendszeresen segítik a
települést munkájukkal. Nagyon
sok rendezvényen főznek (a vendégek nagy megelégedésére) és
például ők segítettek a Kultúrház
energetikai felújításánál a kb.
15.000 kötet könyv pakolásában.
Ahogy fejlődött a kórus egyre több környékbeli dalkörtalálkozóra és megyei német
nemzetiségi találkozóra kapott
meghívást. Így fellépett Bajnán,
Ebeden, Esztergomban, Dorogon, Kecskéden, Leányváron,
Mogyorósbányán, Nyergesújfalun, Soroksáron, Szomódon,
Tatán, Tokodon, Várgesztesen
és Zsámbékon.
A repertoár is folyamatosan
bővült. Részint katonadalokkal
részint – mivel a kórus fele helyi
pincegazda, a másik fele meg szereti a bort… – bordalokkal. Ennek
köszönhetően több alkalommal
is felléptek nem csak a helyi, de az
Ister-Granum Borlovagrend rendezvényein is. Sőt a kórus tagjai
között már borlovag is van.
Ugyancsak a repertoár bővülését eredményezték a Musikland Utazási Iroda meghívásai, ahol az általuk szervezett
programokon külföldi kórusokkal együtt léptek fel, így
például olasz és finn dalokat is
megtanultak.
És hogy milyen gyorsan telik az
idő. Nemrég még az Asszonykórus 20. jubileumi koncertjére alakultak, tavaly pedig már a saját 5
éves fennállásukat ünnepelték.
HÁMOS LÁSZLÓ

Táti Walzer

www.tat.hu

A babák szinte életre keltek,
bájos arcvonásaik mögött
ott lapult a lélek is. 2006-ban
többen elhatároztuk, hogy a
babakészítő mester vezetésével
szeretnénk megismerkedni a
porcelánbaba készítés rejtelmeivel. A próbálkozásból szerelem
lett, és ma már 17 hölgy szerez
örömet saját magának, a közönségnek, de elsősorban a gyerekeknek a szebbnél-szebb babák
elkészítésével, kiállításon való
bemutatásával.
Magyarországon még nem
túlságosan elterjedt ez a különleges, és sok ügyességet, kreativitást igénylő hobbi. A megalakulásunk óta eltelt közel tíz év
alatt számtalan egyedi kézműves remek született. Valamen�nyi baba más és más. Aprólékosan kidolgozott, minden egyes
porcikáját ki-ki maga készíti
el. Márpedig ez jó néhány kézműves mesterség ismeretét is
feltételezi, és türelmet igényel.
Porcelánból általában csak a
babák feje, végtagjai és mellrésze
készül, melyet mesterünk önt ki
gipszmintába kaolin alapú öntőmasszából. A babák arca több
napos megmunkálás, csiszolás, az arckifejezést leginkább
megadó festés, majd az égetés

A babák szerelmesei

10 éve működik a Táti Porcelánbaba Klub

Városunkban, a helyi Kultúrházban alakult és működik jelenleg is az ország első
és eddig egyetlen Porcelánbaba klubja. Egy, 2005 Adventjében – Czibuláné Csicsman Erzsébet gyönyörű porcelánbabáiból – rendezett kiállítás olyan mély benyomást gyakorolt ránk, melynek hatása alól máig nem tudtunk szabadulni.
után nyeri el végleges formáját.
A fejtartástól, a „sminktől”, a
szem formájától függően egy
alapformából számos egyéni
karakter születhet. A porcelán
testrészek kitömött textil testet
kapnak, aminek belsejében egy
csontszerű műanyag váz gondoskodik róla, hogy a baba különböző mozdulatokban is megálljon.
S akkor még nem beszéltünk a
kalaptól a cipőig minden ízében
valódi öltözékről. A ruhavarrást
komoly kutatómunka, illetve
a textíliák és egyéb kellékek
gondos összeválogatása előzi
meg. A témaválasztásnál arra
törekszünk, hogy megörökítsük
egy-egy történelmi kor viseletét
a babáinkon. Az évenként megrendezett országos versenyen
az első években egyéni munkákkal indultunk, majd 2010-től
közösen különböző jeleneteket

DUNAPARTI BABAPARÁDÉ –
SZENT IVÁN ÉJI TÜNDÉRVILÁG
TÁT – 2016. június 24-26
június 24. péntek:

18.00 A Babaparádé ünnepélyes megnyitása
		
Közreműködik: a Táti Német Nemzetiségi Asszony- és Férfikórus
21.00 „Kis éji zene” a Kis-Duna parton
		
Közreműködik a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar
21.30

Lampionos csónakfelvonulás a Kis-Dunán

június 25. szombat:

10.00–17.00 Babakonferencia
		 Előadók: Ék Erzsébet iparművész, jelmeztervező; Keglovicz Ferencné
Magyar Bababarátok Egyesület elnöke; Dr. György Erzsébet
Kis Áron Játéktársaság elnöke; Czibuláné Csicsman Erzsébet
gyémántkoszorús babakészítő mester

18.00 Szabadtéri programok a Kultúrház előtti téren
		
Kézműves-foglalkozások gyerekeknek; arcfestés; Mese-délután a
könyvtárban, zenés-táncos programok; kisvonatos városnézés
15.00–19.00 Pléner festészet a Táti Duna parton
		
Simon M. Veronika Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas
festőművész vezetésével, 21 órától kiállítás az elkészült
alkotásokból a Kultúrház előterében
22.00

Tábortűz – Tűzzsonglőr – Utcabál

június 26. vasárnap:
11.00 A Babakészítő verseny ünnepélyes eredményhirdetése
		

A program még szervezés alatt – a műsorváltozás jogát fenntartjuk!

állítunk össze. Életképeinkkel
rendre első helyezést értünk el,
emellett a klub tagjai egyénileg is
szép sikerekkel büszkélkedhetnek. Sok szép, emlékezetes kiállításon vehettünk részt országszerte. Kastélyról kastélyra jár a
„Barokk esküvő” a győri Zichy
palota, a Fehérvárcsurgói Károlyi kastély, a Lökösházi Bréda
kastély után az ország legszebb
barokk kastélyában a Fertődi
Eszterházy kastélyban volt látható több hónapig. A „Délután a
parkban”-t a Bréda kastély után
a Pesti Vigadóban is bemutatták.
A tavalyi versenyre készült el a
díszmagyar viseletet bemutató
életképünk, „Vasárnapi mise
után az Esztergomi Bazilikánál”
melyet elsőként a budapesti
Kiscelli Múzeumban láthatott
a közönség. Az idei versenyre
pedig reneszánsz viseletbe öltöztetjük porcelánbabáinkat.
Tíz évesek lettünk, és ezt szeretnénk együtt ünnepelni városunk
polgáraival! Szent Iván ünnepén
június 24–26. szeretettel várunk
mindenkit Duna-parti településünkre, a nagy babaparádéra!
Országos babakészítési versenyt
hirdettünk – a beérkezett alkotásokból kiállítás rendezünk be
a Táti Galériában. Bemutatásra

kerülnek a klub eddigi életképei,
a könyvtár és a folyosó zegzugaiban pedig Czibuláné Csicsman Erzsébet mesejeleneteivel
kedveskednénk a gyerekeknek.
Szent Iván éji tündérvilágot szeretnénk varázsolni a táti Kultúrházba! Mindezen túl összefogva
településünk művészeti csoportjaival, intézményeivel, civil
szervezeteivel, vállalkozóival egy
emlékezetes Szent Iván-éji programot szervezünk: Szent Iván
napján, pénteken lampionos
csónakfelvonulást a Kis-Dunán
„kis éji” fúvószenével, szombaton
kézműves foglalkozások, mesedélután várja a gyerekeket, estére
zenés-táncos műsorok, tűz-hastánc, tábortűz és utcabál szerepel
terveink között. Bekapcsolódik
programunkba a Simon M. Veronika festőtanodája is, megörökítve a természet szépségeit pléner
festészetet tartanak a Kis-Duna
parton. A babakészítőknek, a
versenyen résztvevőknek és téma
iránt érdeklődőknek babakonferenciát rendezünk érdekes előadásokkal. Rendezvényünkkel
szeretnénk, egy kicsit fellendíteni
településünk idegenforgalmát is.
Szeretettel várnak mindenkit
az ország minden tájáról – a Táti
Porcelánbaba Klub és a BABÁK!
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Egy családi vállalkozás
sikertörténete

Az első kisteherautótól a Botlik-Transig

Tát határában, Nyerges felé, az útmenti akácsor mögött van egy tágas, kikövezett udvar. Az udvaron teherautók sorakoznak. Sorakoznak? Amikor megérkezünk, azonnal észrevesszük, hogy itt pezsgő élet folyik. Néhány teherautó
műszaki ellenőrzésen esik át és a szerelőműhely sem üres, annak is van ideiglenes lakója. A fölnyitott motorháztető mellett kékruhás férfiak tanakodnak.
Az autót meg kell javítani. Az udvaron az egyik kamion éppen tolatva odébb
áll, a másik pont kifelé tart, útra készen. S ott fönn, a rügyező fák tetején, az
irodaépület mögött, röpködő madarak csiripelnek.
Itt vagyunk a táti Botlik-Trans
fuvarozási cég telephelyén. A
cégvezetőkkel, Botlik Bélával és
fiával Rolanddal beszélgetünk.
Kis idő után az édesanya, Ilona
is csatlakozik hozzánk, miután
elénk helyezte a gőzölgő kávét.
Kiderül, a szomszéd szobában
ülő hölgy, a titkári feladatokat
végző Anett, szintén a családhoz
tartozik, (ő a másik gyermek),
sőt a harmadik testvér, Petra
is itt dolgozik. Végleg összeáll
a kép, már kezdem érteni: ez a
cég egy igazi családi vállalkozás.
Ezen a helyen valamikor
a táti TSZ-nek volt egy szerelő állomása. Botlik Béla akkor
autószerelőként dolgozott itt, de
más munkákkal is megbízták,
ha szükséges volt, többek közt
kombájnozott. Az akkori baráti
Csehszlovákiába is átjárt olykor
a kombájnnal vendégmunkára
- a csehekhez, ahogy mondták
akkoriban. Béla az első teherautót 1986-ban vásárolta. Kiváltotta a vállalkozói engedélyt,
és belefogott a fuvarozásba. (A
bajóti tanács által kiadott címeres engedély máig őrzött családi
ereklye.) Eleinte többnyire építőanyagot és tüzelőanyagot szállított lakossági megrendelésre.
Később pótkocsis teherautóval is
fuvarozott, főleg kukorica betakarításkor. Idővel egy rakodógéppel is bővült a vállalkozás. 1992ben költözött a család Bajótról
Tátra. A kertvárosi részen építettek egy családi házat. A helyszín
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megválasztásában az is szerepet
játszott, hogy Ilona Tát-Kertvárosban nevelkedett. Nyolc évig
élelmiszerüzletet is vezetett a
család Tát-Kertvárosban, a nagyszülők aktív segítségével.
Roland már egészen kicsi
korában érdeklődéssel figyelte
édesapja tevékenységét, segített
is ahol tudott, és még javában az
iskolapadot koptatta, amikor a
cég munkájában is részt vállalt.
Fuvarokat keresett, melyekkel a
visszautakat próbálta megoldani. (Egy fuvarozó teherautónak
mindkét irányban szállítania
kell árut, ahhoz, hogy rentábilis
legyen az út.) Roland ma már
oszlopos tagja a cégnek, teljes
erőbevetéssel dolgozik azon,
hogy az édesapa által elindított
vállalkozás minél sikeresebb
legyen. Mint mondja, nagy igazság van abban a mondásban,
hogy ami nem növekszik, az
csökken, ezért egy picit mindig
növekedni kell, fejleszteni, természetesen megfontolt döntések
alapján. Figyelmesen hallgatom
beszélgetőtársam szavait, és arra
gondolok, hogy az életnek egy
fontos tulajdonsága fogalmazódott most meg. Valóban, minden
élet csírájában ott a növekedés
leküzdhetetlen vágya. Ennek
kézbentartása az egyik legfontosabb feladat számunkra.
A nemzetközi tevékenység
elindítása 2001-ben indult. A
kezdés nem volt azonnali sikertörténet. Hosszú távú munkát
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ígértek, ami végülis mindösszesen két hétig tartott. Ott maradtak a lízinges autóval munka
nélkül, az autó kihasználatlanul állt, és emellett a lízingdíjat
is fizetni kellett. Akkoriban Béla
kapott egy lehetőséget alvállalkozóként egy dán fuvarba.
Addig is érték már csalódások,
nehézségek, tudta, hogy küzdés,
verejtékezés, esetenként kockázat nélkül nincs siker az üzleti
életben. Az első út nem volt egyszerű, és bizony a tanulópénzt is
meg kellett fizetni, de végül ez
indította el a vállalkozást. Azóta
cégével folyamatosan jelen van a
nemzetközi fuvarozásban, ahol
– az élet számos területéhez
hasonlóan – magas követelményeknek kell megfelelni. Alapvető szabály, hogy a határidőket szigorúan tartani kell, mivel
a szállítások egymást követik.
A lerakási idő sem nyúlhat el.
Ha késések vannak, pl. a 6 órás
fuvaridő a tervezetthez képest
jelentősen meghosszabbodik,
kemény szankcióknak néz
elébe a szállító. Bonyolítja a
helyzetet, hogy a gépkocsivezetőnek is van munkaideje,
szigorúan meg van határozva,
hogy mennyit vezethet egyhuzamban, és milyen időtartamú
szüneteket köteles tartani.
Váratlan nehézségek is felléphetnek az úton. Ezért igen nagy
odafigyelést igényel a munkaszervezés és a lebonyolítás
is. Minden szállítás állandó

készenlétet kíván a cég dolgozóitól. A versenyszférában diktált tempót fel kell venni, e nélkül lehetetlen talpon maradni.
A Botlik-Transnak ma 54
kocsija és 82 dolgozója van,
ebből 23 táti. A legidősebb gépkocsivezető 68 éves, Molnár
Kálmán, aki évek óta szintén
oszlopos tagja a vállalkozásnak. A kamionok Európa összes
országában megfordulnak. A
cég nagy gondot fordít a biztonságra. Az autókból nem hiányoznak a legkorszerűbb biztonsági
felszerelések.
Apa és fia egyetértve mondja, hogy a dolgozókat meg kell
becsülni, a kölcsönös tisztelet
minden hosszú távú kapcsolat
lényege. A problémákat megértéssel kezelik.
A fuvarozásban kiemelten
fontos a türelem, hiszen egy
több országon átmenő kamion
sokszor kényszerül leállásra,
várakozásra. Legjobb, ha emiatt
nem bosszankodunk, hanem
elfogadjuk ezt – mondja Béla,
érezhetően sok évnyi tapasztalatot osztva meg velünk, majd
hozzáteszi: „Napi problémákkal mindenkinek meg kell küzdeni, ezen felül kell kerekedni.
Számunkra a napi problémák
megoldásában a család összetartása biztosítja a hátteret. A
folyamatos fejlődésünk mellett
továbbra is szeretnénk megőrizni
vállalkozásunk családi jellegét.”


MILINSZKI MÁRTON
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25 éve menetelünk!
Jubileumát ünnepli Pünkösdkor a Táti
Mazsorett Csoport

Negyed évszázad! Megszámlálhatatlanul sok növendék, próba, vér-verejték, nevetés, sírás, sírás a nevetéstől, rengeteg fellépés, koreográfia, utazások, barátságok, néhány kudarc, könnyek, ezer örömteli pillanat, taps, taps, taps… Röviden talán így tudom összefoglalni az elmúlt több, mint két évtized történéseit.
25 évesek lettünk. Leírom és
mosolygok. Gondoltuk volna ezt
vajon 1991-ben általános iskolásként a Kultúrház nagytermében próbálva? Vagy hitték volna
azok, akiknek a fejéből kipattant
a csoport létrehozásának ötlete,
hitték volna, hogy valamikor
2016-ban születésnapot ünneplünk? Gondoltuk volna akkor,
hogy egyszer majd Tát második
legnagyobb ifjúsági szervezete
leszünk, több, mint száz növendékkel? Biztosan nem, de így alakult és én büszke vagyok.
Diákból lettem tanár nagyon
fiatalon, kényszerűségből, aztán
itt ragadtam. Nem bánom, mert
rengeteget köszönhetek ezeknek az éveknek. Barátságokat,

önismeretet, hogy bejárhattam
a fél világot, hogy állhattam
büszkén a lányok mellett, akik
mindig méltón képviselték településünket, országunkat. Voltak nagyon megható pillanataink. A legemlékezetesebb talán
az az erdélyi fellépés volt, ahol a
Csárdáskirálynő koreográfiánkat táncoltuk és majd kétezer
ember énekelte velünk az ismerős dallamokat, itt-ott könnyes
szemekkel. Felemelő volt, életre
szóló. Hálás vagyok a pofonokért és megpróbáltatásokért
is, mert megerősítettek abban,
hogy jó helyen vagyok. Sok
múlt azon, hogy kreatív, elhivatott emberekkel dolgozhattam, dolgozhatok együtt, nekik

is jár a köszönet. Ahogyan jár
a Kultúrháznak is, ami az otthonunkká vált, az ott dolgozók
pedig a családunk tagjai lettek.
Mindig, minden segítséget
megkaptunk tőlük. Köszönet
illeti Tát Város Önkormányzatát
is a az állandó anyagi támogatásért, a gyerekeket, a szülőket,
a közönségünket!
Idén rendhagyó módon a
Táti Pünkösdi Napok rendezvényhétvége keretein belül nem
vasárnap, hanem pénteken este
lépnek fel a mazsorett és formációs csoport tagjai a Táti Német
Nemzetiségi Fúvószenekarral
közösen. Egy szülinapi gálaműsorral készülünk, nagyszerű
produkciókat ígérhetek, lesz

meglepetés, vendégfellépők, és
egy nagy bulival zárjuk a napot.
Minden egykori mazsorettest, formációs táncost, szülőt,
rokont, érdeklődőt nagyon nagy
szeretettel várunk!
SCHALK TÍMEA

Kórustalálkozó

Április 2-án „Tavaszváró Kórustalálkozónk
az elnevezéséhez méltón alakult.

Gyönyörű tavaszi napra ébredtünk, ami a délutáni kezdés idejére már szinte kora nyárira fordult. A
találkozó helyszíne a hagyományokhoz híven a Táti
Kultúrház volt, ahol a kezdés előtt fél órával sorakoztak a kórustagok és vendégek, hogy feltűzhessük
ruhájukra a svábok jelképes virágát a rozmaringot.

A találkozó sikeréhez hozzájárultak a Német Nemzetiségi Asszonykórus a Táti Férfikórus és a mindig segítőkész
kultúrházi dolgozók. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat
és az énekkarok törekszenek a
baráti kapcsolatok ápolására és
újak kialakítására. Ezért hívták
meg a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat dalkörét és a Vértessomlói Német

Nemzetiségi dalkört. Műsorunkat színesítette még a III.
Béla Ált. Iskola Német nemzetiségi tánccsoportja és az iskola kamara kórusa. A siker nem
maradt el, ami annak is köszönhető volt, hogy közönségünk
kitüntető figyelemmel kísérte
végig az egész találkozót, ezért
öröm volt nekik énekelni. A
szülők, nagyszülők szemében
csillogó szeretet és büszkeség

tükröződött. Minden részlet
minden hang, minden táncmozdulat értékes, kedves volt.
Egy idő után minden találkozón
kialakul, hogy az ismert dalokat
a közönség soraiban is éneklik.
Így válik közös baráti dalolássá a műsor is. Az énekkarok és
a táncosok produkciója után a
„Táti fiúk” híres pincepörköltjét
tálalták fel, majd az asszonykórus finom süteményei után a

régi idők hangulatát idéző nótázás indult el. Nagyon köszönjük
támogatóinknak Farkas Zsolt
pékségének, a Brilla konyhának és Rózsahegyi Gyulának,
hogy hozzájárultak a vendéglátás sikeréhez. A szép hangok
lassan szálltak a csendes éjszakában, mindenki örömére és
megnyugtatására, hogy jövőre
ugyan így ünnepeljünk.
SCHMIDT GÉZÁNÉ. NKÖ ELNÖKE
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2016. Pünkösd havában

Teniszezz velünk!

Mottó: „Egyszer úgyis menni fog.”
Közel 35 esztendeje, hogy a labdarúgópályával
szorosan kapcsolódva felépült három teniszpálya

Bemutatkozik
a JUMP SE

2016. januárjától a III. Béla Általános Iskola épülete
ad otthont a leány szertorna edzéseknek. Az edzővel, Nagyné Grausz Valériával beszélgettem.

?? Mutasd be kérlek néhány
szóban az egyesületet!
– Először is szeretettel
köszöntöm a Tátiakat, az olvasókat, a III. Béla Általános
Iskola tanárait és a diákokat.
Esztergomban, az Árpád-házi
Szent Erzsébet Középiskola,
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Óvoda és Általános Iskolában
már több, mint 10 éve foglalkozunk szertornával, délutáni
edzések formájában. Folyamatosan érlelődött bennünk
a gondolat, hogy talán egyesületként tovább tudnánk fejlődni. 2014-ben 12 lelkes tanár,
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Szapor Ernő és teniszkedvelő
barátai által létrehozott létesítményt 2007 óta négytagú
vezetés irányítja. Az eltelt időszakban több száz munkaórát
ráfordítva korszerű elektromos
hálózatot építettünk ki, a játékteret új salakkal láttuk el. Új
kutat fúrattunk, vízellátó rendszert alakítottunk ki. Kerítést és
padokat újítottunk fel, a parkolót többszörösen újjáépítettük.
Tavaly ősszel és idén tavasszal
félmillió forint önerős ráfordítással felújítottuk "klubházunkat". Terveink között szerepel
egy automata öntözőrendszer
kiépítése, amennyiben anyagi
erőforrásaink lehetővé teszik.
A szakosztály anyagi forrásait a
tagok hozzájárulása és önkormányzati támogatás fedezi. Bár
munkánk eredményét elsősorban a tagság élvezi, de közösségformáló erőnket rendszeresen a köz szolgálatába is állítjuk.

Évente három alkalommal
szervezünk teniszversenyt egyéni és páros kategóriában, családias hangulatban. 2013-ban
csatlakoztunk a Táti Pünkösdi
Napok rendezvénysorozathoz.
Szoros kapcsolatot tartunk fenn
a környező teniszklubokkal
oda-visszavágós megmérettetéseken, körzeti bajnokságban
szerepelünk. A taglétszámunk
az elmúlt évben 25 fő volt.
Várjuk köreinkbe a sportág
iránt érdeklődőket. A cikk szerzője 33 éve koptatja a táti salakot,
és jelenleg a dorogi utánpótlás
szakágvezetője. A Testnevelési
Egyetemen szerzett teniszoktatói tudását felajánlja a sportág
iránt érdeklődő gyermekeknek
és felnőtteknek, egyéni és csoportos képzési formában. Ezzel
kapcsolatban részletes tájékoztatás kérhető az iskolában.

edző és családtag megalapította a JUMP Sport Egyesületet,
amely azóta hatalmas fejlődésen ment keresztül. Nemcsak
leány vagy női szertorna edzéseket tartunk, hanem trambulin akrobatikát, fiú szertornát,
röplabdát és hétvégi sziklamászásokat is szervezünk. Fő
profilunk mégis a szertorna
maradt, ami már ide, Tátra is
eljutott, a III. Béla Általános
Iskola segítségével, meghívásával. 2015-ben egy táti anyuka (Dejcző Zsófia) ösztönzésére
felvételünket kértük Magyar
Torna Szövetségbe, és 2015
novemberében tagokká is váltunk. Ettől a pillanattól fogva
kinyílt a JUMP SE és tornászai
előtt a világ. Szövetségi és Diákolimpiai versenyeken is indulhatunk, ezzel több versenyzési
lehetőséghez juttatva tornászainkat. A Diákolimpiákon
mindig dobogós helyezéseket
értünk el és a Szövetségi versenyeken is szépen helyt állnak
a tornászlányaink. Ebben az
évben két ügyes tornászt még
az OB-n is neveztük. Az egyikük táti: Dejcző Dóra. Ez azért

is jelentős eredmény, mert az
elmúlt közel 20 évben nem
volt a kistérségben olyan női
tornász, aki technikai tudása
alapján I. osztályú szövetségi
versenyen tudott volna indulni. Január óta tartok szertorna
edzéseket a Táti III. Bélá Általános Iskola kertvárosi épületének tornatermében, ahová
mindenkit szeretettel várok,
csütörtökönként 15.00-17:00ig. Remélem, az ott tornázó
lánykák között újabb tehetségekre bukkanunk majd.

BARTL ZOLTÁN TENISZOKTATÓ
06/30-2719571

?? Mennyien vannak a táti gyerekek? Milyen lehetőségeitek
vannak?
– A tornaedzésen általában
12–14 tornász van, akik edzésről edzésre egyre ügyesebbek.
6–7 alsó tagozatos és néhány
felsős. A lehetőségek eléggé korlátozottak, de így is örültünk a
talajgerendának, a dobbantónak és a szőnyegeknek, amit
az iskola a rendelkezésünkre
bocsátott. A kis csapat nagyon
lelkes, minden akadályt kön�nyedén vesznek. Szeretnénk
felemáskorlátot beszerezni,

Táti Walzer
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amelynek megvásárlásához
támogatókat keresünk.

?? Úgy tudom a következő tanévben már a Diákolimpián is
képviselik a lányok az iskolát.
– Igen, terveim szerint jövőre elindulunk a Diákolimpián
két csapattal. Első megmérettetésünk azonban néhány
hét múlva, május 26-án, az
esztergomi iskolában megrendezésre kerülő VII. Erzsébetes Gimnasztika Gálán lesz.
Itt bemutathatják tudásukat
a lánykák. Előtte terveztem
egy házi versenyt is, de erről
még az iskola vezetésével nem
egyeztettem.
?? És végül engedj meg még egy
kérdést: miért éppen torna?
Miért érdemes ezt a sportágat
választani?
– A szertorna az a sportág, ami minden egyéb sport

Ha jön a
hasmars…
Hasmenésről akkor beszélhetünk, ha valakinek naponta háromnál
többször van széklete, és az a megszokottnál hígabb. A két kritériumnak egyszerre kell
teljesülnie.
A hasmenés számos betegség
tünete lehet, például fertőzésé,
ételmérgezésé, liszt-tej allergia,
gyulladásos bélbetegségeké,
vakbélgyulladás is állhat a hátterében. Hasmenés jelentkezik
a Candida gomba által okozott
bélfertőzés (szájpenész mellett
főleg csecsemőknél), illetve a
kicsi túletetése esetén is. Csecsemőknél a széklet meglazulását
észlelhetjük fogzáskor is, a bőr
felmaródásával.
Az okok közül a leggyakoribb
a fertőzéses eredetű hasmenés.
A fertőzéses eredetű hasmenések között általában két nagy
csoport ismeretes a hétköznapi
életben: a vírusok (leggyakoribb:

alapja is egyben. Nemcsak a
fizikai képességeket tekintve,
hanem mozgáskoordinációt,
hajlékonyságot és nem utolsó
sorban remek formát alakít ki
mind a lányoknál, mind a fiúknál. Mentálisan is jó hatással
van a sportolókra, mivel megtanulnak küzdeni, legyőzik
a saját félelmeiket, például a
magasságtól, a kemény edzések megtanítják őket a küzdelemre, arra, hogy ne adja fel,
amiért küzd. Megtanulják,
hogy mindig tudják kontrollálni a testüket és a levegőben,
vagy fejjel lefelé is pontosan
tudják, hogy melyik testrészük
merre van. Ezt a szaknyelv
testérzékelésnek hívja. Egyszóval, a szertorna egy fantasztikus sport, aki egyszer
beleszeret, az menthetetlenül
a rabja lesz! Végezetül szertném megköszönni Tát városának, a III. Béla Általános Iskola
Rota, Kalici), illetve a baktériumok által okozott hasmenések. A
fertőzés terjedhet tisztátalan kéz,
továbbá mosatlan gyümölcs,
zöldség fogyasztása által, amikor a trágyázott (fertőzött széklettel kevert) földdel szennyezett
növénnyel kerül a kórokozó a
szervezetbe. A megelőzés szempontjából tehát a gondos kézmosásra, valamint a zöldségek,
gyümölcsök alapos tisztítására,
a húsok átsütésére érdemes felhívni a figyelmet.
A legfontosabb kideríteni,
mi a hasmenés oka, a kezelést
ugyanis csak ezt követően lehet
megkezdeni. A hasmenést okozó
vírusos fertőzések esetén diéta,
folyadék- és sópótlás szükséges. Első nap csak folyadékot
adunk tea, víz, zöldséglevek,
alma-, répapép formájában.
Kis adagokban, nem erőltetve,
a betegeket többször kínálva.
Ágynyugalom és a toalett gyors
elérhetősége a cél.
Második nap az előzőek mellé a főtt krumpli pürésítve, az
ásványianyag pótlás mellett,
zabkása sósan kis változatosságot biztosít. A banánnal a vércukrot is rendezhetjük. Esetleg

Igazgatónőjének és Dejcző
Zsófiának, hogy segítik munkámat. Buzdítok minden kis
és nagyleányt arra, hogy jöjjön
és nézze meg az edzéseinket
csütörtökönként!
ha már alig van laza széklet,
ropi, pirítós is szóba jöhet.
Nagyon óvatosan, a 3–4
naptól adhatunk fokozatosan
sovány húsokat és tejtermékeket
és legvégül a zsíros ételek fokozatos visszavezetése az étrendbe. Természetesen végig figyelni kell a kiszáradás tüneteit,
főleg gyermekek hajlamosak rá:
szomjúság, kevesebb sötét színű
vizelet, száraz bőr, bágyadtság,
szédülés, izzadás hiánya, eszméletvesztés. Ilyenkor rögtön
mentőt kell hívni és a kórház a
legjobb megoldás. Ha a hasmenéshez hányás is társul, akkor
mindenképp indokolt a kórházi
kezelés.
A probiotikumok használata bakteriális eredetű hasmenésnél is ajánlott, akár orvos
által felírt antibiotikum adása
mellett.
Több olyan gyógyszer létezik, mely a célja a hasmenés
megszüntetése, azonban ezek
inkább felnőtteknél alkalmazhatóak, de figyelni kell, hogy
a kórokozók toxinjait tovább
a szervezetben tartják, ezáltal
fenntartják a tüneteket.
Rota vírus ellen létezik

A z eg yesü let mu n k ájá ról további információk találhatóak a facebook
Jumpsport oldalán, valamint a
www.jumpsport.hu weboldalon.
-FZS-

védőoltás is – ha megnyugtatja a
szülőt –, de fél éves korig mindkét
oltást meg kell kapnia a csecsemőnek és ez mellett is megkaphatja a fertőzést, csak enyhébb
tünetekkel.
Krónikus hasmenésről akkor
beszélünk, ha a gyakori, híg
székletürítés több mint 2 hétig
tart. A tartós hasmenés okai
szerteágazóak lehetnek, részletes kivizsgálást igényelnek.
Leggyakoribb az Irritábilis bél
szindróma, melyet a stressz
fokoz.
A higiénés
szabályokat
egészségesen is alkalmazva, az
élelmiszerek alapos megmosásával, valamint az allergizáló
ételek kerülésével a hasmenések
száma minimumra csökkenthető. Az elkészített ételeket kihűlés
után tegyük hűtőbe, ott külön
tároljuk az egyes élelmiszereket.
A már kialakult hasmenéskor
is nagyon nagy hangsúlyt kell
fektetni az alapos kézmosásra, esetleg fertőtlenítő szappanokkal, illetve a WC használat
szabályainak szoros betartására.
Egyet jegyezzünk fel: ha jön a
hasmars, hát menni kell…
KURUCZNÉ J. LINDA VÉDŐNŐ
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2016. Pünkösd havában

Projektzáró
rendezvény Táton

Régóta közös problémája Tát és
Tokod településeknek a különböző okokra visszavezethető
belvíz károk kivédése. A megváltozott klimatikus viszonyok
miatt településeinken az elmúlt
időszakban egyre gyakoribb
problémát jelentett a magas
talajvíz. Az éghajlatváltozás
miatt a jövőben még gyakrabban fordulhatnak elő extrém
időjárási viszonyok, ami a problémák súlyosbodását eredményezheti. A két önkormányzat
közös projekt keretében kezdte meg ezen visszatérő súlyos
gond felszámolását, melynek
záró rendezvényét 2016. március 23-án, a táti Öreg Halász
Hotelben tartották meg.
Az eseményen részt vett Dr.
Kancz Csaba, Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja, Steindl Balázs, a
Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés alelnöke, Ruzsbaczky Tímea, aki a Norvég Nagykövetséget képviselte, Turi Lajos
táti és Tóth Tivadar tokodi polgármesterek, valamint a norvég
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partnert, a Norwegian Institute of Bioeconomy Research-öt
képviselő Csilla Farkas és Esther Bloem. Jelen voltak továbbá
a Közép- és Kelet Európai Környezetvédelmi Központ munkatársai, és a projekt megvalósításában résztvevő szervezetek
képviselői is.
A rendezvény házigazdája,
Turi Lajos, Tát város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és röviden összefoglalta a projekt jelentőségét a két
település életében.
Ezt követően Bálint Judit, a
Közép- és Kelet Európai Környezetvédelmi Központ (REC)
szakértője, az EEA Grants Program menedzsere ismertette az
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon című,
HU04 kódszámú keretprogram
célkitűzéseit. A projekt táti és
tokodi konkrét megvalósulásáról Parragi György tartott fotókkal gazdagon illusztrált projektoros beszámolót, majd dr. Nagy
Zsuzsanna, a DHI Hungária
Kft. ügyvezetője a megalkotott
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matematikai modellről tartott
előadást. dr. Buzás Kálmán, a
projekt szakértője a klímaváltozás és a települési csapadékvíz-gazdálkodás összefüggéseit
elemezte, majd Szenes Lajos,
Tát korábbi polgármestere, a
projekt egyik elindítója mondta
el gondolatait.
A rendezvény Tóth Tivadar,
Tokod Nagyközség polgármesterének záró beszédével ért
véget, aki meghívta a vendégeket egy állófogadással egybekötött kötetlen eszmecserére.
A projektzáró rendezvényről készült fotódokumentáció a két település honlapján
megtekinthető.
A pályázat az Európai Gazdasági Térség (EGT) Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014
HU04-C3-2013 számú, „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című pályázati felhívása
keretében nyert támogatást.
A projekt címe: „Tát-Tokod
települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” (projekt
azonosító: EEA-C3-8). A projekt
teljes költsége 913 028 euró.
A projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az
EGT Alapok révén 776 074 euró
támogatásban részesült.
Az EGT Alapok révén Izland,
Liechtenstein és Norvégia
hozzájárul a társadalmi és
gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való
kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában.
A három ország az Európai
Gazdasági Térségről (EGT)
szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az Európai Unióval.

Kapcsolat és
részletes információ:
Parragi György, Tát Város
Önkormányzata, tel.:
+36-33-514-512, www.tat.hu
Pétervári József, Tokod
Nagyközség Önkormányzata,
+36-33-505-110, www.tokod.hu

Tudta-e?

Avagy miért járassuk
gyermekünket
zeneiskolába?
Az emberi agy bal féltekéje
az, ami beszél, ide tartozik a
történelem, a matematika és
a természettudományok területei. A jobb agy félteke „nem
beszélget”, viszont ide tartoznak a művészetek, a költészet,
az ének, a zene, és ami még
nagyon fontos a kreativitás. A
művészetek közül az egyetlen,
amelynek átjárása van a két
agy félteke között az a zene.
Nagyon fontos, indokolt a jelenléte és ezt az oktatásban is
hasznosítani kellene!
2600 évvel ezelőtt is tudta ezt
az emberiség, amikor modern
eszközökkel még nem tudták
kimutatni: Konfucius a többi tantárgy mellet bevezette a zene, a tánc, a költészet
oktatását az iskolákban, igaz
akkor még főként a vezetők
részére. Kínában ezt a mai napig sikerült átmenteni.
Több, sokak által ismert nagy
tudósról feljegyezték, hogy kiváló muzsikus is volt, most közülük mutatok be pár példát.
Bólyai János 19. századi kiváló matematikus, kiválóan játszott hegedűn. Feljegyezték,
hogy Vörösmarty halálakor
egy árváknak rendezett jótékonysági koncerten három
Paganini capricciot játszott,
ami igen virtuóz darab.
Einsteinről köztudott volt,
hogy napi 2-3 órát gyakorolt.
Amikor egy riport végén egy
amerikai újságíró megkérdezte "Professzor úr! Úgy tudjuk,
hogy napi 2-3 órát gyakorol, ahelyett, hogy dolgozna”.
Einstein nem jött zavarba, azt
válaszolta: ha nem gyakorlok
2-3 órát, nem tudok dolgozni.
Felhasznált forrás: Részlet Dr.
Hámori József (akadémikus,
volt miniszter, egyetemi tanár,
agykutató) előadásából.
BAKOS FERENC

Táti Walzer

www.tat.hu

Eddigi utam az
iparművészetben
A Táti Pünkösdi Napok alkalmával mindig egy izgalmas tárlat várja a látogatókat a Táti Galériában. Idén Erdős Klára iparművész designer mutatja be alkotásait a nagyközönség számára. A tárlat
május 12-én (csütörtökön) 18 órakor nyílik meg.
Az alábbiakban Erdős Klára önvallomását olvashatjuk munkásságáról.
Egészen kicsi korom óta érdekel
a valamit készítés valamit létrehozni gondolata. Mindig inkább
gyakorlati embernek tartottam
és tartom magam. Az iskolai
életem ugyan úgy kezdődött és
haladt az útján, ahogy minden
átlagos diáknak, általános iskola majd gimnázium következett.
Akkor még nem tudtam milyen
irányba is fogok kanyarodni csak
azt tudtam, hogy valami gyakorlatias hivatást szeretnék. Így először egy divatiskolát végeztem
el Pesten, ami kézenfekvő volt
hiszem a varrás és a textilek már
akkor közel álltak hozzám. Majd
az iskola elvégzése után gondoltam először komolyabban arra,
hogy szeretnék tovább tanulni.

Beiratkoztam egy magán rajziskolába és pár év kemény munka
után felvételt nyertem a mostani
nevén Moholy Nagy Művészeti
Egyetemre. Itt a textilektől némiképp elkanyarodva a bőr felé
fordultam. Ez volt az a terület
ahol úgy éreztem tudnék valami újat létrehozni. Benne volt a
varrás és a textilek is kis részben
és emellett még az anyag adta
további lehetőségek. Abban a
szerencsében lehet részem, hogy
én még az osztatlan képzésben
szereztem diplomát és a tanári
képesítést is sikerült letennem.
Az egész egyetemi időszak
nagyon jó élmény volt, mert
nem csak a gyakorlatra, hanem
az elméletre is nagy hangsúlyt

Tanuljunk nyelveket!
Szerencsések vagyunk, mi
Tátiak, hiszen gyermekeink
már az óvodában ismerkedhetnek a német nyelvvel. Aki
kisgyermekként kezd idegen
nyelvet tanulni nyitottabb,
fogékonyabb lesz később is a
nyelvtanulásra. Ezt vallja Szapor Alexandra is, aki 2013-ban
indította útjára a KinderSchool
Nyelvstúdiót, ahol gyerekek és
felnőttek feljesztik német és
angol nyelvtudásukat.

?? Hogy kezdődött ez a
vállalkozás?
– Az óvodában sok szülővel
találkozom, és gyakran beszélgettünk arról, milyen fontos a
nyelvtudás, illetve a meglévő

németes lehetőségek mellett
milyen nagy igény lenne az
angol nyelv oktatására is, így
született meg a Nyelvstúdió
gondolata.
2013-ban, egy családi házban
kialakított szobában kezdődött
az akkor még főleg óvodás csoportok oktatása, angol és német
nyelven.

?? Kik tanulnak nálatok?

Mennyi diákotok van?
– A kezdetek óta nagy fejlődésen ment át a nyelvstúdió. Ma
már a két évesektől az iskolás-középiskolás korosztályon
át a felnőttekig minden életkor képviselteti magát, mind
a németes, mind az angolos

fektettek. Remek tanárokkal és
emberekkel ismerkedtem meg
ez alatt az idő alatt. Alapvetően
a kísérletezés a számunkra új
anyagok megismerése kipróbálása, új technikák tanulása volt a
legfőbb feladat. Részt vehettünk
kiállításokon és külföldi utazásokon is amik mind tágították
a világlátásunkat és a szakterület a divat és a design jobb
megismerését.
Mindkét diplomám megszerzése után egy évet még
Pesten dolgoztam egy szakközépiskolában tanítottam szakirányú tantárgyakat. Aztán
úgy hozta az élet és a döntésem,
hogy hazajöttem Esztergomba,
amit az óta sem bántam meg.
Kialakítottam a műhelyemet
és elkezdtem kitalálni a saját
tervezői énemet. Kitalálni ki
is vagyok én és mit szeretnék
a szakmán belül igazán csinálni és nem utolsó sorban a
saját stílusom kidolgozása is
ennek a fontos része. Emellett
a tanítás sem maradt abba,
mert rájöttem, hogy szeretném
tovább adni a tapasztalataimat
tudásomat másoknak, hiszen
kevesen vagyunk, akik ezt a
szép szakmát tudjuk és benne
is dolgozunk.

Nagyon jó érzés számomra,
hogy mások örömére dolgozhatok. Egy -egy tárgy elkészülte és átadása a megrendelőnek
nem csak neki örömteli, hanem
nekem is! Szeretek bőrrel dolgozni. Fantasztikus anyag. Nagyon
sok mindent meg lehet vele
csinálni, amit más anyagokkal
nem. Lehet lágy, de ki is lehet
keményíteni. Hajtogathatom, de
nem fog eltörni. Az idővel nem
tönkre megy, hanem patinásodik. Persze ehhez azért szükség
van a megfelelő ápolásra is.
Úgy gondolom, aki ezt a szakmát választja annak jó képzelőerőre, térlátásra, pontosságra, precizitásra, türelemre és
alázatra van szüksége, hogy a
buktatókon átjutva jó szakember, másokat megörvendeztető
alkotó ember váljék.

csoportokban. Közel száz diákunk oktatását kilenc kollégámmal végezzük.

?? Milyen eredményeitek
vannak? Mérhető a siker
egyáltalán?
– Tavaly több diákunk tett
középfok ú nyelv v i zsgát,
emelt szintű érettségit, szakanyaggal bővített nyelvvizsgát, illetve a felkészítést
követően sikerrel szerepeltek
idegennyelvű állásinterjúkon
is. Szóval többnyire pozitív
visszajelzéseket kapunk.

?? Ezek szerint kinőttétek a
kezdeti szobát?
– Igen, előbb a Hunyadi utcában, majd 2015. novemberétől
pedig a Kultúrházhoz közeli
helyszínen sikerült ingatlant
bérelnünk.
?? Hogy hogyan folyik egy
nyelvóra az iskolában, azt
mindannyian tudjuk. De
hogyan képzeljük el az óvodások óráit?
– Sok játékkal, dallal, mondókával, rajzolással. Csak mindezt
az idegen nyelven. Egyébként a
felnőttek is szívesen játszanak,
ilyenkor oldottabban sajátítják
el az új ismereteket.

?? Ha az olvasók közül valaki

kedvet kapott a nyelvtanuláshoz, hol talál meg
benneteket?
– Érdeklődni a KinderSchool
Nyelvstúdió facebook oldalán is lehet, illetve az oldalon
található e-mail címen. Szeretettel várunk mindenkit!

X X V II. ÉV FOLYA M 2. SZ Á M

13
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Színházban az
óvodások
A gyermekek és a szülők legnagyobb örömére színházi előadások színesítik az óvodai életet. A gyermekek szívesen hallgatják az óvodai meséket is, és
nagyon örülnek, hogy színházi előadás keretében is élvezhetik a szép történeteket.
Érdeklődve figyelték a Kultúrházban Vízipók történetét, a
Kiskakas gyémánt félkrajcárja
és a Brumi című gyermekmusicalt valamint a Kiskondás is
örömteli délelőtt volt. Szerencsére vár ránk még egy mese
májusban, amit nagy érdeklődéssel várunk. Azon Csizmás
kandúr történetével ismerkedhetünk meg. Ha kedvet kaptatok tartsatok ti is velünk!
MARÁZ ERZSÉBET
ÓVODAPEDAGÓGUS

Babazászló
Táton is
Az év elején babazászlót kértem és kaptam a Három királyfi,
három királylány mozgalomtól.

2016. Pünkösd havában

programokat valósítanak meg,
melyek elősegítik a kívánt, tervezett gyermekek megszületését. Ilyen ösztönző projekt például a babazászló program.
2016. március 1-től az újszülöttek babazászlót kapnak településünkön is, a kislányok rózsaszínűt, a kisfiúk kéket. A zászlót
a védőnők juttatják el a családhoz. Kérem a szülőket, tegyék
ki a zászlót úgy, hogy az utcáról
látható legyen. Így mindenki
látja, új baba érkezett a családba, együtt örülünk a szülőkkel
a kis jövevénynek. A vándorzászló 3–4 hétig lesz a családoknál, a baba 1 hónapos koráig.
DR. MOSONYI ANNA,
GYERMEKORVOS

Tavaszi
hangverseny
Szeretettel meghívjuk Önt és
Családját 2016. május 20-án
17 órától a táti kultúrházban
megrendezésre kerülő tavaszi
hangversenyünkre. A műsorban fellépnek az általános iskola és a zeneiskola pedagógusai és növendékei. Töltsön
velünk egy meglepetésekben
gazdag, vidám délutánt, melynek Ön nemcsak hallgatója,
hanem aktív résztvevője lehet.
A MŰSOR SZEREPLŐI

Drogprevenciós
programok
az iskolában
A Három királyfi, három királylány mozgalom célja, hogy
megszülessenek a kívánt, tervezett gyermekek. A mozgalmat dr. Kopp Mária magatartáskutató alapította, munkatársaival. Felismerték, hogy
a családokban kevesebb
gyermek születik meg, mint
amennyit korábban szerettek volna a szülők. (Régebben
a házasságkötés előtt volt egy
kötelező orvosi vizsgálat, ahol
egy kérdőívet is ki kellett tölteni. Rákérdeztek, hány gyermeket szeretnének a párok, de
általában kevesebb gyermek
született meg, mint amennyit
szerettek volna.)
A mozgalom önkéntesek segítségével olyan projekteket és
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Iskolánkban április 26-án Hentes Ildikó, a ”Nyitott Ajtó „ Egyesület szakértője beszélgetett 7-8.
osztályos tanulóinkkal, a drogról, annak veszélyeiről, ártalmairól. Munkája során több esettel
találkozik, ennek a témának
szakértője, könnyen ért szót ezzel a korosztállyal. Minden tanévben tervezünk ilyen találkozókat, beszélgetéseket, mellyel
célunk a tanulóink megvédése,
elrettentése a különböző drogoktól. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők figyeljenek
gyermekeikre, minden apró jelet, változást vegyenek észre, akkor, amikor még nem késő.
Május 3-ra 5-6. osztályos tanulóinknak szerveztünk drogprevenciós előadást-beszél-
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getést, melyre Néveri Péter
Edvárdnét, az Esztergomi Rendőrkapitányság dolgozóját hívtuk meg, aki igen élvezetesen,
gyermek- közelien tud beszélgetni a gyerekekkel a témáról.

lyás bajnokságunk, VII. Táti
Szuperliga elnevezéssel. Nagyon jó mérkőzések zajlanak, az előző évekhez képest kiegyensúlyozottabb a
bajnokság.

Bűnmegelőzési
tábor

Mesék szárnyán
mesemondó
verseny

Az Esztergomi Rendőr-főkapitánysággal közösen, iskolánkban 2016. július 4-8. között
térítésmentes nyári bűnmegelőzési napközis tábort szervezünk iskolánk tanulóinak.
Ízelítő a programokból:
- játékos ismeretterjesztő
foglalkozások
- KRESZ park-a közlekedés
szabályai
- ne legyél áldozat-beszélgetés az
internet veszélyeiről
- kerüld el! – a különböző szenvedélybetegségek és káros hatásai(dohányzás, drog, alkohol)
- beszélgetés szakemberekkel
- ügyességi versenyek
A részvétel térítésmentes, a
tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek az önkormányzat támogatásával. A
táborban a tanulók pedagógusok felügyelete mellett vesznek részt a napi programokon,
ahol rendőrökkel, bűnmegelőzési szakemberekkel is találkozhatnak. A foglalkozások 9.00 órakor kezdődnek, és
15.00 óráig tartanak.
Bővebb információval, részletes programmal az egyeztetés
után rendelkezünk.
Jelentkezési lapot küldünk a
gyerekekkel, melyet az iskolába kérünk visszajuttatni!

Iskolánk szervezésében, a táti
kultúrházban került megrendezésre a „Mesék szárnyán”
című, hagyományos mesemondó verseny április 27-én.
Az idei évben először területi
versenyként hirdettük meg, így
tanulóinkon kívül, a környező
települések iskoláiból is érkeztek versenyzők. Így Bajnáról,
Bajótról, Epölről, Mogyorósbányáról, Nyergesújfaluról, Tokodról és Tokodaltáróról.

A zsűri elnöke, Hécz Attila költő
volt, aki a helyszínen versesköteteit is bemutatta és dedikálta.
Szintén zsűritag volt, Drégelyvári Bernadett, iskolánk egykori tanítója is, aki egy palóc mesével nyitotta meg a versenyt.
A zsűri további tagjai: Hámos
László kultúrház igazgató,Pappné Adolf Erzsébet könyvtáros, Lalus Szilvia, felsős szüFILIP CSABÁNÉ, IGAZGATÓ
lői munkaközösség elnöke.
A versenyen az alábbi eredmény
született: 1-2. osztályosoknál 1.
Kiss Fábián – Tát 2. Tilli Nóra
Helga – Mogyorósbánya MegLabdarúgó csapataink száosztott 3. hely Juhász Lili – Tát,
mára a 2015/16-os bajnokság a
Erdős Áron – Epöl. 3. 4. osztátavaszi fordulóval folytatódik. lyosok 1. Bábszki Zengő Hanga –
Felnőtt és U-19-es csapataink,
Bajna 2. Urbán Nikolett – Bajót,
hat fordulóval a befejezés előtt, Megosztott 3. hely Makk Renáigen előkelő helyen állnak.
ta – Tokod és Szabó Anna – ToFelnőtt csapatunk a 3. helyen,
kod, Különdíj: Járóka Klaudia
U-19-es a 4. helyen, U14-es csa- – Mogyorósbánya
patunk pedig a 8 helyen áll.
Bízunk benne, hogy minden
U-13, U-11, U-9, U-7-es csaversenyző, és a hallgatóság is
pataink kéthetente Bozsik
maradandó élményekkel tértornákon szerepelnek. Pénhetett haza!
teki napokon zajlik a kispáBAUMANN ZSUZSANNA

Táti Sport
egyesület hírei

Táti Walzer

www.tat.hu

ÉNEKKARI
HANGVERSENY
a Táti Kultúrházban

2016.június 8. (szerda) 17.30 óra
Fellépnek:

Oulun Nmky:n
Mieslaulajat
(Finnország)
Táti Német
Nemzetiségi
Dalkör
Táti
Férfikórus
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MUSIK

LAND

www.musik-land.hu
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