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Szeptember
Kardos Mihály plébános gondolatai
A szeptember átvezet minket a nyárból az őszbe, de a tél után megint a tavasz
következik – ha az évszakok őriznek még valamennyit régi karakterükből. A 9. hónapunk a 7-es számot tartalmazza (septem = 7 /latin/), s ez annak emlékét őrzi, hogy az
ókori római naptárban – amely márciussal kezdődött – a szeptember a 7. hónap volt.

Ebben a hónapban van a
Kassai Vértanúk ünnepe, Kisboldogasszony (Mária születése), Aranyszájú szent János, a
szent Kereszt felmagasztalása,
szent Máté apostol és evangélista, szent Gellért, a Lazaristák
és Irgalmas Nővérek rendjeinek alapítója Páli szent Vince, a
szent Főangyalok (Mihály,
Gábor, Rafael), továbbá szent
Jeromosnak a Biblia-tudósnak
ünnepe. A szentmise mostani
szerkezete, felépítése a 4. századra megy vissza, s kialakításában jelentős része volt a
Közel-keleti szentnek, Aranyszájú Jánosnak.
Az iskolák is megnyitják kapuikat szeptemberben, s hogy
ez ünnep, vagy nem, azt ki-ki
maga döntse el. Az oktatás alapos reformra szorulna a tekintetben, hogy mindenkinek meg

kellene ismernie a természettörvényeket, bármely területen
is dolgozik. Így lehet egyetértve
és hatékonyan odaﬁgyelni a
globális problémákra, akár a
társadalmak mozgásai, akár az
időjárás változásai okozzák azokat. Például, a közeljövőben
veszélyes hő-hullámokat jósolnak a Perzsa-öböl, Pakisztán,
India, Banglades, Kína térségére (de hát ebbe mi is belekóstolgatunk már a mi vidékünkön
is). Ha a magas hőmérséklet
magas páratartalommal jár
együtt, izzadással nem tudja
szervezetét hűteni az ember, s
ez életveszélyes (É.T. 2017
08.25). Amennyiben tevékenységeinken múlik a Föld általános felmelegedésének üteme
és mértéke, változtassunk azokon – és ne fűrészeljük magunk
alatt az ágat.

A tanév elején a Szentlelket
kértük, világosítsa meg a tanulók elméjét, adjon nekik szorgalmat, hogy hitben és tudásban gyarapodva, sikeres legyen
a tanévük. Azoknak is tanulniuk kell, akik már nem ülnek
iskolapadban. Most úgy ódzkodunk a számítógéptől, mint
régen ódzkodtak a betűvetéstől
(minek az!...). Ez a technikai
vívmány – az alkalmazásaival
együtt – oly mértékben részévé
válik életünknek, hogy a betűanalfabétizmus után a technikai analfabétizmust is le kell
küzdenünk.
Amint halad a Nap a pályáján, amit Ekliptikának nevezünk – ez persze látszólagos,
mert valójában a Föld forog és
kering velünk együtt -, kétszer
halad át évente a földi Egyenlítőnek az égbolt felé kiterjesz-

tett síkján, ekkor van a tavaszi
ill. őszi nap-éj-egyenlőség. Ez
évben ez szeptember 22-én 20
óra 2 perckor történik. Innentől a téli nap-fordulóig egyre
hosszabbak az éjszakák.
Az idei szeptember nekem is
forduló, a 75-öt töltöm. Ilyenkor a papoknak be kell adniuk
felmondásukat a püspökség
felé. Megtettem ezt már, hogy
időben tudjanak gondolkozni
sorsomon, meg a táti és tokodi
plébánia sorsán. Azt a választ
kaptam, hogy további intézkedésig maradjak a helyemen.
Augusztus 1-ével szokta a
Főpásztor a papokat szükség
szerint mozgatni, ebben még
nem szerepeltem. Ha a szentegyház igényli még munkámat,
végzem, amíg képes vagyok rá.
Nem állnak sorban papok,
hogy a helyemre kerüljenek.
Egy ideig még egyre rosszabb
lesz a helyzet pap-ellátottság
tekintetében. Arra kérem híveimet, odaﬁgyeléssel, áldozatossággal éltessék Krisztust
plébániájukon, egyházközségükben; a híek aktivitására
egyre nagyobb szükség lesz.
Nekünk, papoknak, nem
jelent gondot, mihez kezdünk
nyugdíjas korunkban, mert
tenni kell dolgunkat elfáradásig, kimerülésig.
Híveink életében okozhat
törést a nyugdíjba vonulás, nem
könnyű elhagyni a több évtizedes munka medrét.
Ezután ne az következzen,
hogy üssük el az időt valamivel
nap mint nap, mert ez nem
embernek való; ebben jobban el
lehet fáradni, mint a nehéz
ﬁzikai munkában.
Lehet találni alkotó, értelmes, hasznos elfoglaltságokat a
család-, a település-, a nemzet
szolgálatában. Legyünk aktívak, ahelyett, hogy magunkat
kezdjük sajnálgatni.
Isten áldása legyen Tát lakóin szeptemberben és a többi
hónapokban is!

Táti Walzer
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA
Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester / Tel/Fax: (33) 514-510 / E-mail: polghivatal@tat.hu
A szerkesztőség elérhetősége: Tel/Fax: (33)504-710 / E-mail: telehaztat@juropnet.hu / Szerkesztő: Hámos László
Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom / Készült 2000 példányban
Címlapfotó: Hámos László - Érik a szőlő Aknai Jánosné (Borika) pincéjénél ; fent: Domenico Ghirlandaio: Szűz Mária születése
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2017. évi beruházások
Folyamatban lévő és új pályázatok, beruházások
Nincs olyan közintémény, melyet nem érintett már vagy nem fog érinteni valamely
beruházás, pályázat. Megújult mindkét óvodánk, folyamatban van a bölcsöde teljes
felújítása. Folytatódik a Fő utcai és a kertvárosi orvosi rendelő energetikai megújulása.
Nyílászárókat cseréltünk a Szent György Otthonban. Újabb járdák valamint aszfaltos
út épült. Lezárult a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos pályázatunk közbeszerzése.
Foylamatban az iparterület fejlesztése. S mindemellett újabb pályázatokat adtunk be.

Reméljük, hogy mind a diákoknak, mind a felnőtteknek kellemesen és élményekben gazdagon telt az idei nyár, miközben
a korábbi számokban már ismertetett pályázati támogatásban részesült intézmények
felújítási munkálatai folytak.
Az alábbiakban szeretnénk
tájékoztatni a tisztelt lakosságot az elmúlt hónapokban elvégzett és megkezdett beruházásokról.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretén belül megvalósuló bölcsőde felújítása és a
Klapka utcai orvosi rendelő
felújítási munkálatai folyamatban vannak, melynek részleteiről külön cikkben tájékozódhatnak.
A falusi és kertvárosi óvoda
felújítása során utólagos hőszigeteléssel lett ellátva az épüle-

tek homlokzata, lábazata és a
padlásfödémek. A régi rossz
cserépfedés helyett új égetett
agyag cserépfedést kapott
mindkét óvoda. A belső gépészeti felújítás keretében a teljes
elektromos hálózat cseréjére,
világításkorszerűsítésre, az
elavult egyedi fűtési rendszert
alkotó cserépkályhák és acél
kandallók elbontására, gáz
kondenzációs kazán és új radiátoros rendszer kiépítésére
került sor. Mindkét épületben a
régi belső meleg burkolatok
nagy kopás állóságú laminált
padlóburkolatokra cserélődtek, végezetül a belső munkálatokat az épületek teljes belső
festése és mázolása zárta. A
falusi óvodában 5 kW-os, a
kertvárosiban 6 kW-os napelemes rendszer készült el.
Ezúton szeretnénk megköszönni az óvónők és óvodai

dolgozók munkáját, hogy a felújítási munkálatok alatt megfelelően fenn tudták tartani az
óvodai ellátást. Továbbá köszönjük a szülők megértését és
türelmét.
A Szent György Otthon elavult, rosszul záródó nyílászáró
szerkezetei nagymértékű hőveszteséget okoztak, mely az
üzemeltetési energiaköltséget
jelentősen drágította. Pályázati
forrásnak köszönhetően a régi
külső nyílászárók fa tokszerkezetű 3 rétegű üvegezésű nyílászárókra cserélhetőek, melynek munkálatai folyamatban
vannak, a fűtési időszak kezdetére befejeződnek. Az elhasználódott kazánt új, korszerű
kondenzációs készülék váltja
fel.
A Fő út 58. szám alatti orvosi
rendelő korszerűsítéseként
homlokzati, lábazati és padlásfödém hőszigeteléssel került
ellátásra az épület. A tetőhéjazat cseréje is megvalósult,
melynek során a régi azbesztes
síkpalafedést égetett agyagcserép fedés váltotta fel.
Közösségi járda építése történt a Fő úti iskola és óvoda
között. A Táncsics utca mart
aszfalt burkolatot kapott,
mellyel jelentősen javult az
eddigi, szinte járhatatlanná
vált közlekedési felület.
Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése megnevezésű beruházás -,
melynek keretén belül a Szent
István út melletti szennyvízátemelő új átemelővel történő
kiváltása, a Vasút közi átemelő
szennyvíztisztító teleppel történő összekötése és a szennyvíztisztító telep felújítása valósul meg. A kivitelezésének
közbeszereztetése lezárult, a
nyertes vállalkozással folyamatban van a szerződés aláírása.
Az ipari terület fejlesztésére
irányuló beruházás kivitele-

zőjének - a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési
Kft., mint a közbeszerzést
bonyolító általi - kiválasztása
folyamatban van, az időjárástól
függően, remélhetőleg még az
idei évben megkezdődhet a
kivitelezés, mely reményeink
szerint jövő év nyarára befejeződhet.
A beruházások összértéke
meghaladja az 500 millió forintot, melyből kb. 10%-kal az
önkormányzat saját forrásával
járul hozzá.
Végezetül az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot
újabb benyújtott pályázatainkról, melyekről pozitív elbírálást követően részletesen
beszámolunk.
- A pályázatot kiíró szervezet
által befogadásra került a
zöldfelületek, közterek, parkok
kialakítására, fejlesztésére
benyújtott pályázatunk.
- A szakrális helyszíneket
összekötő Sacra Velo kerékpárút kiépítésére Mogyorósbánya
Község Önkormányzatával
közös pályázatot nyújtottunk
be, melynek megvalósulása
esetén a péliföldszentkereszti
Szalézi zarándok központ,
kegyhely kerülne összekötésre
a Duna menti nemzetközi
kerékpárúttal.

- Bajót Község Önkormányzata, Nyergesújfalu Város
Önkormányzata és Tát Város
Önkormányzata -„A helyi
identitás és kohézió erősítése”
címmel - közös pályázatot
nyújtott be közösségfejlesztő
programok megvalósítására a
települések közösségi kezdeményező– és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.
- Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek felújításának sorából eddig kimaradó
Táti Közös Önkormányzati
Hivatal épületének energetikai
korszerűsítésére is lehetőségünk nyílt pályázatot benyújtani.
TÁTI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
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Megújul a Klapka
utcai rendelő
Infrastruktúrális fejlesztés a Széchenyi 2020 keretében
A táti lakosok egészségügyi ellátásában fontos szerepet játszó rendelő modernizálása
júniusban kezdődött el, és a tervek szerint október végére elkészül. A mintegy 32,73
millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatással megvalósuló fejlesztés során
az épület korszerűsítésén és akadálymentesítésén túl a praxisok eszközellátottságának javítása is fontos cél. A projekt a 2. sz. védőnői, a 2. és 3. számú háziorvosi,
valamint fogorvosi körzetet érinti.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás célja a lakosság jobb egészségügyi ellátásának biztosítása
a Tát, Klapka György u. 2. szám
alatti orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztésével, felújításával, korszerűsítésével, az akadálymentesítés
megvalósításával és az udvar
felújításával.
Épület külső felújítása keretében kicseréljük a tetőhéjazatot, a bádogozást, az eresz- és
lefolyó esőcsatorna rendszert,
valamint külső hőszigetelést
kapnak a falak és a födém.

4

Modernizáljuk a kültéri
lámpatesteket, a külső akadálymentesítést rámpák kialakításával oldjuk meg. A lépcsők
csúszásmentes burkolatot
kapnak.
Az épület belső átalakítása
során akadálymentes WC-t és
egy multifunkcionális helyiséget alakítunk ki, továbbá
megtörténik az infó-kommunikációs akadálymentesítés is. Az
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyenge áramú elektromos
munkák elvégzésére is sor fog
kerülni.
Kerékpár és babakocsi táro-
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lót telepítünk, továbbá az épülethez kapcsolódó udvar teljes
zöld felületét rendezzük, elkészül a tereprendezés, füvesítés,
parkosítás, díszcserjék ültetése
és az épülethez tartozó járdák,
térkő burkolatok kialakítása.
Kültéri padokat és esővíz gyűjtő tartályokat is el fogunk helyezni a fejlesztés helyszínén.
Az épület villamos energia
fogyasztásának kiváltására
napelemes rendszert telepítünk az épület dél-nyugati
cserépfedésű tetőfelületére. A
26 db napelem panelből álló,
hálózatra termelő napelemes
rendszer fedezni fogja a rende-

lők éves villamos energia fogyasztását. A tervezett fajlagos
energiahatékonyság javulás
közel 80%, a tervezett üvegház
hatású gázok kibocsájtás csökkenése mintegy 78%-os. A fejlesztés hatására a gázfogyasztás 69%-kal, az elektromos
áramfogyasztás 100%-kal
csökken.
A beruházás hatására tehát
az épület használhatósága
javul, az épület hővesztesége
csökken.
A településkép esztétikusabb lesz, az energiafelhasználás csökken, a fenntartásra
fordított kiadások - fenntartási
és karbantartási költségek csökkennek.
A projekt címe: Klapka
György úti orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése. Azonosító száma:
TOP-4.1.1-15-KO1-201600014.
A projekt összköltsége:
32.730.461 Ft
A projekt ﬁzikai befejezésének tervezett napja: 2017.
10. 31.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében az Európai
Unió Európai Regionális
Fejlesztési Alapja (ERFA)
támogatásával valósul meg, a
Magyar Állam társﬁnanszírozása mellett.

Táti Walzer

www.tat.hu

Az épület 1960-as években
épült, hagyományos tégla
falszerkezetekkel, gerébtokos
ablakokkal, fa külső és belső
ajtókkal, fa szerkezetű enyhe
lejtésű tetővel, azbeszt tartalmú hullámpala fedéssel. A
belső kialakítása, burkolatai,
gépészete, elektromos hálózata elavult. A jelenlegi állapota korszerűtlen, irreálisan
magas üzemeltetési költségű,
jelen állapotában korlátozottan használható. Az épület
felújítás I. ütemét az Önkormányzat saját erőből oldotta
meg. Ennek során az épületen
kívüli, de ingatlanon belüli
csatornahálózat tisztítása, a
tetőhéjazat beázások miatti
sürgető cseréje, és a vele együtt
készíthető tetőfödém korszerűsítése és a járulékos bádogozási
munkák elkészítése már megtörtént.
A most indult II. ütem keretében a használaton kívüli
melegítőkonyha és kazánház
megszűntetésével, a nem megfelelő kiszolgáló helyiségek
átalakításával új funkciójuknak megfelelő tornaszoba,
sportszertár, orvosi és elkülönítő helyiség, akadálymentes
WC, irodák, felnőtt és gyermek
öltözők-átadók, raktárak, melegítőkonyha, mosogató, tálaló
helyiség, mosó-szárító, kazán-

Korszerűbb lesz az
Óvoda és a Bölcsőde
Szinte szerkezetig bontották vissza a Bölcsődét
A táti családok számára fontos a foglalkoztatást és az életminőség javítását célzó
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése. Ezt
a célt szolgálja a táti Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde modernizálásának II.
üteme, mely a tervek szerint október végére befejeződik. A mintegy 69,92 millió
forintos vissza nem térítendő uniós támogatással megvalósuló fejlesztés során
az épület korszerűsítésén és akadálymentesítésén túl az intézmény
eszközellátottságának javítása is fontos cél.
ház, és vizesblokkok kialakítása történik meg, a válaszfalak
áthelyezésével, de az épületszerkezetek megtartásával.
A beruházás során megtörténik a burkolatok, az összes
belső ajtó, a víz-csatornarendszer és szerelvények cseréje.
Megújul a teljes fűtési és melegvíz rendszer, az elektromos
hálózat, és kiépül a gyenge
áramú és riasztórendszer.
Megtörténik az infokommunikációs akadálymentesítés is. Az épület teljes belső
festést kap.
Épület a külső felújítás kere-

kialakítású rámpával és korlát-

tében teljes utólagos homlok-

tal, valamint akadálymentes

újítjuk, egy akadálymentes
bejáratot létesítünk megfelelő

zat hőszigetelést kap. Az összes

parkolót alakítunk ki az ingat-

külső nyílászárót kicseréljük, a

lanon belül.
Az udvar fejlesztését árnyékot biztosító növényzet telepítésével, továbbá a kinti foglalkozások biztosítására szolgáló
árnyékoló kerti pavilon telepítésével oldjuk meg.
A beruházás hatására tehát
az épület használhatósága jelentősen javul, az épület hővesztesége csökken.
A településkép ezzel esztétikusabb lesz, az energiafelhasználás csökken, a fenntartásra

külső akadálymentesítés keretében a kültéri lépcsőket fel-

fordított kiadások - fenntartási
és karbantartási költségek csökkennek.
A projekt címe: A táti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése.
Azonosító száma: TOP1.4.1-15-KO1-2016-00007.
A projekt összköltsége:
69.924.328 Ft
A projekt ﬁzikai befejezésének tervezett napja: 2017. 12.
31.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében az Európai
Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) támogatásával valósul meg, a
Magyar Állam társﬁnanszírozásával.
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Településképi Arculati Kézikönyv

A 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet rendelkezik az arculati kézikönyv elkészítésének,
egyeztetésének, elfogadásának
szabályairól, valamint tartalmi
követelményeiről. Az önkormányzat képviselő-testülete
határozattal fogadja el.

lások: építészeti útmutató,
közterületek településképi
útmutatója – utcák, terek,
közparkok, közkertek:
Ajánlások (a meglévő helyi
rendeletekben szereplő előírások beemelése HÉSZ, értékvédelmi rendelet) ;
(építménymagasság, tetőhajlásszög, telepítés, színezés,
kerítés, anyaghasználat, tömegformálás, növényzet …)
6. Jó példák bemutatása:
épületek, építészeti részletek
(ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), valamint kerítések, kertek, zöldfelületek
kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
8. Beépítési vázlatok (nem
kötelező tartalom)

A TAK tartalmi követelményei:
1. Bevezetés, köszöntő:
Polgármesteri köszöntő, bevezetés, a település rövid bemutatása (általános jellemzés,
történeti leírás …)
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter:
Az épített és természeti környezet bemutatása, településszerkezet, települési karakter(ek) feltérképezése és ezek
lehatárolása …
3. Örökségünk, a településképi
szempontból meghatározó
építészeti, műemléki, táji és
természeti értékek, településképi jellemzők:
Értékvizsgálat, örökségvédelem, (műemlékek, természeti
értékek, egyedi és területi helyi
védelem, településképi egyéb
értékek, …)
4. Településképi szempontból
meghatározó, eltérő karakterű
területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Településképi szempontból
eltérő karakterű területek
lehatárolása (max. 5-10 db)
(természetes környezet, táj,
településszerkezet, épülettípus, tömegformálás, homlokzatkialakítás, anyaghasználat, homlokzati elemek,
építészeti részletek …)
5. A településkép minőségi
formálására vonatkozó aján-

A készítés során a helyi lakosok
részvétele a folyamatban nagyon fontos, hogy együtt olyan
szabályozás készüljön, ami
később biztosítja az önkéntes
jogkövetést, és általánosan elfogadottá teszi a kész dokumentumokat.
Éppen ezért első lépésként a
polgármester, a képviselő-testület tagjai, helyi civil szervezetek, helyi véleményformálók
meghívásával lakossági fórumon történik a feladat, és a
célok ismertetése.
Táton 2017. június 14-én
tartottunk lakossági fórumot a
folyamat megkezdéséről. A
folyamatos tájékoztatás biztosítása és az egyeztetési folyamat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi
rendeletben lett szabályozva,
melyet a Képviselő-testület
2017. áprilisában fogadott el.
Ezek után az egyeztetési folyamat úgynevezett adatszolgáltatási fázisa következett. A
beérkezett adatok a TAK dokumentációjában feldolgozásra
kerültek.
Jelenleg az elkészült anyag
véleményezési eljárása folyik,
melynek keretében lakossági
fórumot tartottunk 2017. szeptember 5-én.
Mindkét dokumentációnak
(TAK, TKR) az egyeztetése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett elektronikus felületen történik.

Utolsó szakaszába lépett a kézikönyv megalkotása
Befejezéséhez közeleg Tát Településképi Arculati Kézikönyve, ami jelentősen
befolyásolhatja a településen a jövőben épülő épületek képét. Ez a könyv főleg az
építtetőknek segít eligazodni, hogy a különböző településrészeken milyen épületeket
lehet építeni, vagy átalakítani. Ez nem azt jelenti, hogy ezek után egészen más
stílusban kell felépíteni a házat, hanem inkább az új építéseknek az illeszkedési
szabályait rögzíti és tanácsot ad jó példákon keresztül az építtetőnek elképzeléseik
megvalósításához.
A TELEPÜLÉSKÉP
VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ
2016. ÉVI LXXIV.
TÖRVÉNY
...
1. A törvény célja és a
településkép-védelem
elemei
1. § E törvény célja az építési
beruházások támogatása,
egyúttal a hazai városok és
községek sajátos
településképének védelme és
alakítása társadalmi bevonás
és konszenzus által, olyan
módon, hogy:
a) egy önkormányzati
rendeletben kerüljenek
egyértelműen megállapításra a
településkép védelmének
elemei,
b) a településképi
követelmények
alkalmazásának felelősségi
viszonyai egyértelműen
legyenek meghatározva.
c) az önkormányzat
biztosítson széleskörű
tájékoztatást a településképi
követelményekről, ezzel
elősegítve a településkép
védelmének és alakításának
eredményes érvényesülését az
építmények tervezése és
kivitelezése során.
2. § (1) A településkép
védelme a település vagy
településrész jellegzetes,
értékes, illetve hagyományt
őrző építészeti arculatának és
szerkezetének – az építészeti,
táji érték és az
örökségvédelem
ﬁgyelembevételével történő –
megőrzését vagy kialakítását
jelenti.) ...
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E kézikönyvet az ország összes
településének el kell készítenie. A közel száz oldalas kézikönyvet Lux Éva főépítész
asszony szerkesztette - úgy
gondolom magas építészeti
színvonalon. Köszönet érte!
Az anyag a táti honlapon
(http://tat.hu/telepuleskepiarculati-kezikonyv/), vagy a
Táti Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthető meg. Kérjük, hogy a még hátralévő
munkába minél többen kapcsolódjanak be és ﬁgyeljék a
honlapot, ill. a plakátokon a
felhívásokat. Az alábbiakban a
jogi hátteréről és felépítéséről
adunk egy kis tájékoztatást,
hisz minden építtetőnek „ igazolni ” kell, hogy az építés előtt
ismerte a rá vonatkozó feltételeket.
A településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV.
törvény (Tkv.) 1. §-a kimondja, hogy Magyarország
települései sajátos településképének védelme és alakítása
társadalmi bevonás és konszenzus által történjen, oly
módon, hogy önkormányzati
rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei;
a településképi követelmények
alkalmazásának felelősségi
viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva; valamint
az önkormányzat biztosítson
széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről,
ezzel elősegítve a településkép
védelmének és alakításának
eredményes érvényesülését az
építmények tervezése és kivitelezése során.
A Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elkészítésére és elfogadására
vonatkozó jogszabályi határidő 2017. szeptember 30.
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TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI
KÉZIKÖNYV (TAK)

Táti Walzer

www.tat.hu

Településképi Rendelet
(TKR)
Szintén a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet rendelkezik
településképi rendelet elkészítésének, egyeztetésének és
elfogadásának szabályairól,
valamint tartalmi követelményeiről.
A helyi képviselő-testület
által határozattal elfogadott
településképi arculati kézikönyv alapján készül a településképi rendelet, amit az állami
főépítész hatáskörében eljáró
megyei (fővárosi) kormányhivatal véleményez, és az önkormányzat képviselő testülete
rendelettel fogad el.
A településképi rendeletben
területi építészeti követelményeket, beépítési terv szerinti
előírásokat foglalnak össze. A
polgármester hatáskörébe a
végrehajtáshoz eszközöket is
telepítenek.
A településkép-érvényesítési eszközök, melyet a településképi rendelet tartalmazhat:
a) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzul-

táció, b) a településképi véleményezési eljárás, c) a településképi bejelentési eljárás, d)
a településképi kötelezés.
A településkép védelméről
szóló rendelet szerkezete:

I. FEJEZET
Bevezető rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya és
értelmező rendelkezések
II. FEJEZET - A helyi védelem
2. A helyi védelem feladata,
általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek
3. A területi védelem meghatározása
4. Az egyedi védelem meghatározása
5. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
III. FEJEZET
A településképi szempontból
meghatározó területek
6. A településképi szempontból meghatározó területek
megállapítása
IV. FEJEZET
A településképi követelmények
7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános

Nem szűnik meg Táton
az amatőr sport
Mindenekelőtt elnézésüket kérjük azoknak, akik ismerik
az egyesületi formát, annak működését. Mégis ezzel az
információval kell indítani tájékoztatásunkat, mert az
utóbbi időben gyakran a Táti Sportegyesületet a Táti
Önkormányzattal azonosították.
Egyesületet szabad akaratukból hozhatnak létre polgárok,
meghatározott célból és jogszabályi keretek között. Az
egyesület önálló jogi személy,
önálló gazdálkodással. Így
működik a Táti Sportegyesület
is. Az önkormányzattal természetesen sokrétű kapcsolata
alakult ki, így többek között az
önkormányzat tulajdonában
lévő sportpályát és annak létesítményeit térítésmentesen
használja, az önkormányzattól
évente pénzbeli hozzájárulást
kap a működéséhez, ez is a
szabadidősport egyfajta támogatása.
Az önkormányzat ezen túl
minden más lehetőséggel is

segítette a táti sportegyesület
gyarapodását, hol szponzori
közvetítéssel, a szükséges nyilatkozatok és igazolások biztosításával akkor, amikor az
egyesület anyagi támogatásra
nyújtott be pályázatokat.
Mindezt a sportolni, mozogni vágyó, elsősorban táti ﬁatalok, polgárok érdekében, hogy
minél többen szabadidejükben
az egészségüket is óvják a
sportolással, még akkor is, ha
ez az egyesületen belül jelenleg
gyakorlatilag a labdarúgást
jelentette.
Az egyesület évről-évre sikerrel nyújtott be a látványcsapatsport támogatására pályázatot több millió forint ösz-

építészeti követelmények
8. A településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó területi és egyedi
építészeti követelmények
9. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények
10. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése
11. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
12. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
V. FEJEZET
Kötelező szakmai konzultáció
13. Rendelkezés a szakmai
konzultációról
VI. FEJEZET
Településképi véleményezési
eljárás
14. A véleményezési eljárással
érintett építmények köre
15. A véleményezési eljárás
részletes szabályai
VII. FEJEZET
Településképi bejelentési
eljárás

16.A bejelentési eljárással
érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre
17. A bejelentési eljárás részletes szabályai
VIII. FEJEZET
A településképi kötelezés,
településképi bírság
18. A településképi kötelezési
eljárás
19. A településképi bírság
kiszabásának esetkörei és
mértéke
20. A településképi bírság
kiszabásának és behajtásának
módja
IX. FEJEZET
Önkormányzati támogatási és
ösztönző rendszer
21. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése
X. FEJEZET
Záró és átmeneti
rendelkezések
22. Hatálybalépés
23. Átmeneti rendelkezések
24. Hatályon kívül helyező
rendelkezések.

szegben, melyből működési
feltételeit javíthatta, működését biztosíthatta. Sajnos bizonyos okok miatt ettől a lehetőségtől már a tavalyi évben is
elesett, amely a csapatok bajnokságban való részvételét
sodorta veszélybe. Ugyan kereste a megoldási lehetőséget,
kérve az önkormányzat támogatását is egy ez évi pályázat
beadásához.
A Képviselő-testület az elé
tárt indokok alapján ezt a nyilatkozatot ki is adta a Táti
Sportegyesület részére, de úgy
tűnik, hogy ezzel nem oldódik
meg a probléma, továbbra is
bizonytalan, hogy a játékosok
az egyesület keretében focizzanak illetve szerepeljenek a
bajnokságban.
A megtalálni vélt külső segítség nem csupán, illetve nem
elsősorban a táti sportolókat
célozta meg, ugyanakkor az önkormányzat infrastruktúráját
igénybe vette, de konkrét
együttműködési javaslattal,
szándékkal nem jelentkezett.
Ebben a helyzetben – a bajnokságot rendezők, szervezők

jelzésére is ﬁgyelemmel – fontos volt, hogy mielőbb megteremtődjön a lehetőség arra,
hogy a még együtt lévő igazolt
játékosok, csapatok következő
bajnokságra nevezni tudjanak.
Jó menekülési utat jelentett a
településen a közelmúltban
megalakuló új szabadidősport
egyesület léte, amely felvállalta
a játékosok átigazolását és az
edzések megszervezését, amely
a környéken évek óta mutatkozó edző hiány miatt nem is
egyszerű feladat.
A közös cél tehát az volt és az
marad, hogy a táti, szervezett
formában történő sportolási
(labdarúgási) lehetőség megmaradjon. Sőt, pályázatok benyújtásával a szakosztályok
skálája bővüljön, hogy egyre
több táti jusson rendszeres
mozgáslehetőséghez a településen.
A táti sportélet megmarad,
reményeink szerint felélénkül
és kibővül olyan szervezeti keretek között, amely a jelenlegi
helyzetben egyedüli helyi megoldást jelenthet!

KOSTYÁL JÁNOS

TÁT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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Hírek az iskolából
Nyáron sem volt csendes az iskola
A Bűnmegelőzési tábor résztvevői valamint óvodások
népesítették be a termeket és az udvart.
Lassan megszokhattuk, hogy
az iskola nyáron sem csendes.
Idén sem volt ez másképp.
A Fő úti épületet az óvodások népesítették be, amíg az
óvodák felújítása zajlott. Örömmel használták a játszóudvart, ami az évek során

Pécsen
lépnek fel a
mazsorettek
A Táti Mazsorett és
Formációs Tánccsoport
számára ez a nyár sem múlt
el eseménytelenül.
Amellett, hogy sok fellépési
lehetőségük volt, a
próbáikat sem
szüneteltették, ugyanis
szeptember végén Pécsre
látogatnak, hogy részt
vegyenek a Pécsi
Fúvószenekari és
Mazsorett Fesztiválon.
A kadét „A”, a senior
mazsorett és a senior
formáció csoportok
mutatkozhatnak be a
rendezvényen. Lehetőségük
lesz Mohácson is
bemutatkozni, valamint a
Bor és Dal Ünnepén szüreti
felvonuláson
masírozhatnak. Három
napot töltetnek majd el a
baranyai városban,
reménykedve a szakmai
fejlődésben és abban, hogy
még több emberhez juthat
el a csoport tevékenysége.
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szülői összefogással épült,
bővült. Ebben az épületben
működött a Családsegítő Szolgálat is.
Iskolánk tanulói közül mintegy
nyolcvanan vettek részt augusztus 7-11-ig a Bűnmegelőzési táborban. Az egy hét alatt

rengeteg információval gazdagodtak a tanulóink, változatos
programokkal vártuk őket. Köszönet érte a szervező Néveri
Péter Edvárdné Valikának, a
középiskolás segítőinek és a
pedagógusoknak.
Idén csak a legszükségesebb
karbantartási munkák történtek meg. Azon termeket, amelyeknél már nem volt tovább
odázható, sikerült a fenntartó
jóvoltából lefestetni. Az alsó
tagozaton két tanterem bútorzata újult meg, a felsőben két
tanterem székeit cseréltük le „A
Táti Iskoláért Alapítvány” támogatásával.

És végül, de nem utolsó
sorban, az új tanévben több
személyi változás is történt.
Iskolánk igazgatója, Filip
Csabáné, illetve három kollégánk Baumann Zsuzsanna,
Antalné Toldi Virág és Takács
Tiborné megérdemelt nyugdíjas éveiket kezdték.
A nyár folyamán új pedagógusok is jöttek a Táti III. Béla
Általános Iskolába.
Németh Gabriella német
szakos, Flórea Rita alsós nevelő
és Pető Andor matematikaföldrajz szakos tanár, mogyorósbányai tagintézményünkbe
Molnár Adrienn.

Új tanév a megújult épületben
Nyáron is folyamatos volt az óvodai ellátás
Az óvoda épületei az elmúlt
nyár során kívül-belül
megújultak. Az általunk
„bölcsőde épületnek”
nevezett létesítményben
pedig még jelen pillanatban
is tartanak a munkálatok.
Elmondhatom, hogy egy rendkívül mozgalmas időszakot
hagytunk magunk mögött,
mely rengeteg szervezési feladatot adott számunkra.
Már a tavasz folyamán selejteztünk, csomagoltunk, „dobozoltunk”. Felmértük a várható
gyermeklétszámot, melyhez
személyi feltételt rendeltünk és
még sorolhatnám. Szám szerint hét alkalommal „költözködtünk”. Tettük mindezt úgy,
hogy közben egyetlen egy napon sem szünetelt az óvodai
valamint a bölcsődei ellátás.
Együttgondolkodásra, rugalmasságra, türelemre, megértésre volt szükség minden kollégám és partnerünk részéről.
A nyár jelentős részét az
iskolában töltöttük. Itt tudtunk
ugyanis olyan feltételeket te-

XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

remteni, melyek megfelelnek
az óvodás és bölcsődés korú
gyermekeknek egyaránt. Volt
lehetőség kint az udvaron és
bent a termekben a szabad
játékra, a délutáni nyugodt pihenésre, az étkeztetések lebonyolítására. Gyermekeink jól
fogadták a változásokat, nagyon hamar beilleszkedtek az
új környezetbe.
Időközben elkészült a Fő utcai majd két hétre rá a kertvárosi telephely is. Így az új
nevelési évet már egy korszerű,
biztonságos, esztétikus környezetben kezdhettük el.

Szeretném megköszönni
magam és kollégáim nevében a
szülők segítségét, megértését,
együttműködését.
A tervezők és kivitelezők
gyors és pontos munkáját. Az
iskola vezetésének, hogy befogadtak bennünket a nyári szünet idejére. Botlik Anett és
Botlik Roland együttműködő
segítségét a raktározás és szállítás terén.
A fenntartó önkormányzatnak a megújulás lehetőségét. Kollégáimnak a kitartó,
igazi csapatmunkát.
SCHMIDT MARGIT óvódavezető

Táti Walzer
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Búcsúzás

Avagy gondolatok egy pálya végén

A 2016/2017-es tanév végén is elballagtak iskolánk
végzős diákjai, akiket még igazgatóként köszöntöttem
ünnepi beszédemben és indítottam útra gyengéd
hangon jó tanácsaimmal.

A tanév végén pedig nekem
szóltak a köszöntő és köszönő
szavak, hiszen szeptembertől
már nem kezdtem az új tanévet, hanem a sok-sok ledolgozott, fáradságos év után a jól
megérdemelt pihenésem következik.
Szép és tartalmas, színes és
sokrétű volt a pályám.
1977-ben kezdtem tanítani a
táti általános iskolában, alsó
tagozaton, harmadik osztályban. 1981-től felső tagozatosokat tanítottam, 1989-től
igazgatóhelyettesként, 2008tól intézményvezetőként végeztem munkámat.
40 éven át arra törekedtem,
hogy szakértelemmel és türelemmel tanítsam iskolánkban a
magyar nyelv és irodalom tantárgyat, a legmegfelelőbb pedagógiai módszereket alkalmazva
igyekeztem minden tanítványból képességeihez mérten a

A táti iskola nevelőtestülete 1988-ból

legjobb eredményt kihozni.
Ha kellett szigorral, ha a
helyzet úgy hozta, humorral.
Oktató-nevelőmunkám során nemcsak a tananyag elsajátíttatására törekedtem, hanem
gondot fordítottam a tanulók
tudásvágyának felkeltésére,
tisztességes, becsületes ifjakká
nevelésére is.
Nagyon gyorsan repült el ez
az időszak, a pedagógusi pálya
számomra valóban komoly
hivatás volt. Munkám során
úgy igyekeztem tevékenykedni,
hogy a gyerekek, kollégák,
szülők, fenntartók számára
megfeleljek az elvárásoknak.
Számomra a gyerekek érdekei
voltak a legfontosabbak. Nem
számoltam a kijavított dolgozatok, a tanórák számát. Észrevétlenül teltek a napok, hónapok, évek.
Nagyon köszönöm a kollégák segítségét, együttműködését, mert szerintem úgy
működhet jól egy iskola, ha közösen, együtt munkálkodunk a
gyerekek tanításán, nevelésén.
Köszönöm mindenkinek az
iskolának nyújtott segítséget,
mellyel az én munkámat is
támogatták.
Nem búcsúzom, csak köszönetemet és hálámat szeretném
kifejezni mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta
munkámat.
Nem búcsúzom, mert csak a
munkám ért véget, de a városhoz, annak lakóihoz, a tanítványokhoz és családjaikhoz

Az első osztályom

való kötődés nem szűnik meg
ezzel a nappal.
Az öröm és a bánat könnyei
futnak össze szememben, mióta tudom, hogy elérkezett az
aktív munkával töltött kor vége. Az életünkben az egyik
legfontosabb állomás, amikor
végleg letesszük a „lantot”.
Hogy milyen volt az elmúlt

a tanár életében is eljön egyszer
az a pillanat, amikor búcsút kell
intenie az alma maternek.
Hosszú az út, melyen eljutottam idáig. Hosszú és nem
mindig haladt egyenesen, de ha
több a segítő kéz, mint az
akadály, s az embernek van
kellő kitartása, akkor büszkén
tekint vissza erre az útra.

Az utolsó osztály, akiket tanítottam

évek munkássága, arra mindig
csak akkor derül fény, ha körbenézünk, és sok olyan embert
látunk magunk körül, akik
szeretettel gondolnak ránk.
Szeretném hinni, hogy sokan
vannak.
„Szép 40 évem volt” – Kevesen mondhatják el magukról,
hogy életük munkája egy munkahelyhez kötődik. Szerencsésnek érzem magam, mert olyan
munkahelyet találtam magamnak Táton, ami nagyon sok sikerélményt adott, ahol nagyon
szerettem dolgozni. Olyan korszakban dolgozhattam itt, amikor rengeteg dolog történt a
faluban-városban, és mindig
azt éreztem, hogy ezekhez a
dolgokhoz van valami közöm.
Viccesen azt szokták mondani, hogy a tanár az a diák, aki
sosem hagyta ott az iskolapadot. Ám ahogy most is látjuk

Végezetül életem és munkásságom mottója:
„Az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek
magának kell”, ehhez az úthoz
nagyon sok hit kell, amit Szabó
Gabriella nagyon szép soraival
erősítek meg:
„Hinni szeretnék a kimondott
szóban,
Hinni az emlékekben, egy régi
fotóban.
Hinni szeretnék egy darabka
kőben,
Egy száraz faágban, vagy
épp zöldellőben.
Hinni szeretnék a könyv
betűiben,
A madarak dalában,a tiszta
levegőben.
Hinni a szóban, a segítő
kézben,
Hinni szeretném, hogy van
miben hinnem.”
FILIP CSABÁNÉ, MARIKA
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15 év szolgálat
15 éves a Táti Mindenszentek Karitász Csoport
2002-ben alakult karitász csoportunk az idén ünnepli megalakulásának 15.
évfordulóját. Szeptember 9-én, szombaton, ennek az évfordulónak megünneplésére
gyűltünk össze a plébánián. Ez alkalmából Tátra szerveződött a régió lelki napja is.

Erre a napra hozzánk érkeztek az Esztergom-Bajóti Karitász Régió Karitászcsoportjai,
18 településről, hogy szebbé
varázsolják ünnepünket.
A program a 8 órai gyülekező és a vendéglátás után, a
vendégek köszöntésével, majd
8.30-kor reggeli imával kezdődött a templomban, ahol az
Oltáriszentség előtt Kardos
Mihály plébános atya, és Farkas Magdolna imái segítettek
abban, hogy lélekben is felkészüljünk a nap nyújtotta lelki
megújulás befogadására.
Ezután, Tát múltját és fejlődését ismerhették meg vendégeink Müller László tanár úr
előadásából. Végül Ferenczy
Rudolfné Éva a régiónk vezetője köszöntötte a lelkinapra
érkezőket. Majd a következő
sorok keretében átnyújtotta
ajándékát: „Kedves Rózsi néni
és táti munkatársak, szeretettel
adom át ezeket a rózsákat melyek mindig emlékeztessenek
benneteket erre a napra. Mindannyian köszönjük azt a felebaráti és áldozatos tevékeny szeretetet, mellyel készültetek erre
a napra, hogy mindannyian
átérezhessük Jézus Krisztus
szeretetét és békéjét.”
Ezt követően rövid szünet
után Michels Antal budapesti
plébános beszélt nekünk a
karitász munka fontosságáról,
s arról, hogy ennek az áldozatos
munkának a végzéséhez, mi-
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lyen nagy szükség van a lelki
megújulásra. Mi közben a lehetőségeiről és módjáról beszélt
éreztük hogy szavai lélekben
megerősítenek elköteleződésünkben.
A délelőtt további részében
Antal atya hasznos, és megszívlelendő gondolatairól kiscsoportos beszélgetések keretében
ki-ki elmondhatta véleményét,
megoszthattuk egymással a
karitász munka során szerzett
tapasztalatainkat. Beszélhettünk az atya által fogalmazott a
„szeretetszolgálatunk„ nehézségeiről, örömeiről.
Programunk, a Német Nemzetiségi Tájház megtekintésével folytatódott, majd vendégeink autóbusszal a Kultúrházba
érkeztek, ahol meghallgathatták a Táti Német Nemzetiségi
Asszonykórus és a Táti Férﬁkórus előadását.
Örömmel köszönthettük körünkben dr. Cserháti Ferenc
püspök atyát, Écsy Gábor Karitász igazgatót, a környező települések papjait és Turi Lajost,
Tát város polgármesterét.
A ﬁnom ebéd elfogyasztása
után a jelenlévők megismerhették csoportunk színes tevékenységét. Tóth Szabina, és
Székely-Keresztes Marianna,
összeállításában, fényképekkel
illusztrált vetített előadás keretében foglaltuk össze a 15 évet.
A délutáni program a templomban szentmisével folyta-
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tódott, melyet dr. Cserháti
Ferenc püspök, Écsy Gábor
Karitászigazgató és a környező
települések papjai mutattak be.
Itt került sor a Régió Szent
Erzsébet díjának átadására
valamint a 15 és 20 éves jubiláló karitász csoportok emléklapjának kiosztására. Örömmel
fogadtuk, hogy az idei évben
Farkas Béláné, Kati néni kapta
meg a Szent Erzsébet díjat. Ő
nemcsak a táti karitász egyik
alapítója s aktív tagja, hanem
életével, tetteivel sokunk példaképe is. Jó egészséget és sok
erőt kívánunk neki további
életében!
Az elbocsátó áldást követően valamennyien lelkileg megújulva, szép és hasznos élményekkel gazdagodva tértünk
haza.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy jelenlétével megszépítette ünnepünket!
Külön köszönet illeti meg
Ferenczy Rudolfnét, Évát az

Esztergom-Bajóti régió vezetőjét, aki nemcsak az előkészületekben segített, hanem az
egész rendezvény levezetését,
összehangolását magára vállalta. Köszönjük, karitász vezetőnknek Szenczi Ferencné,
Rózsika néninek, hogy időt és
fáradságot nem kímélve, megszervezte ezt a szép születésnapot! Köszönetet mondunk:
Turi Lajos polgármester úr anyagi támogatásáért és a hívek
adományáért. Továbbá:
- Hámos Lászlónak a Kultúrház
vezetőjének, hogy az intézményt rendelkezésünkre bocsátotta. A Kultúrház dolgozóinak, hogy berendezték a
nagytermet és segítettek az
étkezés lebonyolításában.
- A porcelánbaba klubbnak a
csodaszép kiállítást.
- Az iskola vezetésének, hogy
szívesen rendelkezésünkre adták a helyiségeket.
- Tisch Erzsébetnek a szalmabábuk készítését és Kostyál
Jánosnak a tájház bemutatását.
- A Viktória Étterem ﬁnom
ebédjét, és a régió munkatársainak a saját készítésű süteményeket.
- Köszönjük Szabó Magdolna
operaénekes (Tát szülöttjének),
hogy énekével felemelőbbé
tette a szentmisét.
- Bárány István fotósnak és
Németh Árpád operatőrnek,
akik megörökítették az eseményt.
- és minden kedves munkatársnak és külsős segítőnek a
szolgáló szeretetét.
Mi karitász tagok hálásak
vagyunk, hogy a jó Isten kegyelméből végezhetjük szolgálatunkat. Szívünkbe véstük és
munkánk során megfogadjuk
Kalkuttai Teréz anya szavait:
„Ha valakinek segítesz, az
emberek haragudni fognak
rád. Ne törődj vele! Te csak
segíts annak, akinek szüksége
van rá!” Összeállította: SZÉKELYKERESZTES MARIANNA
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SZENT ERZSÉBET DÍJ
A fennálásának 15 éves évfordulóját
ünneplő Táti Mindenszentek Karitász Csoport ünnepségén Farkas
Béláné (Baumann Katalin) vehette
át a Régió Szent Erzsébet díját.
Egy mélyen vallásos gazdálkodó, földműves sváb családba született 1933-ban,
Táton. Családi gazdaságuk a környék
egyik legnagyobb gazdasága volt. Otthon
csak a német szót hallotta, magyarul az
iskolában tanult meg.
Egyetlen testvére a II. világháború
súlyos csatái egyikében esett el, a mai
napig ismeretlen helyen. Szüleit a II. vh-t
követően - a kommunista rendszer által
szervezett kitelepítések során - deportálták Németországba. Az ekkor ﬁatal lányt
nagynénje - Szabó Ilona - vette magához.
Az államosítás során minden vagyonukat
elvették, így rokonoknál voltak megtűrve
hosszabb-rövidebb ideig.
Ezekben a viszontagságokkal teli
időkben is hitét mindvégig megőrizte.
1961-ben férjhez ment Farkas Bélához.
Férje köztiszteletben álló autószerelő
mester volt, műhelyében számos táti és
környékbeli ﬁatal kapott tisztességes
szakmát.
Két felnőtt gyereke (Katalin, Béla) és
három szép unokája van (Bálint, Boglárka, Bíborka), akik mindannyian Táton
élnek. Katalin lánya folyamatos ápolásra,
gondozásra szorul. Így Kati néni, lánya
születése után munkahelyét feladni kényszerült, s életét gyermeke gondozásának
szentelte. 1997-ben férje súlyos betegségben elhunyt.
Hitét, szociális tevékenységét mind a
mai napig példamutatóan gyakorolja.
Sváb eredetét sosem tagadta, hagyományait őrzi és továbbadja az új (érdeklődő)
generációk számára.
A táti közösség folyamatosan számíthat szolgálatkészségére: ha a régi hagyományokról, énekekről kérdezték, még
fellelhető sváb eszközökre, bútorokra,
ruhákra volt szükség egy-egy rendezvényre, kiállításra vagy tanulmányhoz mindig
készséggel állt/áll rendelkezésre.
A helyi közéletben aktívan részt vesz:
egyházközségi tag volt hosszú éveken át;
megalakulásától tagja a táti Karitász
csoportnak, mai napig aktív résztvevője a
szervezet rászorultakat segítő akcióinak,
akár gyűjtésről vagy lakáson való felkeresésről legyen szó.
Nem volt könnyű az az életút, amelyet
Kati néni idáig bejárt. A sikeres út megtételéhez a hátteret Kati néni kiváló képessége, példás emberi tulajdonsága, a
munka szeretete és embersége adta. A
szülői házból hozott nagyszerű tulajdonságait, puritán életmódját, szerénységét,
alázatát, szociális érzékenységét mindig
is családja és a közélet javára, annak
boldogulására hasznosította.

30 éves a Pingvin fagyizó
Csavaros fagyi 2 forint 50 ﬁllérért
1987. augusztusában nyílt meg a Pingvin fagyizó Táton a Vasút közben.
Fagylalt, cukrászsütemény, üdítő és édességáru volt az akkori kínálat.

Hamarosan a vevők kedvence lett az
akkor még újdonságnak számító lágyfagylalt (a csavaros fagyi) és a csokimártás (a néger fagyi). Három féle íz volt a
választék, ez általában csoki, vanília és
puncs volt. Egy adag fagyi 2 Ft 50 ﬁllérbe
került az üzlet megnyitásakor.
Az idő előrehaladtával igény volt bővebb kínálatra, ezért a kis üzletbe egy hat
tégelyes gombócos fagyi pult, majd pár év
múlva a mai 11 tégelyes fagylaltkínáló
került beállításra. A cukrászsüteményeket kezdetben az esztergomi ÁFÉSZ
központi cukrászműhelyéből szállították
a fagyizóba. Az akkori sütemény árak
manapság alig hihetőek, a mignon 2,20
forintba került, a legdrágább sütemény
pedig a lúdláb volt a maga 7 forint 10
ﬁllérjével. A vevői visszajelzések ﬁgyelembe vételével közel 20 éve állandó
helyről érkezik a sütemény az üzletbe, a
vendégek teljes megelégedésére.
A fagyizó családi vállalkozásként
működik, üzemeltetője Molnár Tibor és
felesége Rózsika. Kezdetben ők ketten
látták el a fagyizó minden részfeladatát,
majd az üzlet forgalmának növekedésével
alkalmazottakat is foglalkoztattak. Gyermekeik - Gábor és Kata – is sokat segítettek szüleiknek a fagyizóban, amíg otthon
laktak.
A fagyizó jelenlegi kínálatában a
sokféle kézműves fagylat mellett helyet
foglal már többféle kávé, a fagylalttorta,
és a laktózmentes fagyi is.

A kis üzlet 30 éve töretlenül üzemel
minden évben tavasztól késő őszig, majd
egy pár hónapos téli szünet után az első
tavaszi napsugarakkal együtt újra kinyit,
és várja a kedves vásárlókat. A harminc
évvel ezelőtt fagylaltozni érkező kisgyerekek mára már felnőttként, saját gyermekeikkel érkeznek egy családi fagyizásra.
Tibor és Rózsika a ﬁnom friss fagylalt
mellett mindig tartogat egy-két kedves
szót is a vásárlóknak, amit ők a rendszeres
visszatéréssel meg is hálálnak.
Kép 1987-ből:
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A Táti-szigetek
élővilágának megőrzése
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Széchenyi 2020 Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be a Táti
Szigetcsoport élőhelyeinek, élővilágának megőrzése céljából. A pályázat teljes
költségvetése közel 480 millió Ft, amely egy komplex vizes építési beruházást,
valamint a területen található inváziós (nem hazai eredetű) növényfajok
eltávolítását teszi lehetővé.
A Duna-szigetek élővilága az
elmúlt évtizedek során jelentősen megváltozott az árhullámok elmaradása, gyors levonulása vagy egyre szeszélyesebb
érkezése miatt. A védett fajok
sokféleségének és egyedszámának csökkenése indokolttá
teszi az élőhelyek helyreállítását. Az idegenhonos, agreszszívan terjedő növényfajok
(zöld juhar, gyalogakác, amerikai kőris) megtelepedése és
gyors térhódítása szintén
komoly problémát jelent.
A projekt fő célja a különféle
víz visszatartást szolgáló műtárgyak építésével az árhullámok levonulásának késleltetése . Ezáltal fennmaradhatnak
olyan – Duna-ártérre jellemző

– természetes vegetációtípusok, mint az ártéri mocsárrétek
és a puhafás ligeterdők. A tervezett műtárgyakkal a Nyárasés Körtvélyes-sziget közötti
lassanként feliszapolódó Körtvélyesi-mellékág vízutápótlása
is egyenletesebben biztosítható
lesz, valamint a feliszapolódás
igen kedvezőtlen folyamata is
visszafordítható. A tervek között szerepel egy állandó vízborítású mesterséges tó kialakítása is a Körtvélyesi-szigeten,
mely várhatóan növeli és stabilizálja a szigetek kétéltű állományát. A munkálatok 2017
szeptemberében kezdődnek és
legkésőbb 2020 májusában
befejeződnek. A természetvédelmi szempontok ﬁgyelem-

bevétele és az élővilág zavarásának minimalizálása miatt
csak szeptember 01. és március
01. között folytathatóak építési
munkálatok a területen.
A kivitelezés időszakában a
területen található inváziós
növényfajok visszaszorítására
is jelentős hangsúlyt kívánunk
fektetni. Az állandó munkaerő
mellett önkénteseket is szeretnénk bevonni az irtási munkálatokba.
A nem kívánatos növények
visszaszorítása mechanikai
módszerekkel történik, helyükre őshonos ártéri fajok telepítését tervezzük.
A kivitelezési munkálatok
során a kismértékű és nagyrészt időleges negatív hatások-

kal szemben a beruházás egyértelműen pozitív hatással lesz
a Körtvélyes-sziget természeti
állapotára. A projekt sikeres
megvalósítása hozzájárul a
jobb ökológiai feltételek megteremtéséhez, javítja a vízhez
kötődő növénytársulások ökológiai állapotát, gazdagítja a
halfaunát, az élő- és szaporodóhelyek számát.
A tervezett kotrások csak kis
területűek, nem érintik a mellékágrendszer egészét. Ennek
köszönhetően egymástól eltérő
felszíni formák és ennek megfelelően eltérő növényfajok
által borított szakaszok alakulnak ki, mely a kialakuló élőhelyek és ezeken megtelepedő
fajok sokszínűségét eredményezi.
A beruházás várhatóan jelentős pozitív hatással lesz a
Natura 2000 terület jelölő fajaira és élőhelytípusaira.
A közeli esztergomi Strázsahegy lábánál található a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelye, a Kökörcsin Ház, a védett természeti
értékeket bemutató kiállítással.
Bővebb információ:
www.dunaipoly.hu

Táton ünnepeltek
megyénk nyugdíjasai
Dalostalálkozó a Kultúrházban
2017. augusztus 20-án (vasárnap), Szent István ünnepén
a Kultúrház adott otthont az "Életet az éveknek"
Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Szervezete által
rendezett Nyugdíjas Amatőr Művészeti Csoportok
és Szólisták Fesztiváljának.
A rendezvényt megtisztelte a
jelenlétével Turi Lajos Tát város polgármestere, aki köszöntötte Troják Frigyes megyei
elnököt és Rostás Jánosné kulturális alelnököt, a megjelent
csoportokat valamint az érdeklődőket.
A rendezvényen kilenc településről, 18 csoport, 134 fővel
képviseltette magát. Jelen voltak: Bajót, Csolnok, Ete, Kesztölc, Nyergesújfalu, Tárkány,
Tatabánya, Súr és Tát nyugdíjas csoportjai.
A kulturális seregszemlén az
előadók több művészeti ágban
is bemutatkoztak. Az igényesen
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előkészített produkciókat több
ízben vastapssal köszönte meg
a közönség. Láthattunk tánccsoportokat, hallhattunk énekkarokat, hangszeres szólistát,
szólóénekeseket,.
Nagy sikerrel mutatkozott
be a Táti Nyugdíjas Klub Bányász Vegyeskórus is.
Nemcsak a kórust kísérte,
de szólistaként is fellépett
Kubalek János. Harmonikájával fergeteges hangulatot teremtett, amely kihatott a találkozó egész hangulatára.
A közreműködők a sikeres
fellépésükért emléklapban részesültek, melyet az "Életet az
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éveknek" klubszövetség Megyei elnökség nevében Troják
Frigyes Megyei elnök és Rostás
Jánosné Kulturális alelnök
adott át.
A találkozó végén Troják
Frigyes Megyei elnök megköszönte Turi Lajos polgármesternek, a Táti Bányász Nyugdíjas Klubnak valamint a táti
Kultúrháznak a szíves fogadtatást, amivel várták őket és
hogy otthont adtak a rendezvénynek.
Külön megköszönte, hogy
Tát város ilyen színvonalas

helyszínt biztosított a találkozónak. Kiemelte, hogy a sok
előkészítő munka mellett a
vendéglátók még arról is gondoskodtak, hogy egy kis bor és
üdítő kerüljön az asztalokra,
hiszen a megyei szövetség
szűkös anyagi keretei ezt nem
tették volna lehetővé.
A dalostalálkozó után Szaló
Péter zenész gondoskodott a jó
hangulatról a búcsú pillanatáig. A vendégek nehezen hagyták el a Kultúrházat, nagyonnagyon jól érezték magukat.
KECSKEMÉTI ANTALNÉ

Táti Walzer

www.tat.hu

„Július közepéig különleges kiállítás tekinthető meg a Károly
Kastélyban, mely Magyarországról érkező porcelánbabákat mutat be, életképekbe rendezve.”
Ezzel a címmel jelent meg a
nagykárolyi városi újságban
porcelánbaba kiállításunk.
Régi álmom teljesült a meghívással. A fertődi Eszterházykastély kiállítása után szerettem volna, ha a nagykárolyi
Károlyi-kastélyba is bemutatják alkotásainkat. Álmomat
Csizmár Erika, a partiumi
Kaplony testvértelepülésünk
jegyzője váltotta valóra, aki a
Táti Pünkösdi Napokról hazatérve szeretettel ajánlotta a
Károlyi-kastély vezetőinek
ﬁgyelmébe porcelánbabáink
bemutatását. Sokszor jártunk
már alkotásainkkal különböző
kastélyokban, többek között a
fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban – Gróf Károlyi György
és felesége Angelika grófné
meghívására – de ez a meghívás mindannyiunk számára
különlegesen felemelő érzés.
Kiállításunkat a Károlyiak ősi
birtokán, – a Kaplony nemzetségből származó család lovagvárában – szépen felújított
impozáns épületében rendezhettük meg. Abban a kastélyban, ahol II. Rákóczi Ferenc
több héten át tartózkodott,
ahol 1711-ben aláírták a szatmári békét, ahol látogatást tett
1797-ben József főherceg és
kísérete. I. Ferdinánd és felesége Mária királyné, később
1884-ben Rudolf főherceg és
felesége is megfordult falai
között. E falak őrzik irodalmi és
művészeti nagyjaink szellemét,
többek között Petőﬁ Sándor és
Szendrey Júliának szerelmes
találkozását. Ide látogathattunk el, itt rendezhettük meg

A beteljesült álom
„Meseszép porcelánbabák a kastélyban!”
„Július közepéig különleges kiállítás tekinthető meg a Károly Kastélyban, mely
Magyarországról érkező porcelánbabákat mutat be, életképekbe rendezve.”
Ezzel a címmel jelent meg a nagykárolyi városi újságban porcelánbaba kiállításunk.
kiállításunkat e történelmi
falak között. Július elsején –
szombat délben – került sor az
ünnepélyes megnyitóra a
Károlyi kastély gyönyörű, kiváló akusztikájú lovagtermében.
Klubtagjaink féltő gonddal
rendezték el a kiállítás anyagát
– életképekben, gazdagon bemutatva a különböző történelmi öltözékeket, történelmi
eseményeket. A megnyitón
résztvevő szépszámú közönséget először Tyukodi Viktória
kápráztatta el zongorajátékával. A teremben áradó gyönyörű zene nagy meglepetést
okozott mindnyájunknak. Köszönetünk jár Mentes Mária
felkészítő tanárnak is. (Reméljük a tátiaknak lesz majd
alkalma meghallgatni az ifjú
tehetség zongorajátékát.) A
kiállítást Adrian Stefanu – a
„Gróf Károlyi” Kulturális Idegenforgalmat Népszerűsítő
Alapítvány referense nyitotta
meg, köszöntve a kiállítókat és
a vendégeket. Nagy megtiszteltetés és örök emlék számomra, hogy én mutathattam be
klubunk alkotóközösségét.
Nem kis büszkeséggel mondhattam köszönetet Czibuláné
Csicsman Erzsébetnek – művészeti vezetőnknek. Ő ebben az
iparművészeti műfajban világszinten is vezető rangot képvisel. Nélküle csoportunk 17
tagja soha nem jutott volna
ilyen élményekhez, elismeré-

sekhez. Már a kiállítás megnyitásakor tapasztalhattuk az
óriási érdeklődést, külön buszokkal érkeztek a látogatók.
Szebbnél-szebb méltató szavakat írtak vendégkönyvünkbe.
Három napos látogatásunk
alatt megtapasztalhattuk a
kaplonyiak túláradó vendégszeretetét.Vendégei lehettünk
a Kaplonyi Lápfesztiválnak – a
település nagyrendezvényének. Láthattuk a nagyszínpadon a helyi kultúrcsoportokat,
gyerekeket és felnőtteket.
Megkóstolhattuk az erdélyi
hagyományos ételeket. Polgármester úr és felesége, a hivatal
dolgozói, a rendezvény összes
segítője kinyilvánította szeretetét felénk. Csizmár Erika
jegyzőasszony és a kultúrház

vezetője Klárika ott tartózkodásunk alatt fáradtságot nem
kímélve gondoskodtak rólunk.
Látogatást tehettünk a kaplonyi Ferences Kolostor kriptájába, ahol 37 Károlyi családtag
alussza örök álmát, kiránduláson mutatták be Nagykároly
nevezetességeit. Látogatásunk
örök emlék mindannyiunk
számára.
Idézet a vendégkönyvünk
üzenetei közül: „Kolozsvárról
jöttünk 30 fős csoportunkkal,
kimondottan a táti porcelánbabákat megnézni a Károlyi
kastélyba. Gyönyörűek! Sok
sikert a klubnak továbbra is.
Jöjjenek el Kolozsvárra is.
Isten áldja meg Önöket. Jó
egészséget!”
KÁTAI FERENCNÉ

A Táti Porcelánbaba Klub
nyári bemutatkozásai:
Május 27. Értéktár-nap Bajna – A Föld gyermekei életkép
Június 3-16. Országos kiállítás és verseny a Vajdahunyadvárban – Mátyás király udvarában
Július 1-14. Történelmi életképek – Nagykároly,
Károlyi kastély
Augusztus 11-13. Barokk esküvő – Győr, Apátúr-ház
Szeptember 9-10. GDS világverseny (egyéni indulók),
London
(Részletek: www.tatkultur.hu)
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Táti Walzer
Táti porcelánbabák a
londoni Nemzetközi
Baba Fesztiválon
A GDS (Global Doll Society)
szervezésében idén
szeptember 9-10 között
Londonban rendezték meg
az International Doll
Festival-t (Nemzetközi Baba
Fesztivál). A versenyre több
mint 12 ország babakészítői
hozták el alkotásaikat,
melyeket nemzetközi
szakértőkből álló zsűri bírált
el. Magyarországot egy 9
főből álló csoport képviselte,
melyből négyen a Táti
Porcelánbaba Klubnak is
tagjai. Közülük ketten
megﬁgyelőként vettek részt
az eseményen. A klub
művészeti vezetője, a GDS
magyar szervezetének
(Pannon Chapter) elnöke
Czibuláné Csicsman Erzsébet
hat, Dr. Mosonyi Anna pedig
egy kategóriában nevezte be
alkotását a megmérettetésre.
Czibuláné Erzsike
valamennyi alkotása
díjazott lett, három ezüst,
két bronz minősítést, egy un.
teljesítmény és az egyik
babájának a legjobb
kosztümért díjat is megítélte
a zsűri. Korábban, a
nemzetközi fesztivált
megelőzően, a magyar
versennyel egy időben
(Június – Vajdahunyad-vár)
meghirdetésre került a GDS
regionális versenye
Budapesten, melyen több
táti babakészítő is kiváló
eredményeket ért el.
(Czibuláné Csicsman
Erzsébet, Dr. Mosonyi Anna,
Szűcs Erzsébet) Az
alkotásokat, itt is GDS-es
nemzetközi zsűritagok
bírálták el. Ezek a
helyezések, ahogyan a
Londonban elértek is
beleszámítanak a GDS ún.
GEM (ékkő) rendszerébe.
Ennek eredményeképpen
különböző kategóriában
Czibuláné Csicsman
Erzsébet, Dr. Mosonyi Anna
és Szűcs Erzsébet több
mesterfokozatot (Zafír,
Rubin, Smaragd)
kiérdemeltek.
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Fúvószenekari hangverseny norvég vendégekkel

Idősek Napja

2017. október 13-án (péntek)
17 óra 30 perctől a
Kultúrházban ad közös
koncertet a Musikklaget LIV
(Norvégia) valamin Táti
Német Nemzetiségi
Fúvószenekar

Szeretettel meghívjuk
településünk 70 évnél idősebb
polgárait a 2017. szeptember
27-én, szerdán 15 órakor
kezdődő, Idősek Napja
alkalmából rendezett műsoros
délutánra. Sztárvendég
Oszvald Marika operett
énekes.
Fellépnek: a táti óvodások, a
III. Béla Általános Iskola
Német Nemzetiségi
Tánccsoportja, a Táti Német
Nemzetiségi Asszonykórus, a
Táti Férﬁkórus és a Nyugdíjas
Klub Vegyeskórusa.

Könyvbemutató - Táti
Szigetek
Közel két év telet el, azóta
hogy 2015 decemberében
megjelent, illetve szűkebb
otthoni közönség előtt
bemutatásra került Krakó
László a „Táti-Szigetek és
természeti értékei” című,
helytörténeti- és a
szigetcsoport természeti
értékeivel foglalkozó könyv.
Most újabb bemutatóra kerül
sor méghozzá a Szent Adalbert
Központban, szeptember 28án, csütörtökön 18 órától.

Könyvbemutató és
párkapcsolati előadás
Párkapcsolatokról
mindenkinek a Tündérlabda
verseskötet tükrében a
könyvtárban október 6-án
(péntek) 18 órától. Előadó:
Deák Mária szociálpedagógus
Az előadás tanácsadói
célzattal, párkapcsolatokban
élőknek vagy párkapcsolatban
még nem élőknek próbál
hitelesen közvetíteni NEM
spirituális, hanem egyszerűen
emberi, hétköznapi módon, a
költészet segítségével.

Egy kis esti
természettudomány
Krakó László tanár úrral.
Az előadások minden hónap
első péntekén 17 óra 30
perctől kerülnek
megrendezésre a könyvtárban.
November 3.: Élelmiszerek
hamisítása kicsiben és ipari
méretekben:
Szeszes italok, gyümölcslevek,
hamis gyógyszerek és testépítő
szerek
December 1.:Betlehemi
csillagok és más égi jelek
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Festőkurzus
3D-s kurzus (paverpol
technika) Simon M. Veronika
Cserhát-Munkácsy-díjas
KUNST MEISTER festőművésszel 2017. szeptember
24 és október 1. (vasárnap)
8.30-16.00 óráig a Kultúrházban. A kurzuson résztvevők 3 D-s képeket
készítenek el. A képek alkotása
során ötvözik a festészet és a
szobrászat elemeit.
Az alkotás során megtanulják
a résztvevők a paverpol
művészi felhasználását,
megismerik előnyeit.
Az alkotók a kurzus
elvégzéséről oklevelet kapnak.
További információ: Mobil: +
36/20/661 33 71 E-mail:
simonmveronika@gmail.com

KULTÚRHÁZBAN
MŰKÖDŐ
FOGLALKOZÁSOK
Kerekítő – Mondókás
móka, 0-3 éveseknek Renner
Andreával (óvónő, gyógypedagógus) csütörtökönként 10
órától. Ölbéli játékok,
mondókák, hangszerjátékok,
dalok, lovagoltatók, cirókázók,
lógázók, kacagtatók.
Mozdulat Táncművészeti
Egyesület - Sonkután Rita
nívódíjas táncpedagógus
vezetésével. Stílusok: balett,
jazz, tánc, show tánc, videoklip tánc. Hétfő délutánonként
15. 30-tól több csoportban.
Zumba - kedden 19 és csütörtökön 18.30 órától Gráfné Csévi
Brigittával a Salsa De Morena
Táncstúdió oktatójával.
Kubai Salsa
tánctanfolyam - hétfőn 19
órától középhaladó, 20 órától
kezdő csoport.
Csatlakozási lehetőség a
tanfolyamhoz október elejéig!
Ha már tudod az alapokat,
csatlakozhatsz később is! Nem
kell párban jönni!

Jóga - Szalai Matild
jógaoktatóval. Nyugalmat
szeretnél? Rugalmas és egészséges testet? Belső és külső
egyensúlyt? Békét önmagaddal
és a környezeteddel? Súlyt
csökkenteni szeretnél? Várunk
keddenként 18 órától.
Művészeti csoportok:
Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekar, Táti Mazsorett
és Formációs Tánccsoport,
Táti Német Nemzetiségi
Asszonykórus, Táti Férﬁkórus,
Táti Porcelánbaba Klub,
Szerdai Festők, Táti Bányász
Nyugdíjas Klub Vegyeskórusa
A csoportokról,
foglalkozásokról további info:
www.tatkultur.hu

GÓLYAHÍREK
2017. nyarán (augusztus 31ig) született táti gyermekek,
városunk legifjabb polgárai:
- Gasparovics Dávid és Szívós
Klaudia ﬁa, Nolen Dávid
- Wágner Ádám és Szalai
Katalin leánya, Júlia
- Khener László és Pallangi
Réka ﬁa, Áron
- Neubauer Péter és Pap
Anikó ﬁa, Ákos
- Nemes József és Bán Edit ﬁa,
Dominik
- Veres Sándor és Brigancz
Szabina ﬁa, Csongor
- Nardelotti Gábor és Mrella
Zsuzsanna leánya, Hanna Lara
- Sebestyén Balázs és Kniezl
Amanda ﬁa, Bende
- Patkó Zoltán és Győri Zsóﬁa
leánya, Fruzsina
- Horváth László és Urbán
Zsuzsanna ﬁa, Balázs
- Szabó Attila és Jámbor
Nikolett ﬁa, Dominik
- Szepesi István és Sasvári
Diána ﬁa, Kolin
- Schiller-Kertész András és
Mogor Edina ﬁa, Áron
- Aubéli Attila és Kőszeghy
Anita leánya, Szoﬁ
- Schlesszer Attila és Deli
Enikő leánya, Zoé Lia
- Bőhm Richárd és Herczeg
Krisztina leánya, Hanna
- Pintér Gábor és Orbán
Mónika leánya, Sára
- Dankó Zoltán és Nagy
Viktória ﬁa, Nimród
Gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk!

Táti Walzer

www.tat.hu

Nyertes fotók
„Az én főterem, az én piacom”
Tát Város Önkormányzata által 2017 májusában kiírt
fotópályázatra beérkezett műveket elbírálta a zsűri. A verseny
első két helyezett pályaművét és alkotóját mutatjuk be.
Nagy László
Nálam a fotózás mondhatni
örökletes. Már kiskoromtól
olyan légkör vett körül, amiben nagy teleobjektívek és
megszámlálhatatlan menynyiségű diaﬁlmes felvétel volt
jelen, hiszen édesapám természetfotózással foglalkozott, és az ő apja is csodálatos
diaﬁlm gyűjteményt hagyott
ránk az amerikai körútjáról.
Amikor esténként ezekből
rendeztünk vetítést, már
akkor éreztem, hogy idővel
majd én is ezt szeretném
csinálni. Ennek köszönhető az
is, hogy nem csak digitális
felszerelést használok, hanem a saját képeim egy részét
a mai napig diaﬁlmre készítem. Fotóztam már diaﬁlmre
az északi sarkkörön túl is, és a
másik hobbim, hogy kerékpározás közben is magammal
szoktam vinni a ﬁlmes gépemet. Akár az Alpok 2500
méter feletti emelkedőire is.
Fotósként a Budapest Sport-

irodának szoktam dolgozni,
illetve portréfotós felkéréseim is voltak, mint együttesek vagy írók új albumának,
könyvének sajtóanyaga. Hamarosan reklámplakátom
jelenik meg Budapest utcáin
egy ilyen munkából kifolyólag. Ezektől függetlenül
leginkább a saját örömömre
szeretek fotózni. Tájfotók és
elkapott pillanatok azok,
amelyek a legközelebb állnak
hozzám. Az ilyen fotóimból
szoktak a legjobbak kikerülni.
Eddig hétszer lett a nap
képe valamelyik fotóm a
National Geographicnál, ezek
közül kettő Táton és környékén készült, illetve két alkalommal jelent meg fényképem a nemzetközi Photography Week fotószakmai
hetilapban.
Egyelőre még nincs saját
weboldalam, de a képeim egy
része megtekinthető a:
https://www.ﬂickr.com/pho
tos/grandjr/címen.

2. helyezett kép: GJR6221 (Nagy László)
A zsűri értékelése: Vélhetően valamilyen rendezvényen készült
akciófotó. A fotós jó szemszöget választott a a feladatot teljesítő
kutya és idomítója közötti összhang bemutatására. Ugyancsak jó
a pillanat elkapása, jól érzékelhető mindkét szereplő feladatteljesítő feszültsége, s közben már benne van a siker érzete is,
hiszen a kutya már- már elkapta az eldobott frizbit. A képhatás
szempontjából előnyös a fekete-fehér kidolgozás alkalmazása,
így az esetleges háttér színkavalkád nem tereli el a ﬁgyelmet a
témáról.

1. helyezett kép: Vidám piac (Pécsi Linda)
A zsűri értékelése:
A fotós jó szemmel emelte ki a fakanál csomagból kikandikáló
nevető arcot. A keskeny élességi sáv és az élességi pont közel
Arany-metszésbe helyezésével, kellemes, vizuálisan élvezetes
alkotást hozott létre a fotós, amit nagyon jól aláfest a két színből
felépített folthatás is. A képet nézve szinte érezhető a piaci
forgatag, bárhol legyen is az. Hab a tortán az éles arc háttér
tónus ellentétével elért további szimbolikus feszültség, egy kis
yin-yang asszociáció.
Pécsi Linda
Körülbelül öt évvel ezelőtt
kezdtem fényképezni, de nem
tudnám ennél pontosabban
meghatározni, hiszen nem
egyszeri eseményhez köthető.
Szerencsére mindig sokat
utaztunk és ilyenkor általában
nálam volt a fényképezőgép.
Később azonban már a hétköznapokban is kerestem az
érdekesnek tűnő témákat és
elkezdtem utána olvasni a
fotózás technikai oldalának is.
Ekkor szinte mindenhová magammal vittem a fényképezőgépemet, még az egyetemi
gólyatáborba is, és végül ennek köszönhetően került megrendezésre az önálló kiállításom is az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán, ahol
2014-ben kezdtem meg tanulmányaimat földrajz alapszakon, idén pedig már a
geográfus mesterképzés táj- és
környezetkutató specializációjára járok. A három szenvedélyemet: a fotózást, az utazást és a földrajzot cikkek
írásával kapcsoltam össze,
melyek az egyik legnépszerűbb
utazási oldalon rendszeresen
megjelennek (vilagutazo.net).
Fontosabb eredményeim közé
tartozik, hogy az Országos
Meteorológiai Szolgálat Mete-

orológia Világnapi fotópályázatán 3. helyezést értem el,
illetve a National Geographic
Magyarország kétszer is nap
képének választotta egy-egy
fotómat. Kedvenc témám
egyértelműen a természet, a
célom pedig az, hogy az eddig
meglátogatott 26 országot szépen folyamatosan bővítsem és
az utazások során, illetve
otthon is minél több és szebb
fotót készítsek.
Képeim megtalálhatók a
www.ﬂickr.com/photos/pecsi
linda illetve a
www.shutterstock.com/g/pec
silinda oldalakon,
cikkeim pedig a
www.vilagutazo.net
oldalon olvashatók.
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