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…Az ideinél barátságosabb 
nyarat is el tudunk képzelni, de 
továbbra is számolnunk kell szo-
katlan időjárással; mintha vala-
ki alá nyúlt volna egy lapáttal az 
évszakoknak, hogy megkeverje. 
A változások kellemetlen követ-
kezményeiben is nekünk kell 
helytállnunk, mert még a Főan-
gyalok sem oldják meg helyet-
tünk gondjainkat. Egyik helyen 
fulladoznak a vízben, másik 
helyen szárazság. Már régen ki 
kellett volna építeni a Föld mes-
terséges vízhálózatát. A hely-
meghatározás jeleit 24 műhold 
szolgáltatja húszezer km-es 
magasságokból. Rajtuk kívül 
több ezer - különféle rendelteté-
sű - műhold kering a Föld körül; 
még a magyarok is felküldtek 
2012-ben egy kis műholdat. 

Atomóra pontossággal mérhet-
jük az időt, akár okostelefonnal 
is. Már tudjuk, hol vagyunk és 
hány óra van. A hogyan- és mer-
re tovább-ot jól meg kell fontolni.

Szeptemberben - az egyházi 
naptár szerint - a keresztény 
felekezetek villongásainak 
magyar áldozataira, a Kassai 
Vértanúkra emlékezünk; hála 
Istennek, a felekezetek egymás 
ellenes görcsei mára már jócs-
kán oldódtak. Szűz Mária szü-
letését is ünnepeljük; némely 
Mária-kegyhelyen kisbúcsúnak 
nevezik. Ekkor van Máténak, a 
vámosnak is ünnepe, aki ott-
hagyta a vám-asztalt a pénzzel 
együtt és Jézus apostola lett, 
majd megírta az Újszövetség-
ben első helyen álló evangéliu-
mot. Ebben a hónapban van a 

szent Főangyalok ünnepe és a 
Szentírás (=Biblia) vasárnapja 
is; olvassuk is a Szentírást, ne 
csak emlékezzünk rá.

Tudomásul kell vennünk, 
hogy a nyelv is változik, amint 
az időjárás is. A változás azon-
ban romlás is lehet, nemcsak 
javulás-fejlődés. A Dicsértessék a 
Jézus Krisztus-ból lett már dicsi, 
a kérek vizet-ből lett kérek innit, 
meg még egy sor gügyögés, 
amiket az ”i” ural. A magyarok 
- létszámukhoz képest - jóval 
több tudóst adnak a világnak, 
mint más népek. Ennek nem 
genetikai magyarázata van, 
hiszen genetikailag keverteb-
bek vagyunk más népeknél, 
így nincs az ős-magyarságba 
nyúló genetikai vonalunk. A 
magyar nyelv! támogatja ezt a 

kiváló helyzetünket, mert ter-
mészet-közelben tartja azt, aki 
magyarul beszél és magyarul 
gondolkozik. Aki pedig közel 
van a természethez, jobban 
látja és jobban érti azt. Nem 
magyarkodni akarunk ezzel, 
hiszen - az előbbiek értelmében 
- bármely anyanyelvű ember a 
természettörvények értésének 
erre a szintjére emelkedhet, ha 
megtanul magyarul beszélni és 
magyarul gondolkozni. Említ-
hetnénk még a magyar nyelv 
kiválóságait a vers és a próza 
világában is. A természetisme-
retnek, s az erre épülő techniká-
nak a jövőben csak növekedni 
fog a jelentősége.

Vannak, akik kiemelten 
foglalkoznak a magyar nyelv 
őrzésével, ápolásával, de a 
családok és az iskolák egyet-
értő közreműködése nélkül ők 
kevés eredményt érhetnek el. 
Vigyázzunk a magyar nyelvre, 
mert ha ebben elgyengülünk, 
a létszámunkkal nem sokra 
megyünk. Fontos a más nyelvű 
népekkel való érintkezés, de 
nem vagyok biztos benne, hogy 
ezt a diploma átadásának felté-
teleként szabott nyelv-vizsgával 
lehet csak megvalósítani.

A szeptember az év 9. hónap-
ja, de a 7-es szám van a nevé-
ben: septem /latin/ =7. Ennek 
magyarázata az, hogy a koráb-
bi, Római Naptárban valóban a 
7. hónap volt a szeptember, de 
akkor a márciussal kezdték az 
évet.

A püspökség felé jeleztem, 
hogy bérmálást szeretnénk 
búcsúnk napján, november 4.

Isten áldja meg a születés-
napjukat, névnapjukat, házas-
ságkötésüket szeptemberben 
ünneplőket, és azokat is, akik 
őket köszöntik!

September mensis - szeptember 
hónap
Gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól
 
 …de kár, hogy elmúlt a nyár! Másféle beszédet is hallottam: Várom már az isko-
lát, hogy találkozhassak barátaimmal. Érdemes előre is nézni: jövőre is lesz nyár.
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 A Gorkij fasorban, a Táncsics 
utcában, a Határ úton, illetve a 
Szent István úti szennyvízáte-
melőnél a közterület felbontásai 
a település szennyvízelvezető 
hálózata üzembiztonságának 
növelése érdekében folyamat-
ban lévő beruházással kapcsola-
tosak.  A Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretén belül megva-
lósuló beruházás során Táton 
az alábbi munkálatok kerülnek 
elvégzésre.

A Szent István út mellett úgy-
nevezett épített házas áteme-
lő üzemel, mely korszerűtlen, 
elavult, igen rossz állapotú, 
korrodált szerkezetei miatt bal-
esetveszélyes, felújítása nem 
gazdaságos. Az épített házas 
átemelőt felhagyva, annak köze-
lében elhelyezve egy új automata 
átemelő kerül megépítésre.

Tát, Falu alja területének 
szennyvízelvezető hálózata a 
Vasút közben található áteme-
lőn keresztül Tát-Kertváros 
szennyvízelvezető hálózatához 
csatlakozik, melynek befogadó-
ja a fent említett Szent István út 
melletti épített házas átemelő, 
ahonnan a szennyvíz gravitáci-
ós csatornaszakaszon keresztül 
jut el a szennyvíztisztító telepre. 
A beruházás során a Vasút közi 
átemelőnek a szennyvízteleppel 
történő közvetlen összekötése 
kerül kiépítésre, mellyel jelentős 
energia megtakarítás érhető el. A 
jövőben Tát, Falu alja térségének 

szennyvizeit Tát-Kertváros terü-
letén lévő gravitációs átvezetés 
miatt nem kell újra átemelni, 
valamint Tát, Falu alja térségé-
nek szennyvizei nem terhelik a 
továbbiakban Kertváros gravi-
tációs hálózatát.

A Határ úti átemelőt -, mely 
részben Tát, részben Tokod 
szennyvizeit emeli át és vezeti 
be a szennyvíztisztító telepre – 
a szennyvízteleppel összekötő 
nyomott vezetéken gyakoriak a 
meghibásodások. A Határ úton 

és a Táncsics úton hálózatre-
konstrukció keretében a szenny- 
vízátemelő és a szennyvíztelep 
közötti nyomott vezeték felújí-
tása valósul meg.

A beruházás keretén belül 
a Tát-Tokod szennyvíztisztító 
telep is fejlesztésre kerül, mely-
nek célja a jelenlegi befolyó para-
métereken alapuló üzembiztos 
technológia megvalósítása. A 
biológiai tisztítóképesség (szer-
ves anyag és nitrogén) növelése, 
intenzifikálása a mechanikai 

előtisztítás megvalósításával, 
energia- és költséghatékony-
ság növelése korszerűbb gépek 
beépítésével és az iszap-víz-
telenítés helyben történő 
megvalósításával.

A projekt fizikai befejezésének 
tervezett határideje: 2020. szep-
tember 30. 

A beruházás során esetlege-
sen felmerülő kellemetlensége-
kért elnézésüket, megértésüket 
és türelmüket kérjük!
TÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Önkormányzati beruházások
A település szennyvízelvezető hálózata üzembiztonságának növelése 
érdekében folyamatban lévő beruházásról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot a sokakban érdeklődést 
keltő közterületi felbontásokkal kapcsolatban.

Augusztus 9-én Gerhard  Weber 
meghívására a németországi 
Buseckbe utazott  Kurinyecz 
Gáborné , Mechler Ferenc, 
Mechler József és Turi Lajos 
polgármester. 

Gerhard Weber személye 
ismert a tátiak előtt, különle-
ges kapcsolat fűzi hozzánk, 
a magyarokhoz. 1992-től jár 
rendszeresen településünkre. 

Partner kapcsolatunk alapítója 
és azóta is generátora, motorja 
baráti kötelékünknek. A rövid 
látogatás során küldöttségünk 
találkozott Dirkhaas polgármes-
ter úrral, Erhard Reinl korábbi 
polgármesterrel, illetve a baráti 
társaság régi és új tagjaival. Meg-
beszéléseket folytatott a partner-
kapcsolat jövőbeni lehetőségei-
ről, programjairól.

Busecki látogatás 
Gerhard Webernél
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Életemben háromszor jártam 
Románia magyar lakta vidéke-
in. Először érettségi után 1986-
ban, majd jó nagy kihagyással 
2012-ben Erdélyben, illetve 
idén a Partiumban. Utóbbi két 
látogatás azért is fontos szá-
momra, mert barátaimmal, 
Farkas Bélával és Szivós Péter-
rel tettem meg. Erdélyi nyaralá-
sunkról Peti írt már egy cikket 
akkor, a mostani beszámolót én 
vállaltam.

Testvértelepülésünk, Kap-
lony, Szatmár megyében, nem 
messze a magyar határtól, 
Nyíregyházától légvonalban 

kb. 65 km-re fekszik. 2005-től 
fonódott szorosabbra Kaplony 
és Tát kapcsolata.

Idén, nyár elején, Mosdóczi 
Vilmos polgármester úr meg-
hívót küldött a július 7-én és 
8-án tartandó tizedik (jubi-
leumi) Lápfesztiválra, amely 
tulajdonképpen az ottani falu-
nap. A rendezvény nevét, a haj-
dan szomszédságában elterülő 
Ecsedi-lápról kapta, mely jó 
búvóhelyet biztosított a tatár 
majd török támadások elől.

  Borongós délelőttön indul-
tunk, és útközben esett is az 
eső. Reméltük, nem visszük 

magunkkal Kaplonyba, és sze-
rencsére így is lett, mert mikor 
átléptük a határt, sütött a nap. 
Valamikor a megnyitó után 
érkeztünk, ugyanis az egyórás 
időeltolódás kissé bezavart…

A rendezvény helyszíne a 
focipálya volt, amely egy remek 
új lelátóval is büszkélkedik. 
Ezzel szemben állították fel a 
tekintélyes méretű színpadot, 
az árusok és vendégek sátrai a 
széleken helyezkedtek el, illet-
ve az egyik oldalon a különböző 
hinták és egyéb játékok a szóra-
kozni vágyóknak.

Érkezésünkkor polgármes-
ter úr, és felesége, Edit asszony 
fogadott, rendkívüli közvet-
lenséggel és szeretettel. ( Meg 
kell jegyeznem, ez a cikk tulaj-
donképpen erről szól: az otta-
niak barátságosságáról, ked-
vességéről, figyelmességéről.) 
Bemutattak bennünket Grebur 
Pál alpolgármesternek, és más 
partnertelepülésről (Felvidék, 
Kárpátalja, Magyarország) 
érkezett elöljáróknak, majd egy 
pohárka nagyon finom szilva-
pálinkára invitáltak és szend-
vicset is kaptunk.

Rövidesen megérkeztek szál-
lásadóink is: Ernyi Mihály volt 
alpolgármester, és felesége 
Ágnes asszony, kiknek vendég-
látói szeretetéről csak csupa 
nagybetűvel tudok írni. Azt a 
figyelmet, amit tőlük kaptunk, 
egyikünk sem fogja feledni.

Gyorsan elfoglaltuk szállá-
sunkat, mely a falu közepén, 
közel az Ybl Miklós tervei alap-
ján, neoromán stílusban újjá-
épített, csodálatos kéttornyú 
templom szomszédságában 
volt. Házigazdánk – mily meg-
lepő – kiváló barackpálinkával 
kínált, majd fia visszavitt min-
ket a focipályára.

Éppen a helyi asszonykórus 
műsora ment, Misi párja Ági is a 
fellépők között énekelt. (Bocsá-
nat, Kedves Olvasó, hogy ilyen 
közvetlenséggel írok az egyéb-
ként nagyszülő házaspárról, 
de az együtt töltött másfél nap 
után megengedem magamnak, 
amiatt a szeretet miatt, ahogy 
bántak velünk.) Az asszonykó-
rus előtt a kaplonyi gyerekek 
mutatták meg, mivel készültek, 
itt debütált a mazsorett csoport 
is.

Az asszonyok műsora után 
Misi azt mondta: „Gyertek, 
bemutatlak benneteket egy-
két embernek!” Így ismertük 
meg a helyi zenekar vezetőjét, 
hangversenyük nemsokára 
kezdődött, és egy kiváló sza-
kácsot. Az eredeti szakmájára 
nem emlékszem, de a birkapör-
költje első osztályú volt. És vala-
hogy mindenkinél volt pálinka. 
(Kezdtünk óvatosak lenni.)

Ezután visszatértünk a ven-
dégeknek fenntartott sátorba, 
ahol elhalmoztak bennünket 
strudlival. Ez krumplis lángos. 
A tésztára kenik rá a főtt bur-
gonyát, és úgy sütik ki olajban. 
Van natúr, de olyan is, amit szil-
valekvárral, vagy édes túróval 
töltenek. Isteni! Személy sze-
rint degeszre tömtem magam. 
(Azért a fiúk is igyekeztek…). 
Közben mindenhonnan érke-
zett kedves emberekkel beszél-
gettünk, remek volt a hangu-
lat. Ez idő alatt a színpadon 

Kaplonyban jártunk
Látogatás parciumi testvértelepülésünkön
Mosdóczi Vilmos polgármester úr a jubileumi, X. Kaplonyi Lápfesztiválra invi-
tálta városunk küldötteit

Strudlis stand a vendégek sátorában

Szivos Péter alpolgármester és Farkas Béla képviselő, Ernyi Mihály 
Kaplony volt alpolgármesterének kíséretében
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A szíves meghívásnak eleget 
téve önkormányzatunk, a nem-
zetiségi önkormányzat és civil 
szervezetek képviselői látogat-
tak testvértelepülésünkre. Az 
alkalmat az adta, hogy Molln a 
vásári jog megszerzésének 40 
éves évfordulóját ünnepelte. 

Erre az alkalomra meghívta 
a testvértelepülések képviselőit 
is, így örömmel találkozhattunk 
Busecki barátainkkal. A turista 
szálláson, ahol laktunk vendé-
gül is láttuk néhányukat és har-
monikaszó mellett mulattuk az 
estét.

Szombaton a fő program a 
vásári megemlékezés volt dísz-
polgár avatással és nagyon jó 
zenével. Felejthetetlen élményt 
nyújtott a Katastrophentrio, akik 
igazi mulatós sramlit játszottak 
tele vidám meglepetésekkel, 
amiből a mi tagjaink sem marad-
tak ki. Vendéglátóink sajnálattal 
vették tudomásul, hogy polgár-
mesterünk a balesete miatt nem 
tudott eljönni.

Még szombat délelőtt egy 
kirándulást iktattunk be sza-
badprogramként. Mollntól  nem 

messze található a St Wolf- gang 
Búcsújáró templom amit meg-
látogattunk. Mint kiderült a táti 
iskolások már jártak itt. Csodála-
tos környezetben egy égbenyúló 
templom.

A Wallfahrtskirche Szent Wol-
fgang nevezetes búcsújáró temp-
loma a gótika és barokk egyházi 
kincsek gazdag tárhelye. A temp-
lomban gyönyörű faragott oltá-
rok és szobrok találhatóak. Már 
a XII századtól búcsújáróhely. 
A templomhegyen a szokásnak 
megfelelő kis temető is található, 
aminek érdekessége, hogy mes-
terien elkészített fémkeresztek 
jellemzik a sírok jelölését.

Vasárnap a város ünnepi szent 
miséjén vettünk részt. Itt megis-
merkedtünk a népviseletekkel ( 
nagyon sokan beöltöztek) és az is 
kiderült a különböző csodálatos 
ruhákból, hogy a földművelők , 
és az iparosok is más-más vise-
letet hordanak.

A templomdombon búcsúz-
tunk el Mollntól egy szép hét-
vége és a barátság emlékét 
magunkkal hozva.

KOSTYÁL JÁNOS KÉPVISELŐ

táncos-zenés műsorok váltot-
ták egymást, és az önkéntes 
tűzoltók is szerveztek versenyt.

Este Balázs Pali örvendeztette 
meg rajongóit, majd egy fergete-
ges Sugarloaf koncert követke-
zett. Az éjszakába nyúló progra-
mot tűzijáték és disco zárta.

Éjfél után értünk „haza” igen 
jókedvűen, és kissé fáradtan, de 
még egy jó beszélgetés belefért 
házigazdáinkkal zuhanyozás 
előtt.

Már nem is merem mondani, 
de a rövid éjszaka után a regge-
lit egy kis pálinkával kezdtük, 
és ez meghozta az étvágyat is. 
Szerencsére, mint már írtam, a 
templom közel volt, így időben 
odaértünk a szentmisére. Mint 
utólag megtudtuk, egy román 
szerzetes tartotta, aki jól meg-
tanult magyarul. Tisztelet neki.

Abban a szerencsében volt 
részünk, hogy a mise után 
egy másik ferences szerzetes 

megmutatta a Károlyi-sírboltot, 
amely a templom alatt talál-
ható. Itt temették el, többek 
között, gróf Károlyi Sándort, II. 
Rákóczi Ferenc hadvezérét, aki 
1711-ben a majtényi síkon letet-
te a fegyvert, ezzel zárva a sza-
badságharcot. A Károlyi-család 
kriptája egyedülállóan szép. Ezt 
követően alkalmunk nyílt meg-
tekinteni a szerzetesek lakhelyét, 
illetve azt a gazdag könyvtárat, 
melyben több száz éves műveket 
is őriznek. Végül Misi magát a 
templomot is bemutatta. Ezután 
kedves lányáékhoz mentünk, 
mert nem engedtek el finom 
ebéd nélkül.

Búcsúzáskor Misi egy megra-
kott szatyrot tett a csomagtartó-
ba, magyarázat nélkül, amiről 
később derült ki, hogy mindhár-
munk számára bőséges útrava-
lót rejtett. Mindenre gondoltak.

Bár hazaúton egy órát vár-
tunk a határon, és a Mátrával 

egyvonalban hatalmas felhősza-
kadásba kerültünk, jókedvünket 
semmi nem ronthatta el. Béla 
barátom remekül vezetett, így 
a késő délutáni órákban érkez-
tünk meg.

Kedves tátiak! Örömmel 
mondom a gondolataim végén, 
Kaplonyban úgy elkényeztettek 
bennünket, hogy le a kalappal! 
Nemcsak a helyi lakosok, de mi 

is kiválóan szórakoztunk, hálá-
val gondolunk vendéglátóinkra. 

Köszönjük Mosdóczi Vilmos 
polgármester úrnak a meghí-
vást, valamint Ernyi Mihálynak 
és feleségének, Ágnes asszony-
nak, illetve kedves családjuknak 
a tökéletes vendéglátást!

Reméljük, viszonozni tudjuk, 
amikor ők látogatnak hozzánk.

NÉMETH PÉTER KÉPVISELŐ

Tátiak Mollnban
A 40 éves vásári jog ünnepén

Július 6-8-ig 10 fős delegáció képviselte városunkat 
ausztriai testvértelepülésünkön



6     X X I X .  É V F O L Y A M  3 .  S Z Á M

Táti Walzer 2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  h a v á b a n

Képviselőtársammal, Farkas 
Zsolttal májusban kerestük 
meg az érintett lakókat. A házak 
közötti zöldfelületen sok bokor, 
gyom nőtt gondozatlanul. Fel-
hívásunk találkozott a lakók 
szándékával, Nyári Andrea és 
Horváth Mariann közös képvi-
selőkkel egyeztettünk.

Július 3-án és 17-én sok dolgos 
ember jelent meg, szerszámok-
kal, munkára készen. Fiatalok 
és idősek közösen dolgoztak, 
volt aki albérletben lakik ott.

Többen mindkét nap lejöttek, 
sokan elejétől a  végig  tevékeny-
kedtek, voltak, akik más elfog-
laltság miatt rövidebb ideig 
tudtak segíteni.

Június 3-án 25, 17-én 15 fő dol-
gozott. A férfiak motorfűrésszel 
vágták ki a bokrokat, mások 
kihordták a terület szélére. Töb-
ben gereblyével összehúzták a 
száraz leveleket, szemeteszsák-
ba gyűjtötték. Az első nap közel 
90 zsákot töltöttek meg, amit a 
zöldhulladékkal elszálított a 
Vertical hulladékgazdálkodási  
cég. (Rendszeresen szállítják a 
zöldhulladékot kéthetente)

A munka jó hangulatban telt. 
Az idősebb korosztályt (engem 
is) a korábban gyakori társadal-
mi munkára emlékeztette. Úgy 
látszik, egy jó cél érdekében ma 
is szívesen  tevékenykednek az 
emberek.

Első nap a 2. és 4. tömb közötti 
terület megtisztítását tűztük ki 
célul, de olyan jól ment a mun-
ka, hogy a következő zöldfelület  
felét is sikerült megcsinálnunk. 
Második nap a maradék terüle-
ten fejeztük be a munkát.

A 8. háztömb lakói kérték, 
hogy a ház mögötti bokrokat 
hagyjuk meg. A ház előtti részt a 
lakók szépen gondozzák, rend-
ben tartják. 

Innivalót, szemeteszsáko-
kat, motorfűrészt  az önkor-
mányzat biztosította. (az első 
alkalommal Pázmándi Kálmán 
és Maróti Attila saját motor-
fűrésszel dolgozott.) A lakók 
közül süteményt is hoztak, volt 

aki kávét főzött.) Italt Krepcsik 
Páltól is kaptunk.

Számomra példaértékű ez az 
összefogás, amit tapasztaltam. 
Javasoltam a lakóknak, hogy 
hasonló közös munkával időn-
ként csinosítsák környezetüket. 
Jobb egy gondozott, rendezett 
környezetben élni. 

Rövidesen indul a parkólók 
építése, a 2. és 4. tömb mellett. 
Az önkormányzat elkészítette a 
terveket, kivitelezővel tárgyalt. 
Ezzel egyidőben a  kivágott 
bokrok gyökereit kiszedik, és 
elszállítatják a levágott ágakat. 
A vállalkozó egy géppel össze-
darálja az ágakat, de ehhez ki 
kell száradni a fának.

A régi padok helyreállítása 
is tervben van, az építkezés, 
tereprendezés  után .

Akik dolgoztak:
Június 3-án  Pázmándi Kál-

mán, Nyári Andrea, Horváth 
Mariann, Maróti Attila, Kanka 
Kálmánné, Szűcs Béláné, Papp 
Jánosné, Vajda Péter, Vajda 
Zoltán, Farkas Petra, Scmidt 
Orsolya, Rákóczi Enikő, Szabó 
Attila, Gröbl Ferenc, Török Nán-
dor, Janositz Katalin, Petneházi 
Csaba, Varga Marianna, Mészá-
ros Ádám, Farkas Ervin, Farkas 
Ervinné (süteményt sütött), 
Horváth Ferenc, Scmidt Tamás, 
Garamvölgyi Ádám, Rausch 
Dávid, dr. Mosonyi Anna

Június 17-én  Pázmándi Kál-
mán, Nyári Andrea, Horváth 
Mariann, Kanka Kálmánné, 
Farkas Petra, Fehér Tibor, Szűcs 
Béláné, Vajda Zoltán, Vajda 
Péter, Farkas Ervin, Szabó Atti-
la, Csepreghy Ferenc, Hámos 
László, Papp Róbert, Nagy Nor-
bert, dr. Mosonyi Anna 

Köszönöm  mindenkinek, aki 
bármilyen formában részt vett 
a két nap munkájában. Köszö-
nöm az önkormányzat segít-
ségét, polgármester úr bízta-
tását, Nyári Andrea és Horváth 
Mariann szervezési tevékeny-
ségét, és legfőképpen a  lakók 
munkáját. 

DR. MOSONYI ANNA
KÉPVISELŐ

Tegyük rendbe lakókörnyezetünket!
Ezzel a felhívással fordultunk a Zóla fasor négy tömbházában élő lakókhoz

előtte utána
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Az évszám-emlékművet ünnep-
ség keretében augusztus 16-án, 
a csata évfordulóján avatták fel, 
Tóth Tivadar polgármester veze-
tésével. Előtte a Tokodi Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében 
Dr. Négyesi Lajos ezredes, had-
történész ismertette a csata tör-
ténetét. Az ünnepségen Tát város 
önkormányzata is képviseltette 
magát. Az emlékművet Kardos 
Mihály plébános áldotta meg. 

Az Esztergom váráért folyó táti 
csata kiemelkedő jelentőségű 
eseménye a 17. század második 
felében zajló törökellenes had-
járatnak. Azután, hogy Bécsnél 

sikerült visszafordítani a terjesz-
kedő muszlim hadakat, a követ-
kező nagy ütközet Tátnál volt, 
ahol szintén súlyos vereséget 
szenvedett a török haderő. 

1685 augusztus 16-án Tát és 
részben Tokod területén hatal-
mas hadseregek csaptak össze. 
A törökök 60 000 főnyi harcosa 
ütközött meg a 45 000-es keresz-
tény sereggel (németek, osztrá-
kok, lengyelek és magyarok). 

Harmadnapra a táti győzelem 
után Érsekújvárt is sikerült visz-
szafoglalni a szövetséges csapa-
toknak, s ezzel a párkányi járás 
területe is teljesen fölszabadult a 

török járom alól. E kettős diadalt 
leírhatatlan öröm és lelkesedés 
érzetével fogadta a keresztény 
Európa.

A nagyobb városokban – pl. 
Róma, Velence,Nápoly, Köln, 
Bonn, Brüssel, Düsseldorf, 
Hamburg – hálaadó istentiszte-
lettel egybekötött ünnepélyeket 
rendeztek, s az összes harang 
zúgása mellett örömmel lőttek 
ágyúikkal, emlékérmeket vertek.

Sajnos a heves harcok követ-
keztében Tát falu csaknem 
teljesen elpusztult, lakossága 
szétszéledt. 

Az események további sora: 
1686. szept. 2-án fölszabadult 
Buda, 1688-ban Nándorfehér-
vár (Belgrád), majd 1697-ben 
Savoyai Jenő fényes győzelmet 
aratott Zentánál.

Az 1699-es karlócai béke után 
már csak a Temes vidéke maradt 
a töröké.

Az  idén augusztus 16-án ren-
dezett ünnepség keretében fel-
avatott emlékmű, a beton alap-
ba állított acél tartószerkezetre 
erősített nagyméretű 1685-ös 
évszám, messziről is jól látha-
tóan jelzi azt a helyet, ahol Lot-
haringiai Károly herceg, fővezér 
a harc idején tartózkodott. Az 
esemény párhuzamot állít azzal, 
hogy idén 170 éves a modernkori 
magyar honvédség. A piros-fe-
hér-zöld lobogó alatt először az 
1848-as szabadságharcban fog-
tak fegyvert magyar katonák. 
Ezen ősök utódai védik a mosta-
ni határainkat, - az ország füg-
getlenségét, szabadságát.

Tát Önkormányzata a közel-
jövőben Tát területén is méltó 
emlékhelyet kíván állítani a 
török elleni felszabadító hadjá-
rat kiemelkedő eseményének, a 
táti csatának.

MILINSZKI MÁRTON

Emlékhelyet emeltek
333 éve zajlott a táti csata

A tokodi önkormányzat a táti csata 333-ik évfordu-
lója alkalmából idén júliusban emlékművet állított 
a Sas-hegy táti oldalában. Az emlékmű a csata év-
számát jelzi: 1685

Korabeli metszet a táti csatáról (1704-ből). A kép a csatát az ebedi 
domb felől örökíti meg.

Szeretetteljes meghívást kap-
tak – immár második alka-
lommal – a táti festőklub 
tagjai a székesfehérvári Pla-
tán Hotelba. A hotel vezetői, 
Simon M. Veronika festőmű-
vész, az SMV 2000 festőtano-
da vezetőjének szervezésében 
kedves műsorral köszöntöt-
ték a kiállítókat. Egyedi Béla 
gitármuzsikával, Stancsics 
Erzsébet költő (aki Táncsics 

Mihály leszármazottja) saját 
versei előadásával tették emlé-
kezetessé a délutánt. A tárlatot 
Hoffmann Katalin kulturális 
referens nyitotta meg. Simon 
M. Veronika  – a  jóhangulatú 
találkozón – bemutatta a klub 
tagjait a szépszámú közönség-
nek. Elmondta, hogy 9 évvel 
ezelőtt egy táti festőtábort 
vezetett. A tábor után szerdán-
ként összejöttek gyakorolni a 

táborban tanultakat a közösség 
tagjai.  Azóta minden szerdán 
találkoznak a táti, tokodi, pilis-
vörösvári hobby festőtanoncok.

Simon M. Veronika 800. kiál-
lítását a napokban nyitották 

meg.  Alkotásai a táti Szent 
György otthonban, és az iskolá-
ban is megtalálhatóak, melye-
ket a művésznő ajándékozott a 
településnek.

KÁTAI FERENCNÉ KÉPVISELŐ

Székesfehérváron 
állítottak ki a táti 
"Szerdai festők"
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Esztergom szomszédságában, 
Tát város Duna partja men-
tén egy igazi vadon húzódik, 
a Táti-szigetcsoport, amely 
európai uniós (Natura 2000) 
védettségének köszönhetően 
háborítatlan élőhelyet bizto-
sít számos különleges és ritka 
élőlénynek.
 Tavasz végétől színpompás 
gyurgyalagok százai cikáz-
nak a szigetek fölött, nyaranta 
pedig megcsodálhatjuk többek 
közt a 2018-as év vadvirágát, az 
enciánkék kornistárnicsot is.

2018. szeptember 25-én, 
10.00 órai kezdettel, a táti Pol-
gármesteri Hivatalban meg-
rendezésre kerülő sajtónyilvá-
nos eseményen mutatjuk be 
a szigetek fajgazdagságának 
megőrzése érdekében az Euró-
pai Unió támogatásával elvég-
zett projektünket.

Olyan egyedülálló hely ez a 
Dunakanyarban, melyet vad-
regényes érintetlensége miatt 
előszeretettel választanak fil-
mforgatások helyszínéül is, 
hiszen a Körtvélyesi-sziget 
közepéről körbenézve egyetlen 
emberkéz alkotta épület vagy 
tárgy sem látható.

Aki velünk tart a rendezvé-
nyünket követő rövid terepi 
sétára, az az őszi vérfű hul-
lámzó kék tengerében járva 
bepillantást nyerhet a szigetek 
érintetlen világába. Az állatvi-
lág képviselői közül ismét él itt 
európai hód, az évek óta fészke-
lő rétisas pár pedig a háborítat-
lanság egyik legjobb jelzőfaja, 
hiszen ezek a ragadozó mada-
rak igen érzékenyek az emberi 
jelenlétre.

Ezt az értékes élőhelyet 
veszélyezteti

• a korábbi csatornaépítések 
miatt a víz eltűnése;

• a Duna holtágának eltömő-
dése, ami miatt nem megfelelő 
a vízutánpótlás;

• és a Duna által szállított 
agresszívan terjedő özönnövé-
nyek erőteljes térhódítása.

Mit tettünk a terület megőr-
zése érdekében?

• Biztosítjuk a holtágakban a 
szabadon áramló vizet. Vízvisz-
szatartó műtárgyak építésével 
késleltetjük az árhullámok levo-
nulását, ezáltal számos vízima-
dárnak biztosítunk élőhelyet.

• Egy kis tavat alakítottunk ki, 
amely elősegíti a hüllők és kétél-
tűek megőrzését.

• Visszaszorítottuk az özön-
növények terjedését. Az élővíz 
közelsége miatt csak vegyszer-
mentes megoldásokat alkal-
maztunk. A visszafertőződés 

lehetőségének csökkentése 
érdekében hazai fafajok telepí-
tését kezdtük meg.

Tervezett program:
10:00. Beszédet mond Dr. Rácz 

András környezetügyért felelős 
államtitkár, Dr. Völner Pál igaz-
ságügyi államtitkár, Turi Lajos, 
Tát polgármestere és Füri And-
rás a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója.

10:30. A Táti-szigetek és a 
projekt részletes bemutatá-
sa egy vetített képes előadás 
keretében.

11:00. Állófogadás
12:00. Terepi program (rossz 

idő esetén előadások a szigetek 
élővilágáról)

A pályázat legfontosabb 
adatai: Cím:„Vizes élőhely fej-
lesztése a Táti Szigetcsoport 
térségében" Forrás: KEHOP 
4.1.0-15-2016-00008 Időtartam: 
2016. március 1. - 2020. június 30. 
Teljes költségvetés: 479.897.600 
Ft Támogatás: 85 %-ban EU, 15 
%-ban Magyar Állam támogatá-
sával Pályázó: Duna-Ipoly Nem-
zeti Park IgazgatóságTovábbi 
információ: mosonid@dinpi.hu

A REJTŐZKÖDŐ TÁTI-SZIGETEK
A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KÖZLEMÉNYE A „VIZES 
ÉLŐHELY FEJLESZTÉSE A TÁTI-SZIGETCSOPORT TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ 
PROJEKTRŐL

Tisztelt Táti Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Mag yarország Kormányá-
nak döntése ételmében a  téli 
rezsicsökkentési támogatás-
ban  korábban nem részesült - 
vezetékes gázt- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó 
-, háztartások is egyszeri ter-
mészetbeni támogatás kapnak 
fűtési költségükhöz.

Az igénylés módját, felté-
teleit az 1364/2018. (VII.27.) 
Korm. határozat eljárásrendje 
szabályozza. 

Eszerint 2018. október 15-ig 
az igénybejelentés megté-
telére van lehetőség, az igé-
nyelt támogatás kiosztásáról, 
átvételi helyéről és módjáról 

későbbiekben tájékoztatja a 
lakosságot a kormány döntése 
szerint az önkormányzat.

Az igénylés benyújtásának 
helye Tát Város Önkormányzata 
2534 Tát, Kossuth L. u. 15. (tele-
fon: 33/514-511). Határideje: 
2018. október 15.,  amely hatá-
ridő elmulasztása jogvesztő.

A kormányhatározat értel-
mében háztartásonként egy 
darab igénybejelentés nyújt-
ható be. 

A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdé-
sének f) pontja szerint háztar-
tás az egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége.

Nem felel meg a feltételek-
nek az a háztartás, amely a 
téli rezsicsökkentés korábbi 
intézkedéseiben már részesült, 
azaz az egyetemes szolgálta-
tást igénybe vevő lakossági 
földgázfogyasztók részére biz-
tosított téli rezsicsökkentésről 
szóló 37/2018. (III.8.) Korm. 
rendelet szerinti fogyasztásnö-
vekedés finanszírozását segítő 
juttatásban részesült lakossá-
gi fogyasztó vagy fogyasztói 
közösség, illetve a fűtési célú 
távhőszolgáltatást igénybe vevő 
lakossági felhasználók részére 
biztosított téli rezsicsökken-
tésről szóló 39/2018. (III.12.) 
Korm. rendelet szerinti, a téli 
fogyasztási időszakban bekö-
vetkező fogyasztásnövekedés 
finanszírozását segítő árkom-
penzáció jóváírásban részesült, 
távhőszolgáltatást igénybe vevő 
fogyasztó. A kizárólag elektro-
mos fűtési móddal rendelkező 

háztartások nem jogosultak a 
támogatásra.

Felhívom a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy mindenki bün-
tetőjogi felelőssége tudatában 
adja le nyilatkozatát, tekintettel 
arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) 
Korm. határozat alapján a BM 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ellenőrzési vizs-
gálatot folytat le.

Ha a vizsgálat eredménye-
ként valószínűsíthető, hogy az 
igénybejelentő már korábban 
részesült a 12.000,- Ft összegű 
juttatásban a gáz- vagy táv-
hőszolgáltató által, rosszhisze-
műen járt el, az önkormányzat 
szabálysértési, vagy – minősítő 
körülmény fennállása esetén – 
büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentő nyilatkozat 
a táti weboldalon is letölthető, 
az alábbi linken: http://tat.hu/
teli-rezsicsokkentesi-tamoga-
tas/

Téli rezsicsökkentési 
támogatás
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A három település közös célként 
a hagyományőrzést, a hagyomá-
nyok lakossággal történő megis-
mertetését tűzik ki. Mindezzel 
új lehetőségek is kínálkoznak: 
megerősödhet a helyi civilszféra 
aktivitása, nőhet az együttmű-
ködési készség, az egymás iránti 
felelősségtudat, valamint a helyi 
humán erőforrásban rejlő lehe-
tőségek is kiaknázásra kerülnek. 

Ez a terv a lakosok intenzív 
bevonását szolgálja, hiszen a 
települések vezetői és a pályázat 
elkészítői is egyetértenek abban, 
hogy csak abban az esetben lehet 
egy közösségfejlesztő projekt 
sikeres, amennyiben már az 
előkészítésben is részt vesznek 
az aktív helyiek. 

A hamarosan induló helyi 
közösségi felmérés során (mely 

a projekt időtartamának kb. első 
egy harmada) először – önkén-
tesek segítségével – úgynevezett 
interjúkkal keressük a lakosokat, 
majd közösségi beszélgetéseket 
tartunk, és az ezek során felve-
tődött kérdéseket (ugyancsak 
közösségi megbeszéléseken) 
hangsúlyozzuk, csoportosítjuk, 
melyből egy közösségi kérdőívet 
készítünk. A kérdőív eredménye 
lesz végül a helyi cselekvési terv.

Mihelik Magdolna, Nyerge-
sújfalu polgármestere – mint a 
konzorciumot irányító település 
vezetője – foglalta össze  miért is 
fontos ez a páylázat (részletek):

„… az induló helyi közösségi 
felmérés során kérdőívek készül-
nek annak feltérképezésére, hogy 
melyek azok a közös ügyeink, 
amelyekben közösen léphetünk 

annak érdekében, hogy a szuny-
nyadó cselekvőkedvet, szolida-
ritást és felelősségérzetet egymás 
iránt felélesszük és megerősítsük. 
(…) célja tehát a helyi cselekvés 
megindítása, egy olyan lakossá-
gi cselekvési terv készítése, amely 
tartalmazza az itt élők igényeit, 
a településre vonatkozó elkép-
zeléseit is, azokat, amelyekben a 
lakosok aktív szerepet vállalhat-
nak majd a megvalósítás során. 
Tehát az interjú célja elsősorban 
nem az, hogy leltárt kapjon az 
önkormányzat infrastruktú-
ra-fejlesztési álmokról – ez min-
dig az adóbevételek függvénye, 
hanem az, hogy egymásra talál-
janak az azonos elfoglaltságot 
űző, vagy éppen a magányos, 
idős, törődést igénylő és az értük 
tenni akaró, öntudatos polgárok, 

akik vállalják a felelősséget és 
a munkát is, akiknek az okoz 
örömet, hogy tetterejüket és 
gondolataikat a közösség javá-
ra fordíthatják. A helyi közérzet 
kell, hogy kirajzolódjon ezekből 
a válaszokból. Sok közösségnek 
elhivatott ember él közöttünk és 
sok civil szervezet munkálkodik 
közösségi célokért, de, ha meg-
nézzük a látogatottságát egy-egy 
eseménynek, legyen az jótékony-
sági, sport, ünnep, vagy előadás, 
a lakosság arányához képest sze-
rény érdeklődés mutatkozik, ami 
persze nem környékbeli sajátos-
ság. Ehhez sokszor hozzájárul a 
nyilvánosság csatornáinak nem 
megfelelő működése. Tudnunk 
kell, kit, hogyan érünk el, tud-
nunk kell, mi a lakosság valós 
igénye, például a szabadidő 
eltöltése vonatkozásában. Ehhez 
a folyamathoz a pályázat szak-
embereket és anyagi támogatást 
is biztosít három éven át,..”

A projektet egy úgynevezett 
közösségi héttel indítjuk, mely 
alatt különböző  kulturális és 
közösségi programokat valósí-
tunk meg, mindhárom telepü-
lésen, melyre szeretettel várjuk 
Önöket!                       HÁMOS LÁSZLÓ

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS INDUL
Elindult a projekt Bajóton , Nyergesújfalun és Táton

A három település konzorciumi megállapodás keretei között nyújtotta be pá-
lyázatát még 2017. szeptemberében a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identi-
tás és kohézió erősítése” című felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban ré-
szesült, így mindhárom településen elindult a projekt, melynek első szakaszá-
ban egy közösségi felmérés készül.

Közösségi rendezvényhét 
programja

2018. szeptember 15. (szombat)
Nyergesújfalu-Pusztamarót
08.00 óra: Maróti Piknik és Padányi 
Lajos Emléktúra  

2018. szeptember 16. (vasárnap)
Nyergesújfalu - Bajót 
10.00 óra: Túra a bajóti Öreg-kőre 
sziklamászási lehetőséggel, piknik 
helyi termékekkel

2018. szeptember 17. (hétfő) 
Nyergesújfalu – Polgármesteri 
Hivatal
16.00 óra: Múltkereső városi vetél-
kedő indítása, hagyományőrző és 
múltfelevenítő célzattal

2018. szeptember 17. (hétfő)
Tát – Kultúrház és Könyvtár
18.00 óra BERECZ ANDRÁS
Kossuth díjas énekes,

népmesegyűjtő, folklórkutató 
előadói estje
Közben: Lakossági tájékoztató 
fórum ("Helyi identitás és kohézió 
megerősítése című pályázat")

2018. szeptember 18. (kedd)
Nyergesújfalu – Művelődési Ház
18.00 óra: Gyógynövényekkel a női 
egészségért – beszélgetős teadélután 
Nyitrai Erikával 

2018. szeptember 19. (szerda)
Nyergesújfalu – Stelázsi helyi termék 
piac
15.00 óra: Betekintés a rétessütés tit-
kaiba, eredeti recept alapján. Közben 
helyi termékek bemutatója, zene

2018. szeptember 21. (péntek)
Hagyományok nyomában – Táj-
házak és kézműves foglalkozá-
sok napja
14.00-20.00-ig kisvonat közle-
kedik a 3 település között

Nyergesújfalu - Tájház
Alkotóház – kézműves foglalkozások 
délutánja: kötélverés, csuhészítés, 
gyöngyfűzés
Játszóház

Tát – Tájház
• Táti Porcelánbaba Klub kéz-
műves foglalkozása (zsinór-
baba készítése, gipszfigurák 
festése)
•  Czibuláné Csicsmann Erzsé-
bet aranykoszorús porcelánba-
ba készítő mester bemutatója
• A Táti Porcelánbaba Klub 
ideiglenes kiállítása: sváb nép-
viseletes babák
• Állandó kiállítás megtekin-
tése vezetéssel

Bajót – Művelődési Ház
Kézműves foglalkozások délutánja: 
Címer készítése papírból
Szerencsemadár készítése csuhéból
Szem-kéz koordinációs ügyességi 

játék fából
Közben: 16.00 Tűzoltóház kiállításá-
nak megtekintése

2018. szeptember 22. (szombat) 
15.00-18.00
Tát – Kultúrház és Könyvtár
előtti tér
CSALÁDI NAP
• Utazó skanzen (Egy han-
gulatos kis élő skanzent ren-
dezünk be sík házakkal, temp-
lomtoronnyal, kerekes kúttal, 
ahol a gyerekek és felnőttek 
kipróbálhatják a népi mes-
terségeket, házimunkákat, 
úgy mint kukoricamorzsolás, 
őrlés, szitálás, daralás, dagasz-
tás, mángorlás, betakarítás, 
fonás, szövés, mosás,
• Népi játszópark, fa kosaras 
hinta
• óriás csúszda, mászófal
• lovagoltatás
• kézműves foglalkozások
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Az iskolákban folyt a hitokta-
tás, januártól, az órarendi vál-
tozások miatt feleségem helyett 
Szommer Tünde hitoktatónkkal 
ismerkedhettek meg a gyerme-
kek. Természetesen szeptem-
bertől is várjuk hittanosainkat, 
s köszönjük az iskolák igazán 
kedves és figyelmes együttmű-
ködését, valóban minden adott, 
hogy minél többen élhessenek 
ezzel a lehetőséggel!

Református istentiszteletet 
minden hónap 2. és ha van 5. 
vasárnapján tartunk a Szent 
György Otthon Ökumenikus 
Kápolnájában, ide egy ifjúsági 
énekünk örökérvényű soraival 
hívogatunk:” Ő nem mond le 
Rólad, visszafogad téged, kitárt 
karjába zár”!

Örömmel tettünk eleget Pol-
gármester Úr felkérésének és 
tartott előadást feleségem a 

Trianoni évfordulón. Jó olyan 
közösségben lenni, ahol a 
magyarságunk, múltunk tisz-
telete ilyen hangsúlyos!

Nagy öröm gyülekezetünk 
számára, hogy egy táti fiatal, 
Balázs Zoltán már a 4. évet kez-
di meg a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudományi 
Karán, lelkésznek készül. Őt 
már többször hallgathatták 
Dorogon a templomban és 
Táton is.

Táti hittanosaink, ifiseink 
részesei a gyülekezeti progra-
moknak, velünk voltak az ápri-
lisi Dorogról induló, Kesztölcön 
át Piliscsévre tartó gyalogtú-
ránkon, ahol bográcsozás, játék 
várta a szülőkkel együtt őket. A 
balatonszepezdi hittantábor-
ban a kisebbek, mint résztvevők 
voltak jelen, a középiskolások, 
mint ifisek segítők, csoport-
vezetők. Igazán hálásak lehe-
tünk a táti ifiseinkért is, hiszen 
nagyon aktívak, segítenek a 
nagy munkákban is, legutóbb 
Dorogon a templom külső 
rendbetételében, festésében. 
Így és persze nem csak ezért, 
„jutalomra” is számíthatnak, 
gyülekezetünk lelkes, túrázó 
presbiterei mintegy köszönet-
ként munkájukért szeptember 
második hétvégéjén jutalom 
gyalogtúrára viszik el őket, 
mintegy rákészülve a követke-
ző tanévre.

Itt, már előre tekintve, egy 
közvetlen előttünk lévő alka-
lomra hívogatunk szeretettel! 
Elkészült Gyülekezeti Házunk, 

felszentelésére ünnepi keretek 
között 2018 szeptember 16-án a 
9 órakor kezdődő istentisztelet 
keretében kerül sor. Ez a Ház 
nyújt lehetőséget a Piliscsévtől 
Tátig, elszórtan élő gyüleke-
zetnek, gyülekezeti tagoknak 
a különféle közösségi alkalma-
kon való részvételre.

Mond hatju k: csodá na k 
voltunk és vagyunk részesei, 
hiszen…hosszú előzmények 
után 2015-ben kaptunk telket 
Dorog Város Önkormányza-
tától, pályáztunk, nyertünk, 
kaptunk kormányzati és önkor-
mányzati támogatást, segítsé-
get a BAUMIT Építőanyagy-
gyártó és Kereskedelmi Kft-től 
és épülhetett fel Gyülekezeti 
Házunk. 

2016. december 18-án volt az 
alapkőletétel, aztán következett 
14 hónap várakozás, míg a telek 
alatt futó, létező összes közmű 
kivezetésre került, aztán 2017. 
augusztus 19-én elkezdődött a 
telek kimérése és az építkezés, s 
2018 áprilisától kezdtük belakni 
a házat. Az ünnepélyes felszen-
telés pedig 2018 szeptember 
16-án lesz, ahova szeretettel 
hívogatunk!

Csak köszönni tudjuk a 
szintén táti cég, vállalkozó-ki-
vitelező, a Traverz Építőipari 
Kft és Szabados Béla precíz, 
minőségi és minden igényt 
kielégítő munkáját, s kérhetjük 
Isten áldását életére, további 
munkájára! 

PUNGUR BÉLA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

Dorogvidéki Református 
Egyházközség hírei
 …a táti gyülekezetrészből

A 2018-as esztendő felét elhagyva hálásan pillan-
tunk vissza a mögöttünk lévő időre, hiszen olyan 
sok szép pillanat volt a táti gyülekezetrészben is.

Augusztus 3-án, családja köré-
ben ünnepelte Rózsavölgyi 
Károly a 90. születésnapját.

A 34 éven keresztül kemény 
fizikai munkát végző nyugdí-
jas csapavezető vájárnak ezen 
alkalomból a táti Halász-
csárdában adta át Turi Lajos 
polgármester a miniszterel-
nöki emléklapot és a város 
ajándékát.

90. születésnap Gyalogolj az egészségedért!
Többen jelezték, hogy szeretnének az egészséges életmód 

keretében a város körül gyalogtúrázni, de egyedül ezt nem 
merik megtenni. Úgy gondoljuk, ennek az igénynek segítséget 

adva az első lépéseket megtesszük.
2018. szeptember 24-én (hétfőn) 17 órakor várjuk a gyalogol-

ni vágyókat a Spar mögötti telefonadó toronynál. A résztvevők 
kortól függetlenül jöhetnek és segédeszközt is (bot) hozhatnak. 
A séta kb. 30-45 perces lesz és majd a következőkben szétválaszt-

juk nehézségi fok szerint. Lépjen az egészségéért!
KOSTYÁL JÁNOS
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Július 18 - án hajnali három 
órakor csörög a telefonom. A szo-
kásos nyűglődés helyett kipatta-
nok az ágyból, hiszen indulunk 
Székelyföldre! A március óta 
tartó szervezkedés, telefonál-
gatások végre elérik céljukat. 
Négy órakor találkozás a temp-
lom előtt, pakolás a buszba, 
utaslista egyeztetés, elköszönés 
Mihály atyától és a szülőktől, s 
már indulunk is. A korai indulás 
ellenére senki sem alszik el, még 
tart a kávé, még fűti a gyerekeket 
az izgalom. Viszonylag gyorsan 
elérjük a határt, ahol könnye-
dén átengednek minket. Kisebb 
megállók után négy óra körül 
érkezünk Marosvécsre, ahol 
megtekintjük a Helikon asztalt, 
gyertyát gyújtunk Wass emlék-
helyénél, majd találkozunk 
Kemény Gézával. Az első alka-
lom, hogy a hosszú út során fel-
csillan a gyerekek szeme: „Most 
tényleg övé a kastély? Egy báró 
unokája vezet körbe minket a 
kastélyában?”. 10 óra mögöttünk 
és végre valami felkelti az érdek-
lődésüket. Továbbindulunk 
Gyergyószentmiklósra, a szállá-
sunkra. Vacsora után lejátszuk 
a szokásos „én nem alszok vele” 
kört, majd este mindenki vidá-
man ül össze kártyázni, gitá-
rozni. Másnap reggel a szemergő 
eső ellenére lelkesen indulunk 
a jellegzetes szerpentineken a 
Gyilkos – tóhoz, ahol a kötelező 
fotózás után a Békás – szoros felé 
vesszük az irányt. 2 km séta a 
leírhatatlan sziklák, csörgedező 
források között a sejtelmes köd-
ben. Következő állomás Borszék. 
Útközben megállunk egy víztá-
rozónál, fotók a párába burkoló-
zott hegyeknél, gyors telefonálás 
Mihály atyával, majd megérke-
zünk Borszékre. Ani poharat 
oszt a gyerekeknek, akik lelkesen 
indulnak megkóstolni a jellegze-
tes borvizeket. Már mosolygok, 
várom meddig tart ez a lelke-
sedés, mikor jönnek rá, hogy 
a borvíznek nem bor íze van. 
Egy korty és megérzik a magas 
vastartalmú víz jellegzetes ízét, 
eddig tartott a lelkesedés.  A nap 
utolsó helyszíne Ditró hatalmas 

katolikus temploma, gyönyörű 
gótikus ablakokkal, ami 3000 fő 
befogadására képes. Emelkedett 
hangulatban érünk haza szállá-
sunkra. Pénteken Parajdra indu-
lunk. Már az oda vezető úton 
magyarázzuk a gyerekeknek, 
hogy mi, hogy fog történni. Par-
kolunk, megvesszük a jegyeket, 
igyekszünk mindenkit felrakni a 
buszra, ami a bányába visz. Tíz 
perc út, emlékeztet a 7-es buszra, 
ami Esztergomba tart, kapasz-
kodni nem kell, tipikus hering-
járat. Leszállunk, gyors számo-
lás, mind megvagyunk, majd 
még 200 lépcső lefelé és meg-
érkezünk a sóba vájt termekbe. 
Kb. másfél órát töltünk itt, majd 
kifelé sietünk, ahol meglátjuk 
Szent Borbála szobrát. Követke-
ző megálló Korond! Minden nő 
álma az 1 km hosszú bazársor 
és minden férfi rémálma. Újabb 
másfél óra, majd Székelyudvar-
hely felé indulunk, rövid kitérő 
Farkaslakára, Tamási Áronhoz, 
aki mint megtanultuk egyike a 
három székely Áronnak. A már 
szokásos gyertya és nemzeti sza-
lag után, érkezünk Udvarhelyre, 
Jázmin találkozik a már évek 
óta nem látott levelezőtársával, 
picit mind megkönnyezzük 
őket. Bejárjuk a Legendáriumot 
és a szoborparkot. Hazafelé még 
megállunk Zeteváralján a víztá-
rozó gátnál. Szombaton a napot 
a helyi piacon kezdjük, min-
denhol házi sajtok, zöldségek, 
gyümölcsök. Doktor úrék vásá-
rolnak áfonyát, amit este egymá-
son nevetne, hogy kinek meny-
nyire lila a nyelve fogyasztunk el. 
Csík felé indulunk. Csíksomlyón 
szentmisén veszünk részt, majd 
lerójuk tiszteletünket a Babba 
Mária előtt. Egyesével érintjük 
meg a napba öltözött asszony 
lábát. Találkozunk Teréz anya 
nővéreivel, akik egy gyermek-
csoportot vezetnek. Mihály 
atya kérésének eleget téve a 20 
db Újszövetséget nekik ajándé-
kozzuk. Csíkszereda, Makovecz 
templom. Ámulattal nézzük a 
nem csak szakrális, hanem épí-
tészeti nagyságot is. Picit emlé-
keztet az egyetemre, mint ha 

haza érkeztem volna. Felkapasz-
kodunk a Hargitába, Hargita 
fürdő következik. Utolér minket 
a hegyekre jellemző felhőszaka-
dás és jégeső kétszer is. A kalan-
dos ebéd után meglátogatjuk 
a gyerekek által gázkamrának 
nevezett mofettát (kénes gőzki-
áramlás). Mint háziorvosunktól 
megtudtuk jó hatása van az ízü-
leti megbetegedésekre. Kányádi 
Sándor nyaralójánál megállunk 
megemlékezve róla, majd elin-
dulunk a szállásra. Másnap reg-
gel Marosvásárhely érintésével 
indulunk haza, itt még megál-
lunk és izgalmasabbnál izgal-
masabb történeteket hallunk 
Marosi doktorék fiatalkoráról. 
Gitárral és énekkel búcsúzunk 
tőlük, újra könnycseppek jelen-
nek meg a szemekben. Remél-
jük abban az egy hétben, amíg 
ők még itt lesznek, ki tudnak 
minket pihenni. Nekünk újabb 
12 óra utazás következik. Picit 
aggódok, hogy nélkülük vajon 
hazatalálunk – e. Az úton még 
igyekszem felhívni a figyelmet 
a látnivalókra, ezt már a dokto-
rék nem tehetik meg. 45 perc a 
határon, majd fel tízre érkezünk 

a templomhoz. Mihály atya, a 
szülők és a testvérek már vár-
nak.  Vége az öt napnak, kime-
rültünk, de rengeteg emlékünk 
marad. Többek között az, hogy  
Erdélyben nincsenek szabályok, 
de ha mégis, úgysem tartják be, 
hogy „a feleségem már nagyon 
mérges” és hogy hogyan hangzik 
Romolus és Remus története, ha 
a doktor úr meséli. De a legfonto-
sabb, amit megtanultunk a dok-
toréktól az az, hogy magyarnak 
lenni büszke gyönyörűség!

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Marosi doktor úrnak 
és feleségének a rengeteg türe-
lemért, kitartásért és energiáért, 
amit ebbe az öt napba fektettek! 
Jó volt megismerni Anit, mint 
igazi székely asszonyt, aki, kiáll 
a csoportért és ha kell a panasz-
könyvet is elkéri, a doktor urat 
a fehér köpeny nélkül, ahogy 
viccet mesél. Végül pedig hatal-
mas köszönet Mihály atyának az 
ötletért és a lehetőségért az életre 
szóló élmények szerzésére!

 KOVÁCS ARANKA
Az írás megjelent az Élet c. köz-
életi folyóirat 2018. szeptemberi 
számában

Táti fiatalok székelyföldi 
kirándulása
2018. júliusában a táti és tokodi ministránsok öt-
napos székelyföldi körutazáson vettek részt Maro-
si István és felesége, Marosiné Baróthy Anna veze-
tésével. A kirándulást a táti plébánia támogatta.  
Az ottani élményeikről a kirándulók egyetemista 
kísérője, Kovács Aranka írt egy összeállítást, me-
lyet készséggel megosztunk Olvasóinkkal.
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A helyszín a táti sportpálya volt. 
A gyerekek játékos formában 
ismerkedhettek meg néhány 
sportággal: labdarúgás, röplab-
da, kézilabda, kosárlabda, ping-
pong. Sor- és váltóversenyeket 
tartottak. Nem hiányoztak a 
mókás játékok sem, amit a gye-
rekek nagyon élveztek. 

A táborozók egy kirándulá-
son is részt vehettek a mogyo-
rósi kőszikla környékén, ahol 
izgalmas számháború zajlott 
és egy nem kevésbé izgalmas 
bátorságpróba.

Ez alkalommal a gyerekek 
nem csak bátorságról, de kiváló 
problémamegoldó képességről 
is  bizonyságot tettek. 

A résztvevőket oklevéllel jutal-
mazták a tábor végén, kiemelve, 
ki miben jeleskedett.

A szervezők az egyhetes tábor 
során igyekeztek a gyerekeket a 
szabad idő hasznos eltöltésére 
ösztönözni, nevelni,  megismer-
tetni a fiatalokkal a sportolás 
szépségét. A gyerekek felügyele-
tének megszervezésével a szülő-
ket is segítették. 

A napi étkezések az Öreg 
halász étteremben zajlottak. 

A munkában részt vettek: 
Pivók Krisztina, Csillag Csaba, 
Csillag Gyula és Bogárdi János. 

MILINSZKI MÁRTON
Megjelent az Élet c. közéleti folyó-
irat 2018 szeptemberi számában

Hétfő reggel a táti iskolában 
gyülekeztünk, majd elfoglaltuk 
a már szokásos módon beren-
dezett tornatermünket, és kez-
dődhetett is ez a felejthetetlen 
négy nap!

A csoport minden korosztá-
lyából voltak jelentkezők, ezért 
úgy döntöttünk, hogy idén is 
csoportokra bontjuk a tánco-
sokat, amiben a legkisebbtől, a 
legnagyobbig mindenki együtt 
harcol azért, hogy a végén az ő 
csapatuk nyerje meg a hetet. 
Minden évben nagyon jó lát-
ni az idősebbet, aki tanítja 
a kicsit, legyen ez akár egy 

pörgetés vagy egy tánclépés. 
A csapatoknak a hét végére két 
koreográfiát kellett kitalálniuk, 
megtanulniuk, illetve voltak 
sport és kreatív versenyeink is, 
ezekből a pontokból került ki az 
abszolút győztes. Ezek mellett 
a feladatok és játékok mellett 
természetesen próbáltunk is. 
A mazsorett edzéseken min-
den csoport a maga szintjén 
próbált fejlődni, megtanulni 
olyanokat, amikre eddig eset-
leg a próbákon nem nyílt lehe-
tőség, vagy nem volt rá idő. 
Emellett Sonkután Rita tartott 
táncedzéseket, amik nagyon 

hasznosak voltak, és mindenki 
élvezettel tanulta meg az eddig 
lehetetlennek tűnő koreográfi-
ákat. Kedden délután az edzé-
sek után kisétáltunk a Pingvin 
fagyizóba, ahol lehűtöttük 
magunkat a nagy melegben, és 
nagyon finom fagyikat ettünk. 

Szerda este egy táborzáró bulit 
tartottunk, ahol bemutatták 
a csapatok, hogy miket tanul-
tak a héten, erre, mint minden 
évben, most is szívesen vár-
tuk a szülőket, nagyszülőket, 

érdeklődőket. Az este egy közös 
főzéssel, vacsorázással, majd 
bulival ért véget, csütörtök 
reggel pedig mindenki rengeteg 
élménnyel tért haza. Hatalmas 
köszönettel tartozunk a táti 
iskola vezetőségének, hogy már 
harmadik éve szívesen fogad-

nak minket, és természetesen 
a szülőknek, akik bizalommal 
engedték el gyermekeiket, és 
segítettek a tábor megszerve-
zésében, lebonyolításában.

FILIP SÁRA

Idén már 14. alkalommal ren-
dezte meg  a nyári gyermekhe-
tet a táti Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat. A június 18 és 22 között 
megtartott foglalkozásoknak a 
táti Kultúrház adott otthont.

Egy nyugdíjas óvónő – Hauszk-
necht Marika néni – segítségével 

a gyermekek kreatív foglalkozá-
son vehettek részt.

A fiúk, lányok nagyon ügyesek 
voltak, minden nap egy-egy álta-
luk elkészített alkotással térhet-
tek haza.

LEITERMANN-NÉ HAUSZKNECHT 
KRISZTINA

Sport tábor
Nyári sport- és szabadidő tábor Táton

Júliusban a Duna Gerecse Kerékpáros és Szaba-
didősport Egyesület szervezésében egy hetes tá-
bort rendeztek táti gyerekek számára. 

Mazsorett tábor
Idén már ötödik alkalommal

A Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport növen-
dékeinek szervezett négy napos csapatépítő és 
edzőtábor az iskolában került megrendezésre.

Napközis tábor
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Bűnmegelőzési tábor

Az elmúlt nyáron is megszer-
vezésre került Néveri Péter 
Edvárdné vezetésével a már 
hagyományosnak mondha-
tó bűnmegelőzési tábor. Júli-
usban az alsó tagozatosok, 
augusztusban pedig a felsősök 
tanulhattak játszva egy héten 
át az Esztergomi Rendőrka-
pitányság munkatársaitól. A 
táborban közel 80 tanulónk 
tett szert hasznos ismeretekre a 
közlekedés biztonság, a bűn – és 
balesetmegelőzés, az internet-
használat és a szenvedélybeteg-
ségek témaköreiben. Köszönjük 
a rendőrök és középiskolás segí-
tőik munkáját!

EMMER MELINDA

Balatoni táborozás 
és műfüves pálya 
Mogyorósbányán

Az idei nyár sok pozitív válto-
zást hozott a mogyorósbányai 
tagintézmény életébe. 

Az iskola 36 kisdiákja és taní-
tóik július 16-22 között Bala-
tonszárszón táborozhattak a 
mogyorósbányai önkormány-
zat pályázatának köszönhe-
tően. Ez a hét a fürdésen túl 
sok élményt nyújtott a részt-
vevőknek.  A tábor szervezői 

igyekeztek színes programot 
biztosítani, volt hajókirándu-
lás, kisvonatozás, fagyizás, de 
legnagyobb élményt a Répa, 
retek, mogyoró együttes inter-

aktív vidám koncertje nyújtot-
ta, melynek hatására a Balaton 
parton a tőlük tanult zenére 
közös vízi táncot kezdeményez-
tünk, melyet az ott nyaralók 
szívesen fogadtak s bekapcso-
lódtak a vidám programba. A 
tanító nénik igyekeztek változa-
tos tevékenységekkel kitölteni 
a nem fürdéssel töltött időt s az 
estéket. Volt balatoni képeslap 
készítés (Melyet postán haza is 
küldtünk a szülők nagy megle-
pődésére !), kő- és kendőfestés, 

sport és tréfás vetélkedő, tánc-
tanulás, vetélkedő, Ki mit tud?, 
aszfalt-rajzverseny, de legem-
lékezetesebbnek az éjszakai 
bátorságpróba bizonyult.

Élményekkel gazdagon tér-
tünk haza Mogyorósbányá-
ra, ahol már megkezdődött a 
műfüves sportpálya építése. 
Várakozva figyeltük a hatalmas 
munkálatokat, s szinte hinni 
sem mertünk a szemünknek, 
mikor láttuk, hogy a gyönyörű 
pálya köré egy futókör és egy 
ugrógödör, illetve egy 100 fős 
lelátó is készül! Ezt követően 
megújult az iskola külső hom-
lokzata és környéke, új kerítés 
/ melyre még az idén kapuk 
kerülnek/ teszi biztonságosab-
bá épületünket, s az előtte elké-
szülő járdának és parkolóknak 
köszönhetően az iskola meg-
közelítése is biztonságosabbá 
válik. 

Mindez a mogyorósbányai 
önkormányzatnak, Mogyorós-
bányáért Közalapítványnak 
köszönhető, hiszen az általuk 
benyújtott sikeres pályázatok 
illetve pénzbeli támogatásuk 
biztosította a költségeit ennek 
a sok gyermeknek és felnőttnek 
örömet jelentő beruházásnak.

 SZÉKELY KERESZTES MARIANNA
                                                                      

Felső tagozatosok 
Balatonszárszón

A falusi és a kertvárosi isko-
la gyerekei sem unatkoztak a 
nyáron, hisz három tábort is 
sikerült szerveznünk

Júliusban a mogyorósi önkor-
mányzat pályázata jóvoltából 
38 felső tagozatos gyerekkel 

nyaraltunk egy hétig Balaton-
szárszón a Perlaki Kid Familia 
Üdülőben. A vendéglátó Ági 
néniék finom ételekkel kényez-
tettek minket. Hétfőn délelőtt 
eláztunk ugyan, a többi napon 
viszont nagyokat pancsoltunk 
a Balatonban. Meglátogattuk a 
József Attila Emlékházat, kéz-
műveskedtünk a Csukás Szín-
házban. Pénteken egy vitorlás 
fedélzetéről szemlélhettük 
a Kékszalag tókerülő verse-
nyét. Szombaton találkoztunk 
Csukás Istvánnal és Süsüvel 
a Sárkányfesztivál keretében. 
Fáradtan, de szép emlékekkel 
indultunk haza.

A kísérők Hédlné Lukácsy Ilo-
na, Kérsziné Wallandt Orsolya, 
Pédl Petra tanárnénik és Pethő 
Andor tanárbácsi voltak.

A KÍSÉRŐ TANÁROK

Ajándék az elsősöknek, 
e-napló

Iskolánk táti épületei nem vol-
tak olyan szerencsések, mint 
a mogyorósbányai, hisz nem 
volt lehetőségünk felújításra, 
sőt karbantartásra sem. Ami 
festés és parkettázás történt 
azt iskolánk dolgozója és férje 
végezte el. 

Köszönettel tartozunk a 
Német Kisebbségi Önkormány-
zatnak, hisz a német szokások 
szerint az első osztályosok 
ajándékokat kaptak, Schultüte 
formájában.

Ezúton tájékoztatom a kedves 
szülőket, hogy az idei tanévtől 
kötelezővé vált az elektroni-
kus napló. Hamarosan kézhez 
kapják a jelszavukat, mellyel 
az interneten keresztül bete-
kintést nyerhetnek gyermekük 
elektronikus ellenőrzőjébe.

KALMÁR KÁROLY

Hírek az iskolából
Balatoni tábor, bűnemegelőzési tábor, és sok 
egyéb fogalalkozás színesítette a szünidőt. Ajándé-
kot kaptak az elsősök. A nyár sok pozitív változást 
hozott a mogyorósi tagintézményben. 
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Korpási Bálint(1987) tokodiként 
1997-től Táton kezdte a birkózást.
Első sikereit még, mint utánpót-
láskorú versenyző a Táti DSK 
csapatában szerezte.Később 
fuzionált a budapesti BVSC-vel 
és BVSC Ganz Tát néven műkö-
dött tovább.Első edzője a mogyo-
rósbányai Bacsa Ferenc volt.
Felnőtt eredményei: 7x-es 
Magyar Bajnok; 2x-es Európa 
Bajnokság 3.hely; 1x-es Európa 
Bajnokság 1.hely; Európa Játé-
kok 2.hely; 1x-es Világbajnok-
ság 3.hely ,1x-es Világbajnokság 
1.hely. Bálint okt. 25-26-án fog 
birkózni! Szurkoljunk neki!

GÓLYAHÍR

2018. nya rá n szü letet t 
táti gyermekek, városunk 
legifjabb polgárai:

• Kornokovics  Zoltán és Csiz-
madia Erika fia, Barnabás
• Molnár István és Vörös Ale-
xandra leánya, Vivien
• Sipőcz Zoltán és Gulyás 
Tünde leánya, Zorka
• Botlik Roland és Szép 
Zsanett fia, Benett
• Simon Miklós és Bukta Kitti 
leánya, Emma
• Karsai István és Szekér Csil-
la fia, István Alex
• Szöllősi Károly és Török 
Szilvia fia, Hunor
• Fekete Zsolt és Harmath 
Erzsébet fia, Dániel Noel
• Berendi Norbert és Kollár 
Katalin leánya, Fanni Kata

Gratulálunk és jó egészséget 
kívánunk Nekik!

PROGRAMAJÁNLÓ:

Társasjáték Klub a 
Könyvtárban:
Október 6. (szombat) 9-12 óráig 
November 3. (szombat) 9-12 
óráig 
A legújabb játékokat a Játék-
kunyhó - Esztergomi Társasjá-
ték Klub biztosítja!

Egy kis esti 
természettudomány 
Krakó László tanár úrral:
A z előadások 17.30 órá-
tól a könyvtárban kerülnek 
megrendezésre!
• Október  12. (péntek)
 Bolond-e a bolond gomba, 
avagy mitől mérges a mérges 
gomba? 
Gombamérgek és hatásaik. 
• November 9. (péntek) 
Űrbalesetek, űrtragédiák, az 
űrverseny áldozatai
• December 7. (péntek)
A decemberi égbolt csillag-
képei és hozzá kapcsolódó 
hiedelmek

Polka Party a Táti 
Német Nemzetiségi 
Fúvószenekarral:
Október 14. (vasárnap) 17-20 
óráig

Jobb agyféltekés 
rajztanfolyam:
Október 12-14. ,Jelentkezés, 
információ: Berta Szilvia 06 20 
332 7495

Festőkurzus Simon M. 
Veronikával:
Október 28. (vasárnap) Továb-
bi információ: Mobil: + 36/ 20/ 
661 33 71

Búcsúbál
November 3. (szombat)

Német Nemzetiségi 
Délután
November 11. (vasárnap)

Altsteiner Blaskapelle 
koncert 
November 25. (vasárnap)



X X I X .  É V F O L Y A M  3 .  S Z Á M     1 5

w w w . t a t . h u  Táti Walzer




