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Az ünnepségen Turi Lajos 
köszöntötte a meghívott ven-
dégeket, köztük Popovics 
Györgyöt, dr. Völner Pált, a tér-
ség országgyűlési képviselőjét, 
Horváth-Szeder Gábort, a járási 
hivatal vezetőjét és Debreczeni 
Istvánt, az Esztergomi Rendőr-
kapitányság kapitányát. 

A polgármester úr elmond-
ta, hogy az elmúlt évtizedek-
ben az emberek sokkal többet 
kivettek a természetből, mint 
amihez joguk lett volna. A vege-
táció reprodukcióval nem tudta 
kompenzálni az emberi beavat-
kozás negatív hatásait, ezért 
mindannyiunk kötelessége és 
feladata természeti értékeink 
megőrzése, megóvása, pótlása.

Turi Lajos ismertette, hogy a 
park összefogásként jött létre. A 
projekt jórészt a TOP-os pályá-
zaton elnyert állami támogatás, 
valamint önkormányzati forrás 
felhasználásával valósult meg. 
Ugyancsak állami támogatás-
ból felnőtt fitnesz park adatik 

hamarosan illetve saját büdzsé-
ből közösségi találkozóhelyet, 
zenepavilont építenek. Egyéni 
munkák, ötletek is megvaló-
sultak és meg fognak valósulni 
az elkövetkezendőkben.

Tát első embere így fogalma-
zott: - A park a közösségé, közös 
törekvéseké. A közösség a közös 
értékek felé hajlik, közös jövő-
kép felé irányul, amely elsősor-
ban a gyerekekben keresendő. 
De nem csak a gyerekeket várja, 
hanem az őket kísérő szüleiket 
is, mint egy rekreációs övezet. 
Így egy generációs találko-
zóhely lehet. A futóösvény, a 
sportfelület, a leendő fitnesz-
park, és még ide sorolhatnánk 
a Spar áruház előtti termelői 
piacot is. Reméljük, hogy ezek 
a létesítmények egy-egy lépések 
egészségesebb életünk, jövőnk 
tekintetében. Bízunk benne, 
hogy ezzel teljesebb, kerekebb 
lesz az életünk. Köszönjük 
dr. Völner Pálnak, Popovics 
Györgynek, Kovács Árpádnak 
és kollegáinak az Újirány ter-
vezőirodának, hogy természe-
tes meglátással, tájspecifikum-
mal álmodták meg ezt a parkot. 
Köszönöm a kivitelezőknek, 
Farkas Tibornak, Fülöp Lász-
lónak, a velük konzorcium-
ban lévő Szabó Tihamérnak. 
Nagyon precízen, pontosan és 
szépen kivitelezték a terveket. 
A projektmenedzsmentnél dr. 
Iván Zoltán munkáját, vala-
mint Gerendás Tamás műszaki 
ellenőrségét. Magyar Ákos ter-
vezőét. Boda Zoltán ügyvezető 
igazgatónak, Juhász Róbertnek 
a Spar Áruház tulajdonosának, 
és ifjú Bátori Józsefnek a kamera 
felajánlását, illetve a vizesblokk 
kivitelezését, mert ezzel lesz tel-
jes a beruházás. Mindenkinek, 
aki értéket tett ezen zöld felület 
revitalizációjában. 

Dr. Völner Pál szerint büsz-
kék lehetünk az elmúlt öt 
évben elvégzett fejlesztésekre, 
a közös munkára, melyet így 
értékelt: Külön öröm számom-
ra, hogy ez egy TOP-os pályázat, 
ami bizonyítja, hogy a megyei 
önkormányzat és a települések, 

Új közösségi terek és parkok
Megújult a Központi és a Tátika tér
Október 11-én avatták fel a Központi és Tátika tereket, melyeket a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében parkosítottak. Az át-
adóünnepség után Turi Lajos polgármester és Popovics György, a megyei köz-
gyűlés elnöke közösen tekintette meg a helyszínt.
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milyen kiválóan tudnak együtt-
működni. Most már nem csak 
város Tát, hanem városi parkja 
is van, hiszen ezek a létesítmé-
nyek bármelyik város díszévé 
válhatnának. Reméljük, hogy 
olyan közösségi teret fog alkot-
ni, ahol az itt élők találkozni 
tudnak és tartalmasan együtt 
tudják tölteni az időt.

Ha az elmúlt öt évet tekintem 
– az iskolán, óvodán, műve-
lődési házon, orvosi rendelő-
kön, hivatalon át –, mi minden 
újulhatott meg Táton, akkor 
büszkék lehetünk arra a telje-
sítményre, amit nyújtani tud-
tunk. És oda tudunk figyelni 
arra is, hogy ne csak pénzköltés 

történjen, hanem az ipari park 
fejlesztésével a magvetés is 
megtörténjen. Mindig kell, ami 
a működést biztosítja. Legyen 
helyben a munka, a család-
fenntartóknak ne kelljen mesz-
szire menni dolgozni. Ez mind 
a helyi önkormányzat odafigye-
lését dicséri. 

A környező települések jelen-
lévő polgármesterei is bizonyít-
ják, hogy Tát nem egy sziget, 
hanem annak a magyar valóság-
nak a részese, amelyben élünk. 
Ha nem korlátoznak bennün-
ket külső erők, akkor az eddig 
tapasztalt töretlen fejlődés a 
magyar emberek szorgalmából 
tovább folytatódhat – mondta.

Popovics György kijelentet-
te, hogy beért annak a mun-
kának a gyümölcse, melyet 
a TOP-os projektekbe fektet-
tek. Mint hangsúlyozta, egyre 
több helyen készülnek el azok 
a beruházások melyek köny-
nyebbé, jobbá és szebbé teszik 
a városok életét.

Elmondta, hogy Tát a TOP-ke-
retében 150 millió forintot 
nyert a két terület parkosításá-
ra, az önkormányzat pedig 50 
millió forinttal járult hozzá a 
munkálatokhoz.

– Boldogok vagyunk, hogy a 
megyei önkormányzat segítsé-
gével ismét egy olyan, nagyér-
tékű beruházást adhatunk át, 

amely a település lakosságát 
szolgálja, továbbá a természeti 
értékeinket is növeli. Kívánom, 
hogy egészséggel használják 
mindkét teret – zárta beszédét.

Ezt követően Kardos Mihály 
plébános megáldotta a parko-
kat, majd dr. Völner Pál, Popo-
vics György és Turi Lajos sza-
lagátvágással hivatalosan is 
felavatta a Központi és Tátika 
tereket.

Az ünnepség után polgár-
mester úr és a megyei közgyűlés 
elnöke közösen tekintették meg 
a kultúrház és a polgármesteri 
hivatal közelében létesített 
játszóteret.

HÁMOS LÁSZLÓ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tát város parkjainak 
fejlesztése

Tát Város Önkormányzata két 
jelentős méretű és központi 
elhelyezkedésű, de korábban 
kihasználatlan belterületi zöld-
felületét rehabilitálta a Széche-
nyi 2020 program keretében. A 
Központi tér és a Tátika tér fej-
lesztése közel 150 millió forin-
tos vissza nem térítendő uniós 
támogatással valósult meg. A 
beruházás eredményeként a két 
közterület számos új funkciót 
kapott, mely jelentősen javítja 
a helyi lakosság életminőségét.

Október 11-én ünnepélyes 
keretek között adták át a beru-
házást a felújított Központi 
téren. A kertvárosi, mintegy 

harminckétezer négyzetmé-
teres gondozott, de alulhasz-
nosított közterületen olyan új 
közösségi és rekreációs funk-
ciókat alakítottak ki, amelyek 
a teret aktívan bekapcsolják 
a város életébe. A művelődési 
központhoz, óvodához és isko-
lához legközelebbi térrészen a 
rossz állapotú sportpálya meg-
újult, és a szurkolás kényelmét 
is szolgáló padokat helyeztek 
el. A rendezvényeket kiszolgáló 
létesítmények elektromos ellá-
tására a térszint alá süllyesz-
tett csatlakozási lehetőséget 
építettek ki. A pihenőparkot 
és közösségi teret őshonos, kis 
fenntartási igényű növényzet 
teszi barátságossá. A csapa-
dékvizet befogadó tó létesítését 
előkészítették, mely a környező 
utcák vízrendezését is szolgál-
ja. Többfunkciós családbarát 

játszóteret, szabadtéri fitnesz- 
és futópályát alakítottak ki. A 
növényzet vízellátására cse-
pegtető öntözőrendszert tele-
pítettek. A felújított és közmű-
vesített Központi tér a városi 
rendezvények méltó helyszíné-
vé vált.

Az Ófaluban található, mint-
egy 2400 négyzetméteres Táti-
ka téren a zöldfelület rekonst-
rukcióján kívül időszakosan 
üzemelő, helyi termelői piacot 
alakítottak ki, 18 beton stand 
kiépítésével. Ez a fejlesztés a 
gazdaságélénkítő hatáson túl 
a lakosság jobb ellátását, vala-
mint a helyi és környékbeli 
őstermelők piacra jutását egy-
aránt segíti. A területen a par-
kosítás és a zöld infrastruktúra 
megújítását követően itt is cse-
pegtető öntözőrendszert építet-
tek ki. A tér így alkalmassá vált a 

szabadidő kellemes eltöltésére, 
és a buszmegálló melletti kultu-
rált várakozásra is.

A projekt címe: Tát zöld-háló-
zat fejlesztési program I. ütem. 

A z o n o s í t ó  s z á m a : 
TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00002.

A projekt összköltsége: 175 
683 107 Ft

A támogatás összege: 149 935 
478 Ft

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében az Európai 
Unió Európai Regionális Fej-
lesztési Alapja (ERFA) támoga-
tásával valósul meg, a Magyar 
Állam társfinanszírozásával.

Tisztelt Tátiak!
Ehelyütt köszönöm meg, hogy részt vettek a 

választásokon és bizalmat szavaztak a bejutott 
képviselőknek, mandátumokhoz juttattak ben-
nünket. A helyi választók saját közösségükről 
kívántak dönteni. Akaratuk szent és sérthetet-
len, így számunkra kötelező érvényű.  Hiszem és 
vallom, hogy együtt még színesebb, élhetőbb és 
jobb várost tudunk alakítani.

Megtiszteltetés, hogy Tát városát szolgálhat-
juk. Képviselők: dr. Mosonyi Anna, Pédl Petra, 

Botlik Roland, Farkas Béla, Hámos László, Keil 
István, Németh Péter, Szivós Péter.

Tát Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói és a magam nevében kívánok 
Boldog Karácsonyt és egészségben, sikerekben 
gazdag Új Esztendőt! Karácsony fénye felülről 
meggyújtott fény, nem emberi csillogás. Hiába 
tündökölnek a kirakatok, az utcák, a fenyőfák, ha 
nem ragyog a szívünk, akkor igazi ünnepünk sem 
lesz. Ez a fény töltse be bensőnket, családunkat, 
otthonunkat.                     TURI LAJOS POLGÁRMESTER
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Az Újirány csoport szá-
mos hazai és külföldi 
elismerésben részesült, 
többek között az Év Táj-
építészei is voltak

Az Újirány csoport 2000-ben 
alakult, a Millenáris Park terve-
zésére. A csoport munkássága 
elsősorban tájépítészeti vonat-
kozású. A munkák kiterjednek 
kert- és térépítészeti, nagyobb 
léptékű tájépítészeti, valamint 
szociálisan elkötelezett köztéri 
művészeti feladatokra is. E tág 

keretek közti mozgás biztosítja 
azt a nyitottságot és interdisz-
ciplinaritást, mely a különböző 
léptékű tervek kialakításában 
fontos szerepet játszik. A mun-
kák közös jellemzője az erős 
konceptualitás, mely a helyszín 
és idő által felvetett kérdésekre 
reagálva képezi a tervek alapját 
és kijelöli a formai megoldá-
sok irányát. A csoport különös 
figyelmet fordít városi regene-
rációs folyamatok strategiális 
tervezésének új, szociális irá-
nyainak tanulmányozására, 

illetve aktív szerepet vállal azok 
kidolgozásában is. 

A Újirány csoport számos 
hazai és külföldi elismerésben 
részesült, többek között az Év 
Tájépítészei is voltak, kiemel-
kedő munkáikat az Amerikai 
Tájépítész szövetség (American 
Society of Landscape Architects) 
is díjazta és az Európai Tájépí-
tészet c. könyvben kiemelten 
publikálták. 

Díjak:
2015. Az év Tájépítésze Díj: 

Újirány Tájépítész Kft. 
2013. Az év Tájépítésze Díj: 

Tihanyi Dominika - döntős, 
MÖFÖSZ különdíj

2013. Magyar Köztársaság 
Lovagkereszt Érdemrendje - 
Kovács Árpád

2012. Média Építészeti Díja: 
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs

2012. XIV. Magyar Ingatlanfej-
lesztési Nívódíj Pályázat: Zsol-
nay Kulturális Negyed, Pécs 1. díj

2012. FIABCI Prix d’Excellen-
ce: Continental Hotel Zara fürdő 
műemléki rekonstrukciója

2011. XIII. Magyar Ingatlan-
fejlesztési Nívódíj Pályázat: 

Continental Hotel Zara fürdő 
műemléki rekonstrukciója III. díj

2010. Magyar Szabadalmi 
Hivatal Milleneumi díja, Új 
Irány csoport

2009. Az év kertje díja: Bala-
tonakarattya, Családi ház kertje 
különdíj

2009. Az év kertje díja: Paulay 
Ede u., 2 díj.

2009. ASLA – Amerikai Táj-
építész Szövetség díj, kommu-
nikáció kategória: Pollmap pro-
jekt-Interakítv Ortofotó Játék 
köztéri alkotás

2007. Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt – Tihanyi 
Dominika

2004. Young Professional 
in Architecture, Muszbek 
Johannával

2002. Europa Nostra Díj - Mil-
lenáris Park, épületek és park

2002. V. Magyar Ingatlanfej-
lesztési Nívódíj Pályázat, Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparka-
mara különdíj - Millenáris Park, 
épületek és park

2001. Budapest főváros építé-
szeti nívódíja - Millenáris Park, 
épületek és park

Szohr Gábor, Tihanyi Dominika, Kovács Árpád

„Magyarország Európa sereg-
hajtójából az egyik éllovasává 
nőtte ki magát az elmúlt kilenc 
évben” – mondta lapunknak 
dr. Völner Pál, Tát országgyű-
lési képviselője, az igazságügyi 
miniszter helyettese. „Ehhez az 
eredményhez minden magyar 
munkavállaló és vállalkozó 
erőfeszítésére szükség volt. A 
cél az, hogy továbbra is sike-
resek legyünk, ezért is öröm, 
hogy csak idén összesen több 
mint 13 millió forint fejleszté-
si támogatást kapott több táti 
cég” – mondta dr. Völner Pál. 

Kifejtette: a kormánynak sike-
rült megvédenie a rezsicsökken-
tést, így most – összuniós szinten 

– hazánkban a legkedvezőbb a 
gáz ára, az áram pedig a máso-
dik legolcsóbb.

Az önkormányzati válasz-
tással kapcsolatban kifejtet-
te: nagyon örül annak, hogy 
Turi Lajos vezeti továbbra is a 
várost, hiszen évek óta kiváló 
munkakapcsolatban vannak. 
Az európai parlamenti válasz-
tásokról szólva elmondta: a 
nemzeti-polgári oldal akkor 
elért eredménye nagy segítsé-
get jelent a kormánynak, hiszen 
Brüsszelben továbbra is folytatni 
kell a küzdelmet a bevándorlás-
párti erők ellen, amelyek akár 
a fejlesztési források megvo-
násával is büntetnék azokat az 
országokat, amelyek nem kérnek 
a betelepítési kvótából, illetve a 
migrációból.

„Most azonban nem a politika 
és a munka, hanem a család hetei 
következnek. Kívánom minden 
tátinak, hogy boldogságban és 
szeretetben töltse a karácsonyt, 
és legyen sikeres az új évben is” 
– mondta dr. Völner Pál.

Sikeres év áll Tát, és egész 
Magyarország mögött
Hazánk gazdasága egyre erősebb. Ez közös eredmény, ebből a táti munkavál-
lalók és vállalkozók is kiveszik a részüket – mondta lapunknak dr. Völner Pál 
az évzáró interjújában. A politikus arról is szólt, hogy Magyarország élen jár a 
rezsicsökkentésben.

A Központi és Tátika 
tér "megálmodói"
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Az Észak-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság (ÉDUVIZIG) árvíz-
védelmi mobilfal állítás (kulisz-
szanyílás ideiglenes elzárás 
kiépítésének) próbáját tartotta 
október 1-jén Táton, az Únyi 
patak feletti önkormányzati 
hídon. Erre azért volt szükség, 
hogy megbizonyosodjanak a 
rendszer üzemszerű működé-
séről, illetve ideje volt a kezelő 
személyzet gyakorlatozásának.

Az árvízvédelmi kulisszanyí-
lás még 2014-ben épült a Tát, 
Kenyérmezei- és Únyi patak 
visszatöltésezése projekten 
belül, a Tát, Tokod és Tokodal-
táró védelmére megvalósult új 
védvonal részeként. Akkor, a 
műszaki átadás idején a mobil-
falat be is építették a nyílásba, 
majd kibontották. A mobilgát 
árvízi helyzet esetén gyorsan, 
könnyen beépíthető, és bizton-
sággal védi a települést a med-
réből kilépő patak ellen.

Az eseményen Turi Lajos, 
Tát polgármestere köszöntötte 
a jelenlévőket. Mint kiemelte: 
Tát életében a 2005-ös év volt 
a fontos fordulópont, akkorra 
épült ki az árvízvédelmi töl-
tés. A 2014-ben befejeződött 
patak-visszatöltésezése óta 
pedig közel száz százalékos 
az árvízvédelmi biztonság a 
településen.

A polgármester után Bokor 
Barna főmérnök, a mobilgátat 
forgalmazó Snart Kft. képvi-
selőjeként szólalt fel. A szak-
ember a műszaki a szerkezet 
műszaki tudnivalóit, majd a 
felépített EKO-SYSTEM mobil 
árvízvédelmi rendszerről és 
annak gyakorlati tapasztalata-
iról beszélt, ezeket fotókkal alá-
támasztva. Németh József, az 
ÉDUVIZIG igazgatója kiemel-
te Tát és a vízügyi igazgatóság 
sikeres együttműködését az 
árvízi védekezésben.

Mint Bokor Barna főmér-
nöktől megtudtuk, minden 
védőszerkezetnél, így a mobil-
gát esetében is jelen lehet kis 
mennyiségű vízszivárgás. Ez 
az előírások szerint nem lehet 
több, mint percenként három 

liter/négyzetméter. Tehát egy 
méter falszelvényen maximum 
három liter folyhat át egy percen 
belül. A szerkezetet egyébként 
az ÉDUVIZIG zárt helyen tárol-
ja, és folyamatosan ellenőrzik 

az állapotát. A gumitömítés 
esetében lehetséges természe-
tes elhasználódás. Ez esetben a 
tömítés gyorsan cserélhető.

A beszédek után az ÉDUVI-
ZIG munkatársai megkezdték a 

kulisszanyílás beépítését a 
mobil elemekkel. Az egész 
művelet összesen egy órát vesz 
igénybe, ebből a betétgerendák 
elhelyezése és rögzítése néhány 
percig tartott.

Ha életbe lép a III. fokú 
készültség…

Az árvízvédelmi készültség 
elrendelése esetén a rendszer 
tartozékait a beépítés helyszí-
nére kell szállítani és gondos 
őrzés mellett addig kell a hely-
színen tárolni, amíg a vízügyi 
igazgatóság védelemvezető-
je annak beépítését el nem 
rendeli.

A kulisszanyílást keresztező 
utat lezárják az autós- és sze-
mélyforgalom elől, és meg kell 
kezdeni a nyílás beépítését.

FELEKI MARIETTA
FORRÁS: 24 ÓRA. 2019.10.04..

Mobilgátat építettek
A gyakorlaton pár perc alatt összeraktak egy árvízvédelmi 
mobilgátat

Az Únyi pataknál öt évvel ezelőtt kiépített mobilgát-rendszert tesztelték. 
A gátat egyébként csak harmadfokú árvízvédelmi készültség esetén kell 
használni.

A mobilfal műszaki paraméterei
Az Únyi pataknál a próba során egy 80 centiméter magas, 
7,75 méter széles falat építettek a kulisszanyílásba. A falat 
egyébként kizárólag III. fokú árvízvédelmi készültség ese-
tén építik fel, amennyiben az árvíz tetőzése az esztergomi 
vízmércén mért 765 centiméter, vagy azt meghaladó szin-
ten várható.

Az építmény alapja egy 2 méter mélységben levő, betonba 
helyezett rozsdamentes acél gerenda. Erre rögzítették a két 
közbenső oszlopot. Az oszlopok közé helyezték a 12 darab, 
egyenként 20 centiméter magas, gumitömítéssel ellátott 
betétgerendát. Az oszlopokat és a gerendákat 6 darab leszo-
rító elemmel rögzítették.

Az Únyi pataknál a próba során egy 80 cm magas, 7,75 méter széles falat építettek a kulisszanyílásba.
Fotó: Walczer Patrik 
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Az ősz beköszöntével eljött a 
kertészeti teendők, fa- és növé-
nyültetés ideje, így az elmúlt 
hetekben Tát több pontján is 
zajlottak önkéntes akcióink. A 
jó hangulatú közös munkáknak 
köszönhetően ágyások, parkok 
újultak meg.

Szeptember 28-án és októ-
ber 17-én a Hősök szobrának 
környezetét szépítettük. Első 
alkalommal megmetszettük a 
cserjéket, gyomláltunk, felás-
tuk és kibővítettük az ágyá-
sokat, kivágtuk az elszáradt 

tujákat. A szobor két oldalán 
található ágyásokból kiástuk 
a nem odavaló növényeket, 
helyükre árnyéktűrő évelőket 
ültettünk. Második alkalom-
mal befejeztük az évelők ülte-
tését a szobor másik oldalán, 
valamint a Megbékélés szobra 
köré és a virágládákba árvács-
kákat ültettünk. A korábban 
kimentett íriszeket és liliomo-
kat a Mogyorósi út menti sávba 
költöztettük át, megmetszettük 
a rózsákat és összegyűjtöttük az 
addig lehullott leveleket.

Az őszi csapadékhiány miatt 
a faültetéseket csak november-
ben tudtuk elkezdeni. Ennek 
ellenére még idén ősszel foly-
tatjuk a Rózsa utcai park zöld-
felület-fejlesztését. A meglévő 
fák mellé tulipánfa, díszalma, 
hárs, fűz, májusfa és örökzöl-
dek (fenyők, borókák, ciprusok) 
kerülnek.

A Központi Rendezvénytér 
Szent István utca felőli oldalán 
szintén faültetést tervezünk: az 
iskola és ABC közötti szakaszra 
kezdetnek 10 db Szent István 

hársat telepítünk. A faülteté-
seket szeretnénk kiterjeszteni 
Újtelep területére is. Ennek 
első lépéseként az Esztergomi 
út – Vak Bottyán utca által hatá-
rolt zöldfelületet szeretnénk fej-
leszteni. Sajnos a munkálatok 
során kiderült, hogy alaposabb 
talajelőkészítésre lesz szükség, 
emiatt kénytelenek voltunk 
elnapolni a korábban meghir-
detett közösségi ültetést.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani azoknak, akik 
Táti PARKolók őszi programjain 
részt vettek és segítették mun-
kánkat: Tisch Erzsébet, Kostyál 
János, Kostyálné Hajnali Kata-
lin, Pécsi Kristóf, Pécsi Laura, 
Pédl Mártonné, Wieszt Jánosné 
Julianna, Törökné Szeferinusz 
Zsuzsanna, Kardos Istvánné, 
Hasenbeck Lászlóné, Farkas 
Sándorné, Adolfné Szilágyi Iza-
bella, Dlabik Jánosné. 

Köszönet illeti a Rózsa utcai 
park környékén élőket is, akik 
a parkban tavasszal elültetett 
fákat rendszeresen locsolták, 
így biztosítva túlélésüket és 
fejlődésüket a nyári és őszi 
aszályos időben is: Fülöpné Ste-
fán Anna, Fülöp László, Botlik 
Roland, Botlik Bernadett, Botlik 
Anett, Godó Gábor, Botlik Béla, 
Erdősi János, Keil Krisztián és 
családja, Lori Gizella, Vörös 
Ingrid, Vörös Tamás, Sebestyén 
Balázs, Horváth György, Balázs 
Gergő és családja. Ha a névsor 
nem teljes, az csupán a véletlen 
műve, mindenkinek nagyon 
köszönjük a munkáját, akik 
bármilyen formában támogat-
ták a törekvéseinket.

Várjuk további önkéntesek 
jelentkezését, akik aktívan segí-
tenének Tát zöldfelületeinek 
fejlesztésében, gondozásában. 
Csatlakozzatok a Táti PARKo-
lók Facebook-csoporthoz, vagy 
keressetek minket telefonon: 
Maros Rudolf (0620 581 1400), 
Pécsi Linda (0630 473 8901). 
,,A különbség a között, amit 
megteszünk és amire képesek 
lennénk, megváltoztathatná a 
világot.” (Mahatma Gandhi)

 PÉCSI LINDA ÉS MAROS RUDOLF

Egy bontakozó mozgalom
a zöldebb Tátért
Közösségi növényültetések 

A Táti PARKolók közösségét tavasszal hoztuk létre azzal a céllal, hogy össze-
gyűjtsük azokat a lakókat, akik szeretnének segíteni városunkat zöldebbé, él-
hetőbbé és ökologikusabbá tenni.
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Az idei adventi időszakban 
szeretnénk városunkban meg-
teremteni egy új ünnepi hagyo-
mányt. Az elmúlt években több 
tucat település csatlakozott 
Solymár példájához, ahol elő-
ször szervezték meg az Adventi 
Ablakok eseményt, és idén a 
Táti PARKolók csoportja tele-
pülésünkön is megrendezi a 
programot. Az Adventi Ablakok 
lényege, hogy december 1. és 
24. között minden nap felgyul-
ladnak a fények településünk 
valamelyik házának ablaká-
ban, hasonlóan ahhoz, ahogy 

az adventi kalendáriumban 
is minden nap kinyitunk egy 
dobozt. Karácsony közeledtével 
napról napra több ház ablaka 
fog díszbe öltözni és világítani, 
míg végül szentestén mind a 
24 ablak egyszerre fog ünnepi 
fényekben ragyogni. 

A sorrend előzetes megbe-
szélés alapján alakult ki, min-
den résztvevő kiválasztotta a 
számára megfelelő napot, ami 
titkos. A Táti Adventi Ablakok 
Facebook-csoportban tesszük 
közzé minden nap, hogy aznap 
este melyik utcában nyílik ki 

az ablak, de ennél pontosabb 
címet nem adunk meg, hogy 
meglegyen az ablak keresésé-
nek élménye, de mégse kell-
jen az egész várost körbejárni. 
Szintén jelezzük, ha az aznap 
este nyíló ablaknál lesz vendég-
látás (tea, sütemény) vagy egyéb 
kis meglepetés. 

Szerveztünk egy játékot is az 
ablaknyitás köré. Készítettünk 
matricagyűjtő füzeteket, a min-
den este az éppen kinyíló ablak-
nál matricát adnak. A füzetet 
az első napon, december 1-jén 
osztjuk ki az érdeklődőknek 
az első helyszínen. A füzet-
ben 24 hely lesz, minden nap 
az adott dátumhoz (számhoz) 

karácsonyi matricát (vagy 
pecsétet) adnak.  Matricázás 
csak este 17 és 19 óra között lesz, 
így a résztvevő gyerekeknek és 
felnőtteknek lesz elég idejük 
meglátogatni az ablakot, és a 
matricázóknak sem kell egész 
este készenlétben lenniük.

A kezdeményezés népszerű-
ségét mutatja, hogy a 24 ablak 
egy hét alatt gazdára talált. 
Bízunk benne, hogy sokan felke-
resik majd a gondosan díszített, 
karácsonyi fényekbe öltöztetett 
ablakokat, és az idei hagyo-
mányteremtő esemény után az 
Adventi Ablakok meghonosodik 
Táton, hosszú távon is.

PÉCSI LINDA

A Botlik család 2005-évben elültetett egy lucfe-
nyőt a családi ház kertjében, amit még az édes-
apa hozott Csehországból facsemeteként. A fa 
viszonylag közel került az épülethez, mostanra 
kezdte elérni az épület falát, néhány éven belül 
ki kellett volna vágni. Ezt senki sem szerette 
volna a családban, ezért a táti önkormányzat-
tal egyeztetve egy nem mindennapi dologra 
szánták el magukat. A fát kiemelték a helyéről 
a gyökérzetet magába foglaló hatalmas földlab-
dával együtt, majd elszállították a Rét utca és a 
Rózsa utca sarkán lévő játszótér területére, ahol 
újra elültették. Reményeik és reményeink szerint 
a szép és mutatós fenyőfa új helyén is jól fogja 
érezni magát. 

A munkálatokban  részt vettek: Farkas Tibor, 
Maros Rudolf, Pálinkás Ferenc, Godó Ákos, Bot-
lik Béla, Botlik Roland.

 MILINSZKI MÁRTON

Kivágás helyett átültették

Amint arról a Táti Walzer szep-
temberi számában beszámol-
tunk, a Táti Német Nemzetisé-
gi Fúvószenekari Egyesület a 
Németországi Szövetségi Köz-
társaság Belügyminisztériuma 
jóváhagyásával a  B&S 3146/2 
szárnykürt beszerzéshez 1430 
EUR összegű támogatást kapott. 

Az 1910 EUR árú, kiváló minő-
ségű hangszert szeptember 
14-én Németországban vásárol-
ták meg, mert itt kapták a legked-
vezőbb árajánlatot. Szeptember  
21-én, a Táton rendezett Szüreti 
Mulatságon Szádóczki Iván már 
az új hangszeren fújta a polkákat 
és keringőket.

A fúvószenekar tagjai ezúton 
is köszönik a Magyarországi 
Németek Országos Önkor-
mányzatán keresztül nyújtott 
BMI támogatást.

Szárnykürtre cserélték a 
trombitát! 

Táti Adventi ablakok
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Az ünnepi összejövetelen első-
ként a Napköziotthonos Óvoda 
kertvárosi épületének egyik 
csoportja, majd a III. Béla Álta-
lános Iskola táncosai léptek 
színpadra.

Az  ünnepségen beszédet mon-
dott Turi Lajos polgármester, aki 
a már megvalósult és jelenleg 
is zajló beruházások kapcsán 
köszönetet mondott Popovics 
Györgynek, a megyei közgyű-
lés elnökének és dr. Völner 
Pálnak, a térség országgyűlési 

képviselőjének, hiszen minden 
segítséget megkapnak tőlük a 
céljaik elérésében.

- Az idősek napján köszönetet 
mondunk önöknek mindazért 
a kétkezi munkáért, szellemi 

produktumért, gyermekneve-
lésért és tanításért, mellyel élet-
ben tartották az országot. Azt 
kívánom, hogy mindig így tud-
janak örülni az élet értelmének, 
egymásnak és a pillanatnak. 
Szeretnénk, ha éreznék: önök 
még mindig nagyon fontosak 
nekünk – mondta.

Popovics György bejelentet-
te, hogy október 1-én Kisbéren 
megalakítják a Komárom-Esz-
tergom Megyei Idősügyi Taná-
csot, az Idősek Világnapja 
alkalmából pedig köszöntötte 
a rendezvényen megjelent táti 
szépkorúakat.

Dr. Völner Pál kiemelte, hogy 
a fejlesztések mellett évről-év-
re ünneplik az időseket, akikre 
méltó módon odafigyelnek. 
Véleménye szerint a gyermekek 
műsora is bizonyítja, hogy igazi 
élő közösséggel büszkélkedhet 
a város.

A beszédek után Turi Lajos 
köszöntötte a táti szépkorúakat, 
köztük a 92 éves György Lajost, 
a Szent György otthon és Ispo-
tály lakóját.

A továbbiakban fellépett a 
Táti Nyugdíjas Klub Bányász 
Vegyeskórusa, a helyi férfi és 
német nemzetiségi asszony-
kórus és a Pesti Zenés Színpad 
társulata is. 

WALZER PATRIK
FORRÁS: 24 ÓRA. 2019.09.30.

Az időseket köszöntötték
Az összejövetelen nyújtotta át Popovics György a megyezászlót Turi 
Lajos polgármesternek

Szeptember 27-énmegyezászló átadással egybekötött idősek napi ünnepsé-
get tartottak a város művelődési házában.

Megyezászló
Popovics György, az Idősek napi ünnepség alkalmából adta 
át Turi Lajosnak az összetartozást jelképező megyezászlót, 
melyet nem csak Tát, hanem a Megyénk körül megyünk kö-
rül elnevezésű pályázat keretében minden megyei telepü-
lésre is eljuttatnak. Az átadást követően az adományozási 
oklevelet is átnyújtotta a polgármesternek, majd elmondta: 
az okmánnyal szeretnék kifejezni a megyében élők és a me-
gyei önkormányzat nagyrabecsülésüket a táti lakosoknak.

Egész évben nagy hivatástu-
dattal, odaadással segítettük 
a gyermekek és családok min-
dennapjait Mogyorósbánya és 
Tát településen.

A folyamatosan változó jog-
szabályok ismerete mellett 
két fővel – 2018. novemberétől 
új kolléganővel - próbáljuk a 
lehető legjobban ellátni a fel-
adatainkat, segíteni a lakosság 
életét. Idén nyáron 15. alkalom-
mal rendeztük meg a hagyo-
mánnyá vált „Gyermekhetet”. 

A meghívott gyermekek részé-
re kézműves foglalkozásokat 
tartottunk, a már nyugdíjba 
vonult óvónő, Hauszknecht 
Józsefné Marika néni vezetésé-
vel, akinek ezúton is köszönjük 
a segítségét. Nagyon sok ruha-
adományt és játékot kaptunk az 
év folyamán. 

A behozott ruhákból tavasz-
szal és ősszel ingyenes osztást 
szerveztünk, ahol ruhákkal 
megpakolt asztalokon, min-
denki találhatott méretének, 

korának és nemének megfele-
lő, jó minőségű darabokat. Sok 
ruha új gazdára lelt, de még így 
is rengeteg ruhadarab maradt, 
amit az átválogatás után kari-
tatív szervezeteknek ajánlot-
tunk fel (helyi Karitász, Máltai 
Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, 
Gyermekjóléti Központ). A meg-
maradt, gyenge minőségű, de jó 
nedvszívó képességű ruhákkal 
a tűzoltóságot támogattuk, 
hogy azokkal takaríthassák a 
tűzoltóautóikat.  A behozott, 
jó minőségű játékokból cso-
magokat készítünk a rászoruló 
kisgyermekes családoknak, a 
gyengébb minőségű játékokat, 
amelyeket ajándékba nem lehet 

adni, azokat az iskoláknak, óvo-
dáknak ajánlottuk fel.

Mint minden évben, így 
2019-ben is a szakmai megbe-
széléseken segítjük a települé-
sek jelzőrendszeri tagjainak (az 
intézmények gyermekvédelmi 
felelősei) munkáját.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a rászoruló családok 
nevében minden kedves ado-
mányozónak az egész évben 
nyújtott önzetlen segítséget.

Kívánunk Mindenkinek 
Békés, Boldog Karácsonyt és 
Eredményekben Gazdag Új 
Esztendőt!

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT DOLGOZÓI

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat hírei
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A szakmai zsűri döntése alapján 
a „Komárom-Esztergom Megye 
Középvállalkozása” kitüntető 
címet idén a táti Botlik-Trans 
Kft nyerte el. A 2019. szeptember 
19-én megtartott díjkiosztóra a 
hagyományoknak megfelelően 
Tatabányán a Vértes Agorája 
művelődési központban került 
sor, a Megyei Önkormányzat 
ünnepi közgyűlése keretében. 
A díjkiosztón Popovics György, 
a Megyei Közgyűlés elnöke, 
köszöntőjében kiemelte: a 
megyében nagyon sok elhiva-
tott ember él, aki jobbra, több-
re törekszik, így minden évben 
a közgyűlésnek is nehéz dolga 
van, amikor díjat kell osztani, 
hiszen nem könnyű kiválasztani 
a sok kiváló teljesítményt nyújtó 
gazdasági szereplő közül a leg-
kiválóbbakat. A számok is bizo-
nyítják, hogy Komárom-Eszter-
gom megye mára, gazdasági 
eredményeit tekintve, az ország 
élmezőnyében van. 

Táti kitüntetettje még nem 
volt a 2004 óta megrendezésre 
kerülő rendezvénynek. A most 
kitüntetett Botlik-Trans Kft 
országosan is kimagasló telje-
sítményt nyújt, a kis- és közép-
vállalkozások mezőnyében 
bekerült a TOP 100-ba, azon 
belül is 60-ik a rangsorban. Ez 
a tény irányította a közgyű-
lés tagjainak is a figyelmét a 
táti vállalkozásra. A díjátadó 
ünnepségen a Botlik-Trans Kft 
képviseletében, mint meghívott 
vendég,  jelen volt a cégvezető 
mellett a cég alapítója is, Botlik 
Béla, Roland édesapja.

- Úgy gondolom, az ered-
mény annak köszönhető, hogy 
a cégünk olyan elismertségnek 

örvend a megbízóink részé-
ről, amely további bizalmat 
és ezáltal növekedést ered-
ményez– mondta a fuvarozó 
vállalat vezetője a díj átvétele 
után, majd hozzátette: Mindez 
nagyban köszönhető a munka-
társainknak, a velük való össze-
fogásnak. Sok olyan kollégánk 

van, aki velünk együtt szívén 
viseli a céget. Energiáikat nem 
kímélve beleadják minden 
tudásukat a közös munkába. 
Ezáltal tudunk együtt elő-
rehaladni, partnereink még 
nagyobb megelégedettségére. 

A Botlik-Trans Kft fő tevé-
kenysége változatlanul a 

fuvarozás. A nemzetközi szál-
lítás teszi ki a feladatok 75-80 
százalékát.  A cég tevékenysége 
lefedi teljes Európát, Portugáli-
ától Anglián keresztül Finnor-
szágig. A szállítmányok első-
sorban az autóipart, a gépipart, 
illetve a megújuló energia üze-
meket szolgálják ki. A legutóbbi 
portfólió bővítés 2017-re datáló-
dik, amikor is hűtős-és tartály-
konténer szállítóeszközökkel 
bővült a géppark. A célok közé 
tartozik a vállalkozás még sta-
bilabbá tétele. A telephelyen 
a kamionok biztonságosabb 
elhelyezése érdekében egy új 
kamionparkoló kialakítása 
van folyamatban. A dolgozói 
létszám jelenleg meghaladja a 
100 főt. Foglalkoztatáspolitiká-
jában a cég előnyben részesíti a 
környékbeli és kiemelten a táti 
lakosokat.

Minden vállalkozás életé-
ben nagyon fontos az állandó 
fejlődés. Ha kis léptékben is, 
de fejlődni kell, mert különben 
visszafejlődés áll be – összegzi 
tapasztalatait a cégvezető.– A 
fejlődés által válik egy cég egyre 
jobbá és mutat példát a környe-
zete számára, ezzel is szolgál-
va a közösség és a társadalom 
javát. 

MILINSZKI MÁRTON

Megye gazdaságáért díj
Komárom-Esztergom megye középvállalkozása 2019-ben a Botlik-
Trans Kft

A „Megye gazdaságáért” kitüntető címet Komárom-Esztergom Megye Önkor-
mányzata 2004-ben alapította négy kategóriában, ami 2016-ban az együttmű-
ködő gazdasági érdekcsoportok javaslatára nyolc kategóriára plusz különdíj-
ra bővült. Minden évben az adott terület legkiválóbbjait díjazzák.

A személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény lehetővé 
teszi, hogy az adózó személy 
jövedelemadójának kétszer 
1 %-át külön-külön, egy-egy 

nyilatkozatban megjelölt ked-
vezményezett javára utalja át.
Kérjük Önöket, hogy az adóbe-
vallásuk elkészítésénél, az első 
1 % felajánlására kedvezménye-
zettként valamelyik települési 
alapítványunkat jelöljék meg 
– amennyiben egyetértenek 
annak céljaival, tevékenysége-
ivel – hiszen így közvetlenül a 

várost segítik forintjaikkal.
Településünkön működő 

alapítványok, eg yesületek 
adószámai:

TÁTI HELY TÖRTÉNETI 
ÉRTÉKMENTŐ ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 19150268-1-11
A TÁT I I SKOL Á É R T 

ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18605435-1-11

DU NA GER ECSE TÁT 
SPORTEGYESÜLET

Adószáma:18877991-1-11
TÁTI NÉMET NEMZE-

TISÉGI FÚVÓSZENEK ARI 
EGYESÜLET

Adószáma: 18604568-1-11
TÁTI HORGÁSZ ÉS KÖR-

NYEZETVÉDŐ EGYESÜLET
Adószáma: 18269507-1-11
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Advenio = eljönni. Eljön az Úr. 
Ezt értelmezhetjük úgy, hogy 
eljön születésének ünnepe, 
a karácsony; értelmezhetjük 
úgy is, hogy eljön személyünk-
höz; és úgy is, hogy eljön Jézus 
másodszor, a végítélet napján. A 
liturgia szövegei is emlékeztet-
nek a második eljövetelre.

Az őskeresztények (az 1. szá-
zad keresztényei) között elter-
jedt egy ideig az a várakozás, 
hogy Jézus másodszor hama-
rosan eljöhet. A hamarosan-t 
úgy értelmezték, hogy sokan 
meg is érhetik ezt az eseményt. 
Nem dolgoztak, hanem öröm-
mel, vagy szorongva, készültek a 
Jézussal való találkozásra. Nem 
tartott ez túl sokáig náluk, de 
mindenesetre följegyzett jelen-
ség volt. Nemcsak az őskeresz-
tények, de a 21. század termé-
szettudósai is magukon hordják 
a tévedés lehetőségének terhét.

Az ember éretlen gyümölcs 
még, mondhatjuk: alighogy 
megkötött. Az éretlen gyü-
mölcsöt Isten nem szakítja le, 
hanem hagyja nőni, megérle-
lődni. Vagyis, a világot betel-
jesítő második eljövetel még 
messze van. Ám ne feledjük, 
hogy halálunk kiemel minket a 
földi élet folyamatából és Isten 
elé kell állnunk.

A családi születésnap is szép 
ünnep és készülni is szoktak rá. 
Jézus születése a kereszténység 
nagy családjának ünnepe, s az 
advent folyamán erre készü-
lünk. Vannak ide illő énekeink, 
vannak jelképeink, mint az 
adventi koszorú a négy gyer-
tyájával, takarítunk kívül, belül. 
42 fokra szökik a vásárlási láz. A 
karácsonyi csomagba bele kel-
lene tenni egy elegáns kis kár-
tyát, ezzel a felirattal: Szeretettel 

adom, de vigyázz, az élet nem 
fog neked minden szépet és jót 
ajándékba adni; készülj erőfe-
szítésre és küzdelemre is.

Mondja nekem a 30-40 köz-
ti családapa, hogy ő közte és 
a fiatalok közt szakadék van. 
Gondoltam magamban, akkor 
az én korosztályom mit mond-
jon, akik már Noét is ismertük. 
Aztán elmondta, a szakadék 
azt jelenti, hogy a fiatalok nem 
akarnak dolgozni. Nohát! - csak 
nem Jézus második eljövetelét 
várják!? Nem, nem. Megvan 
mindenük, minek dolgozzanak 
(akár a migránsok), elég csak 
a gombokat nyomogatni. Én 
nem hiszem, hogy ez általános 
lenne, de hát mégis létezik ez a 
jelenség, mert többen megfo-
galmazzák. Nagyapa, ne csak 

leszedd nekem a szilvát a fáról, 
de a magot is vedd ki belőle… A 
négyezer éves agyagtábla írója 
is panaszkodott már az akkori 
ifjúságra. A generációk köz-
ti feszültségben természetes, 
hogy a fiatal korosztály halad 
előre, s ők egy kicsit mindig 
mások, mint szüleik, nagyszü-
lőik. Ám, ha nem a múltra épí-
tik életüket, bizonytalanná fog 
az válni. A szülőket, nagyülőket 
jobban kell becsülniük a fia-
taloknak, a virtuális világban 
kalandozás rovására. Mama, 
ne haragudj, sietek… A mama 
pedig bánatosan néz távozó 
unokája után és tudni véli, hogy 
annak milyen sok dolga van.

A 4. században, amikor Jézus 
születését ünnepelni kezd-
ték, a pogányság már erősen 

halódott. Az ő fényünnepük 
volt a karácsony. Ez a téli nap-
fordulóval függött össze, hogy 
onnantól a nappalok hossza 
növekszik, több lesz a fény. Az 
ó-szláv eredetű karácsony szó 
is erre utal, aminek jelentése: 
átlép, átfordul. A keresztények 
új tartalommal töltötték meg a 
fényünnepet: Jézusnak, a világ 
Világosságának születésnapjá-
val. Érdekes módon a pogány 
karácsony név megmaradt. 
Azért is érdekes ez, mert akik 
megkeresztelkedtek, ez alka-
lomból eldobták pogány nevü-
ket, s valamelyik vértanú nevét 
(később nem-vértanú szentét is) 
vették fel; s ez így volt 19. század 
végéig.

Az egyházközség nevében 
köszöntöm az új önkormány-
zati testületet, Turi Lajos pol-
gármester urat, az önkormány-
zati képviselőtestület régi/
új tagjait! Isten áldása legyen 
munkájukon!

Változás történt a helyi 
Karitász életében. Vezetését 
Kovácsné Schmidt Katalin 
vette át, októbertől. Családja 
táti gyökerű; két egyetemista 
gyermek anyja. Katalin aktív 
dolgozó még, külön köszönjük, 
hogy emellett is elvállalta ezt a 
tisztséget! Isten áldása legyen 
munkáján!

Előtte Szenczi Ferencné volt a 
csoportvezető, 12 éven keresz-
tül. Egészsége gyengülésére 
hivatkozva adta át feladatát. 
Rózsikának megköszöntük 
odaadó, áldozatos munkáját. 
Továbbra is segíteni fogja Táton 
a karitatív tevékenységet, kis-
sé lejjebb srófolva lángját. Jól 
együttműködött a helyi önkor-
mányzattal, s ezt, ez alkalom-
ból, Turi Lajos polgármester 
úrnak is köszönjük!

Valamelyik későbbi Wal-
zer-ben részletesen beszá-
molunk a helyi szeretet-szol-
gálatban (Karitász) dolgozók 
tevékenységéről.

Szülessen meg Jézus egyre 
jobban a tátiak hitében és tet-
teiben, s kívánjuk, fővárosunk 
Karácsonyában is!

Advent, Karácsony
Gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól
A kereszténység sokéves gyakorlatában a két legnagyobb ünnepnek, a kará-
csonynak és a húsvétnak, előkészületi időszaka van. A karácsonynak az ad-
vent, a húsvétnak a nagyböjt.

M. S. mester: Jézus születése (részlet) , 1506, tojástempera, hársfa, 
123x79 cm, Hontszentantal (ma: Antol, Szlovákia), római kat. templom
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Tátot 19 fő képviselte, köztük 
Kozlik Zsolt jegyző úr, egyház-
testületi képviselők és karitász 
tagok, valamint karitászcso-
portunk vezetője Kovácsné 
Schmidt Katalin, aki a többi 
település vezetőjéhez hason-
lóan városunk népviseletét is 
bemutatta.

A szentmisét az Esztergomi 
Vízivárosi templomban ültük, 
melynek keretében átadás-
ra került a Szent Erzsébet - 
díj is. Az ünnepi szentmisét 
főtisztelendő Mohos Gábor, a 
Főegyházmegye segédpüspö-
ke celebrálta, akinek szívhez 
szóló gondolatai mindenkit 
meghatottak. Megújítottuk 
fogadalmunkat, i l letve új 
munkatársaink is letették azt, 
amiben pártfogó szentjeink, 
így a Boldogságos Szűz Mária, 
Szent Adalbert és Szent Erzsé-
bet támogatását kértük további 
szolgálatunkra.

Az emlékműsor a Szent Adal-
bert oktatási központban foly-
tatódott, melynek során elhan-
goztak köszöntések a jelen lévő 
városok és települések vezetői 
részéről.

Ferenczy Rudolfné régió 
vezetőnk beszámolt a régió 
történetéről. Átvehettük a régió 
ünnepi kiadványát is, amelyben 
a karitászcsoportok is bemutat-
koznak. Az emlékműsort egy 
ünnepi ebéddel zártuk, ami 

alkalmat adott személyes talál-
kozásra, beszélgetésre.

Ezek a lehetőségek mindig 
hasznosak is, hiszen találko-
zunk más csoportokkal, meg-
ismerünk új tevékenységeket, 
lehetőségeket.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani régióvezetőnknek, 
Évának a pontos szervezésért, 
és minden segítőnek és támo-
gatónak, hiszen nélkülük ez a 
rendezvény nem valósulhatott 
volna meg!

Beszámolóm végét pedig 
szeretném Kalkuttai Teréz 
anya szavaival zárni, ezzel kér-
ve áldását a Karitász további 
munkájára is: „Add nekünk 
újra Szentlelkedet, Uram, hogy 
egy szív és egy lélek lehessünk 
nevedben.”

KOVÁCS ARANKA

25 éves az Esztergom-Bajóti 
Karitász Régió
Ünnepség a Vízivárosi templomban és a Szent Adalbert központban

2019. szeptember 28-án ünnepelte az Esztergom – Bajóti Karitász Régió meg-
alakulásának 25 éves évfordulóját. A rendezvényen részt vettek a régió tele-
pülései, papjai és polgármesterei is.

Turi Lajos polgármester 
köszöntője

Tisztelettel és szeretettel köszöntőm a Karitász régió vezető-
jét, Éva asszonyt és a csoport valamennyi tagját!

A szeretet hatalma végtelen, ahogy a Teremtőé is az, hiszen 
Ő maga a szeretet.

Az ember egész életével Istennek tartozik. Ennek tudatá-
ban kap értelmet, hogy egymást segítjük, hogy mi jó a másik 
embernek, mire van szüksége az életben.

Azt is látjuk, hogy a karitász munka nemcsak a nélkülözést 
kívánja enyhíteni, hanem Jézus szeretetéről igyekszik tanú-
ságot tenni. Fáradtságot nem ismerve, a legelesettebbeket 
támogatja, teljes önzetlenséggel, elfogadással és szeretettel.

Városunk lakossága nevében megköszönöm az elmúlt 25 
évet az alapítóknak, és mindazoknak, akik folytatták a segítő 
szolgálatot!

A jövőben is ezzel az odaadással, teljes lelkülettel szeressék 
Krisztust a legkisebbekben, építsék és szolgálják Isten országát! 

Fejet hajtó tisztelettel, Turi Lajos.
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Szíjártó Lajosnak, a Római 
park munkálatainak kezdete-
kor pattant ki a fejéből, milyen 
szépen mutatna a parkban 
egy napóra. Hamar papírra is 
vetette terveit. A lakatosmun-
kákban Hartmann Sándor, az 
alap elkészítésében Tisza Kis 
Zoltán, a burkolómunkálatok-
ban pedig Lalus Zoltán volt a 
segítségére. Az önkormányzat 
anyagi támogatással segítette 
a megvalósítást.

És valóban. A lakóövezethez 
tartozó játszótér, az alakulóban 
lévő kis park ékköve lett a szer-
kezet, melyre nemcsak az ott 
lakók, de minden táti büszke 
lehet.

Lajos bácsi a napéjegyen-
lőségre (március 20.) szerette 
volna a megnyitót. Ám a park 
eredeti terveiben még nem sze-
repelt a napóra, így egyeztetni 
kellett a tervezőkkel, kertészek-
kel, hogy a szerkezet közelébe 
ne ültessenek magasra növő 
növényeket. A többszöri idő-
pont csúszás után végül május 
30-ra esett az önkormányzat 
választása. Az esős időjárás 
ellenére szép számmal érkez-
tek érdeklődők az eseményre, 
megtisztelve Lajos bácsi mun-
káját. Turi Lajos polgármester 
köszöntője után Szíjártó Lajos 
ismertette a napóra létrejöt-
tének történetét és köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik 
segítették a munkálatokat. Az 
átadó ünnepséget a Táti Férfi-
kórus énekei színesítették.

HÁMOS LÁSZLÓ

Napórát avattunk
A Római park dísze lett a szerkezet

Magánkezdeményezésre, önkormányzati támogatással valósult meg a projekt.

Táti Kátai Ferenc:
Alkalmi vers Szijártó Lajosról

Akadnak még köztetek jó táti 
polgárok,
Kikre emlékezvén szívesen 
ajánlok.
Ök azok kik 
alkotnak-teremtnek,
Példaképül nekünk kisebb 
embereknek.
Épp ilyen ember, ő Szijártó 
Lajos,
Ki csillagok járásában régóta 
otthonos.
Lassan negyven éve kémleli 
az eget,
Csak űrhajóra nem kapott 
még jegyet.
Szerkesztett távcsövet, remek 
szép napórát,
Csillagász szakkörben töltött 
el sok órát.
Fáraók Egyiptomát és meg-
járta Marokkót,
Elejtett is minékünk ezekről 
egy-két szót.
Világhíres tudósok jöttek 
hívására,
Ráköltve több órát kis dunai 
Tátra.
Mesélhetnék nektek több 
érdeméről,
Csillagok után érzett 
szerelméről.
Hisz csillagot kerestek a nap-
keleti bölcsek,
És választott is Petőfi egyet 
Erzsikének.
De Lajosunk a göncölt s a 
Szaturnuszt leste,
Rá is ment szegénynek sok 
gyönyörű estje.
Most napórát adott 
városunknak,
Te is részese lehetsz e 
csodának.
Csillagok ott fent a magassá-
gos mennyben,
Értsetek hát szép szót most 
ebben az egyben.
Ragyogjatok Lajosra ki érte-
tek sokat tett,
Kis Tátunknak csillagos 
katonája lett.
Mindenki tudja már, hol 
lakik Lajos,
hát ott, ahol felette az ég 
mindig csillagos.

GÓLYAHÍREK
2019. őszén született 

táti gyermekek, városunk 
legifjabb polgárai:

Balogh Tamás és Fenesi 
Adélka leánya, Panni

Rigó Viktor és Molnár Kata-
lin fia, Olivér

Áprily Zoltán és Vénusz Diá-
na Klára fia, Bendegúz

Vitéz István és Kovács Patrí-
cia leánya, Boglárka

Papp Dániel és Karikó Sza-
bina leánya, Gréta

Gratulálunk, és jó egészsé-
get  kívánunk  Nekik!
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A Szentgyörgymezői Olvasó-
körben ez év májusában tar-
tott bensőséges ünnepségen 
Szénássy Attiláné és Szénássy 
Attila táncművészek nemcsak 
az esztergomi önkormányzat 
által adományozott elismerést 
kapták meg, hanem azt a sok-
sok köszönetet, melyet azok 
adtak, akiket az elmúlt közel 
harminc évben tanítványaik 
voltak.

A Babits-díjat Bánhidy Lász-
ló, Esztergom alpolgármestere 
és Erős Gábor, önkormányzati 
képviselő adta át. 

Az elismerés átadása előtt 
aképviselő ismertette a Szé-
nássy Attiláné és Szénássy 
Attila méltatását, melyet teljes 
terjedelmében közlünk.

„Esztergom Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a 2019. március 21-i zárt ülé-
sén meghozott önkormány-
zati határozatával Esztergom 
kulturális életében betöltött 
jelentős szerepük, kiemelkedő 
előadóművészi és művészeti 
vezetői munkásságuk elis-
meréseként Babits Mihály-
díj „Esztergom Kultúrájáért” 
kitüntetést adományoz Szé-
nássy Attiláné és Szénássy 
Attila néptáncművészek részé-
re. 2001. január 16-án volt az 
újonnan, 28 taggal alakult 
városi – később a Váralja nevet 
felvevő – néptáncegyüttes első 
próbája. Az együttes alapító-
ja, működtetője, fenntartója a 
Szentgyörgymezői Olvasókör. 
Az együttes alapításának gon-
dolata elsősorban az újjáépí-
tés alatt álló Mária Valéria híd 
átadásának közelgő időpontja 
okán merült fel. Az együttes 
művészeti vezetői – alakulá-
sa óta – Szénássy Attiláné és 
Szénássy Attila, akik sok éven 
át voltak táncosai a Timár Sán-
dor által vezetett Bartók Tánc-
együttesnek. A Szénássy házas-
pár elévülhetetlen érdemeket 
szerzett magának a magyar 
néptánc esztergomi ápolása 
terén. Korábban az ÁFÉSZ nép-
táncosainak voltak művészeti 
vezetői, majd a lehető legjobb 

választásnak bizonyult, ami-
kor a 2000. esztendő végén az 
akkor még csupán tervezett új 
együttes élére kerestek művé-
szeti vezetőket. Az együttes fel-
lépésekre készülő, koreográfi-
ákat tanuló művészeti csoport, 
abszolút amatőr státuszban. 
Heti egy alkalommal, ked-
di napokon tartja próbáit az 
együttes, melyre Ők – több, 
mint 15 éve - Tátról érkeznek. 
Mivel a táncosok közül többen 
munkaviszonyban álló dolgo-
zók, kisebb részük középisko-
lás, így este 8 és 10 óra között 
van erre lehetőség. Jelentős 
kiadásoktól kíméli meg az 
együttes fenntartóját az a tény, 
hogy Szénássy Attila egyben 
állandó koreográfusuk is, s így 
nem kell - meglehetősen magas 
összegekért - koreográfiákat 
vásárolniuk. Az együttes fel-
lépő ruháit is a két hozzáértő 
művészeti vezető véleménye 
alapján készíttetik. Az együt-
tes még sosem vallott szégyent 
ruhatárukkal. Sok fellépés, sok 

taps, sok élmény volt ebben a 
18 évben. Az esztergomi sze-
replések mellett vitték jó hírét 
Esztergomnak németországi, 
francia, finn, lengyel, szlo-
vákiai testvérvárosainkba, 
Vajdaságba, Csehországba és 
sok felvidéki és magyarorszá-
gi településre. Az évek átlagát 
tekintve hol több, hol kevesebb, 
a mai napig összese 136 fellépés 
áll a Váralja együttes felnőtt 
táncosai mögött. Sok táncos - 
valamivel több, mint 120 - volt 
tagja az együttesnek ezen idő 
alatt. Alig pár hónappal a fel-
nőtt együttes megalakulása 
után kezdődött a gyermek nép-
tánc oktatás az Olvasókörben. 
Ennek vezetője kezdettől fogva 
Szénássyné Katalin. Az évek 
során mintegy 400 kisgyermek 
ismerkedett Katalin vezetésé-
vel a magyar néptánccal. Az 
idők folyamán belőlük alakul-
hatott meg a Kerekecske ifjúsá-
gi együttes, mely 48 fellépésen 
van túl. Ez a formáció 2 éve 
„belenőtt” a Váralja együttesbe. 

A legkisebbek, a Borbolya nevet 
viselők ingadozó létszámú, ing-
adozó képességű csoport. Ezért 
tőlük nem várhattuk el soha az 
egyenletes teljesítést, így ők 
mindössze 9 fellépésre voltak 
predesztináltak az évek során. 
Egy nagyon szép momentum 
2002-ből. Egy 7 éves kislány itt 
kezdett ismerkedni a magyar 
néptánccal, ma a Váralja meg-
határozó táncosa a szintén 
náluk táncoló vőlegényével. A 
vőlegény a Szénássy házaspár 
hívására jött az együtteshez, 
felnőttként kezdte a néptán-
cot. Ez az eset is a két művésze-
ti vezető munkájának sikerét 
példázza. Szénássyné Katalin 
és Szénássy Attila esztergomi 
néptáncos jelenléte, néptáncos 
működése kitörölhetetlen és 
pozitív hatással van városunk 
néptáncos életére. Munkássá-
guk sok esztergomi néptáncos, 
néptánc kedvelő, hagyománya-
inkat őszinte egyszerűséggel 
őrző elismerését vívta már ki. 
Ezen érdemeik elismeréseként 
döntött úgy Esztergom Város 
Önkormányzatának képvi-
selő-testülete, hogy Szénássy 
Attiláné és Szénássy Attila nép-
táncművészek részére kitünte-
tést adományoz.”

A Babits-díj átadón ifjabb 
Csoóri Sándor és zenekara 
jelentette a népzenei hátte-
ret, illetve azok a környék-
beli, magyarországi és fel-
vidéki tánccsoportok, aki a 
Szénássy-házaspártól tanul-
ták a néptáncot énekkel és 
tánccal tették emlékezetessé 
az ünnepet.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HÁMOS LÁSZLÓ
FORRÁS: WWW. ESZTERGOM.HU, 

WWW.KEMMA.HU

Babits-díjat kapott a táti házaspár
Szénássy Attiláné és Szénássy Attila kapta az ide esztergomi 
kitüntetést

Az esztergomi Váralja néptáncegyüttes vezetői kapták az idei Babits-díjat, 
melyet az önkormányzat azért adományozott, mert a Szénássy-házaspár elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett magának a magyar néptánc esztergomi ápolá-
sa terén.
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Molnár apátplébános, egyházi 
író Táton született 1850. máj.us 
5-én. Középiskoláit és a teológi-
át Esztergomban végezte. 1872. 
szeptember 21-én szentelték 
pappá, ezután kinevezik Esz-
tergom-Belvárosba káplánnak. 
1880-ban plébános a Viziváros-
ban, 1881-ben Komáromban. 
1883-ban a Mindenszentekről 
nevezett egyedi c. apátságot 
nyeri el.

Egyházhatósági engedély-
lyel Budapesten a néppárt 
központi irodájának elnöke. 
1896-tól a Sopron megyei Esz-
terháza kerületet képviselte az 
országgyűlésen és a közleke-
dési bizottság tagja volt. XIII. 
Leó pápa 1897 október 4-én 
pápai prelátussá nevezte ki. 
Ehhez az évhez kapcsolódik 
a politikai élet színterén való 
megjelenése, ugyanis országy-
gyűlési képviselő lesz. Zichy 
Nándorral együtt szervezte meg 
a Néppártot és ennek ad hangot 
országos fórumokon.1898. őszi 
és téli obstrukció idején, mint a 

néppárt országgyűlési vezére, 
pártja részéről ő írta alá a béke-
paktumot (1899. február-ban) 
1900-ban lemond plébániai 
javadalmáról, hogy teljesen a 
közügyeknek szentelje magát, 
csupán a főegyházmegye érseki 
főbiztosi hivatalát tartja meg.

Történelmi tetteiről, elhíva-
tottságáról, politikai szerepéről, 
irodalmi munkásságáról a Táti 
Walzer következő számábanlesz 
róla folytatás.

1903. aug.usztus 12-én az 
esztergomi főkáptalanban mes-
terkanonoki címet kap, majd 
1913-ban honti főesperessé lép 
elő. 1913-ban kéri, hogy ment-
sék fel teljesen a címhez kötött 
kötelezettsége alól, amíg a nép-
párti irodát vezeti és a katolikus 
hírlapok ügyével van elfoglalva.  
Egyébként országgyűlési képvi-
selősége is Budapesthez köti. A 
bazilika kincstárának 1913-ban 
szép és művészi kivitelű már-
ványintarziás asztalt és díszórát 
ajándékozott. A Néppárt lapját, 
az Alkotmányt ő adja ki, beszédei 

az Országgyűlési Naplóban 
jelennek meg. Politikai pálya-
futására jellemző feddhetetlen-
sége és sokoldalú képzettsége. 
A társadalom kérdései mellett 
különösen az irodalom műve-
lését tartja szem előtt, melyet 
fordításai, önálló alkotásai 
bizonyítanak. Álneve: Cassiodor 
(hírlapi cikkek és költemények 
alatt 1886-tól). Hervadhatatlan 
érdemeket szerzett a katolikus 
reneszánsz körül. Később esz-
tergomi kanonok lett és az őszi-
rózsás forradalom napjaiban 
halt meg 1919. február 11-én 
Budapesten. Kívánsága szerint 
végakarata volt, hogy hívei köré-
ben Komáromban temessék el. 
A politikai viszonyok végett ez 
nem volt lehetséges, ezért az esz-
tergomi bazilikában temették 
el, ahonnan a mellékelt híradás 
szerint kapott végtisztességet, 
nyugalmat a katolikus temető-
ben lévő kápolnája kriptájában 
helyezték el.

Molnár prelátus második 
temetése. Vasárnapi híradás 
(újság) a csütörtöki temetésről 
1924.03.02.:

Molnár János prelátus kano-
nokot, aki 1919. február 11-én halt 
meg Budapesten, utolsó kíván-
ságához képest az esztergomi 
Bazilikából, hol ideiglenesen 
helyezték el (az időpont kutatás 
alatt), Komáromba szállították 
1924. február 28-án. Mivel a cse-
hek nem engedték át az átkelést 
a határon, a gyászszertartást 
Komárom-Újszőnyben tartot-
ták meg. A beszentelést dr. Majer 
Imre komáromi apát-plébános 
végezte, az újszőnyi plébánia 
templomban, hol a holttest fel 
volt ravatalozva. A beszentelés 
után a koporsót Füchtl Ede és 
Saly Dezső az „Alkotmány” volt 
munkatársai, Turi Béla prelátus 
az „Alkotmány” volt szerkesz-
tője, Székely János volt állam-
titkár, Mátéffy Viktor prépost 
plébános, nemzetgyűlési képvi-
selő és Kóródi-Katona János volt 
nemzetgyűlési képviselő vitték 
a gyászkocsihoz, melyet nagy-
számú gyászoló közönség kisért 
a dunai hídig. A hídon keresztül 
csak a koporsót engedték át, a 
papság kíséretében. A temetés 
csütörtökön volt Komáromban, 
a Szent András templomból a 
temetőkápolna sírboltjába az 
egész város részvétele mellett.

Ó-Komáromi kápolna

Molnár Nepomuk János
Megemlékezése Molnár Nepomuk János halálának 100 éves 
évfordulója alkalmából

Tát város lakóközönségének kegyelete nem feledkezhet meg legnagyobb gé-
niuszának és mecénásának Molnár Nepomuk János esztergomi prelátus-kano-
nok halálának századik évfordulója emlékéről sem.
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A táti adományokról iskola 
építés, Mátyás királyunk kehely 
másolata (Mathias Litteratus 
gótstílű), családi sirkereszt, 
templomi tetőszerkezet hábo-
rús kár javíttatása stb. szintén 
a következő újságcikkben lesz 
olvasható.

 Komárom egykori plébáno-
sának, Molnár János apátnak 
szülőházát emléktáblával jelöl-
ték meg Táton 1934. november 
3-án.

A békeidők katolikus egy-
házpolitika harcos vezérének, 
a keresztényszocialista „Nép-
párt” megalapítójának, Komá-
rom város egykori nagynevű 
lelkipásztorának: Molnár János 
apát-kanonoknak emlékét 
ünnepelték vasárnap szülőfa-
lujában, Esztergom megye Tát 
községben. A Keresztényszoci-
alista és Gazdasági párt emlék-
táblával jelölte meg a házát, ahol 
Molnár János apát-kanonok 
született s az emléktáblát nagy 
ünnepség keretében leplezték 
le. Az ünnepségen ott láttuk a 
nagyszámú közönség soraiban 
a főváros és a kettős vármegye 
igen sok előkelőségét, köztük 

a Keresztényszocialista párt 
vezéreit: dr. Ernszt Sándor ny. 
minisztert, gróf Eszterházy 
Móricz és Huszár Károly ny. 
miniszterelnököket, Kocsán 
Károly és Kosztics Milánnal az 
élen több országgyűlési képvi-
selőt, a Katolikus Népszövetség 
küldöttségét, az egyesített vár-
megye részéről, dr. Reviczky 
Károly vármegyei másod főjegy- 
zőt, Reviczky Elemér főszolga-
bírót. - Komáromból, Molnár 
apát városából Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármestert és Alapy Gyula 
dr. tartománygyűlési képvi-
selőt, a túlsókomáromi rom. 
kat. egyházközösség elnökét. 
Esztergomból dr. Drahos János 
és dr. Meszlényi Zoltán prelá-
tus kanonokokat, dr. Etter Jenő 
városi főügyészt.

Az emléktábla leleplezése 
előtt Ernszt Sándor dr. ünne-
pélyes szentmisét mondott, 
amelyen Komárom közked-
velt énekkara, az Árpádházi B. 
Margit vegyeskar Bischoff Géza 
karnagy vezetésével énekelt 
művészi tökéllyel.

Az emlékmű leleplezési 
ünnepélyen Kosztics Milán, 
a dorogi választókerület új 
kereszténypárti képviselő 
üdvözölte a vendégeket, majd 
Ernszt Sándor dr. méltatta 
Molnár János kimagasló vezé-
regyéniségét, aki becsületessé-
gével, igazságos küzdelmeivel, 
megalkuvás nélküli lánglelké-
vel becsületet szerzett önma-
gának és a katolikus politikai 
elveknek.

Huszár Károly ny. miniszter-
elnök, a volt néppárt tevékeny-
kedését és harcait ismertette, 
melyet az 1891-ben Komárom-
ban megtartott zászlóbontó 
nagygyűlésen indított Molnár 
János elnök. Az ünnepi beszé-
dek után az emléktábla megko-
szorúzása következett. Huszár 
Károly az Aukció Katolika nevé-
ben Alapy Gáspár főtanácsos 
polgármester egyházközös-
ségi elnök, a Magyar- komá-
romi egyházközösség nevé-
ben, Alapy Gyula csehszlovák 

tartománygyűlési képviselő 
pedig a nagy plébános emlé-
kezésére, egykori egyházkö-
zösségi koszorúját helyezte 
az emléktábla alá. Koszorút 
helyezett el még a Központi 
Sajtóvállalat és Tát község kép-
viselőtestülete is. Az emléktáb-
lát megőrzésre Tát község nevé-
ben annak érdemes főjegyzője 
Halm Antal vette át.

Koch Róbert atya az aláb-
bi megemlékezést rögzített 
1936-ban az ADALÉKOK TÁT 
TÖRTÉNETÉHEZ könyvében 
a szülői ház márványtábla 
avatásáról:

"Az ő emlékét örökíti meg a 
szülőházán Táton 1934. novem-
ber 3-án leleplezett márvány-
tábla. E napon hűséges fegyver-
társa és eszményeinek örököse 
dr. Ernszt Sándor mondta dr 
Trinkl Kálmán dorogi plébá-
nos és Keil Mihály akkor még 

Esztergom-belvárosi káplán, 
Tát község másik papfiának 
asszisztenciája mellett a nagy-
misét, mely alatt régi plébáni-
ájának képviseletében a komá-
romi énekkar szép latin misét 
énekelt Bágyoni Géza karnagy 
vezényletével. Magyar-Ko-
máromot Alapy Gáspár pol-
gármester, Ó-Komáromot egy 
magyar szenátor képviselte."

Kardos Mihály atya és a táti 
hívek előzetes megbeszélésük 
szerint Molnár Nepomuk János 
halálának 100. évfordulója 
alkalmából szeretnék felkeres-
ni nyughelyét Ó-Komáromban 
hálájuk jeléül, közösen imád-
kozni lelki üdvéért.

A fenti írásos megemlékezés 
Hámos László kultúrházigaz-
gató, képviselő felkérésére, 
Szabó József mkl. helytörténeti 
kutatása alapján íródott.

SZABÓ JÓZSEF

Családi házuk a márványtáblával

Ó-Komáromi kápolna
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A megemlékezés 2019. novem-
ber 22-én, pénteken du. 5-kor 
volt. Az év végén ismét torlódtak 
a különböző előadások, össze-
jövetelek, táncos rendezvények, 
vásárok. Nem mondhatják a 
tátiak, hogy kultúrában nin-
csenek „eleresztve”.

Országszerte is megemléke-
zések vannak és komoly, tudo-
mányos előadások az elmúlt 
harminc évvel kapcsolatban. 
Megkerülhetetlen a politikai 
töltet is. Ettől a szótól nem sza-
bad ódzkodni. Tudni kell, hogy 
az igazi értelme az állam és a 
közélet, a helyi életünk irányí-
tása és befolyásolása. Maga szó, 
hogy rendszerváltás, többek, 
többféle olvasatában fogalma-
zódik meg. Van, aki rendszer-
változtatásról beszél, van, aki 
gengszterváltásról, módszer-
váltásról és egyik neves színé-
szünk meg democsokráciának 
nevezte 30 éves történelmünk 
egy részét. Rendszerváltásban 
mindig is volt része a magya-
roknak, épp így szép szülőföl-
dünknek, a Duna menti Tátnak 

is. Kezdhetjük a Honfoglalás-
sal, majd István király teljes 
rendszerváltásával folytatva, 
emlékezve a Mohácsi vészre, 
1848/49-re a Tanácsköztársa-
ság vér-vörös 133 napjára, a 
két világháborúra – Trianonra 
– ’56-ra és ’89-re. Ám közte is 
számtalan próbálkozása volt 
a mindenkori hatalomnak és 
az istenadta népnek mindarra, 
hogy sorsát átfordítsa. 

Itt álljunk meg három szóra. 
A hatalom, a jobb sors és a nép. 
Mert mire is jó a hatalom? Hát 
arra, hogy általa jobb legyen 
az életünk. Ám az ”elit”, vagy a 
nép kezében legyen a hatalom? 
Erre még két idézet kell. Cicero: 
„A nép jóléte a legfőbb törvény.” 
Bismarck: „A hatalom több a 
jognál.” Ugye, nehéz mindezt 
összerakni?

Az előadásban a századelőről 
– az előző századelőről van szó. 
Innen kezdve jutottunk el 1989-
ig. Rákosit, Kádárt sem lehet 
kihagyni, hisz igencsak megfor-
gatták a rendszert, emlékezünk 
mi, hetven éven felüli polgárok.

Még élnek közöttünk, akik 
a második világháború után 
átélték, hogy házukból kirakták, 
földjeik és állataik nagy részét 
és neveiket a tanácsházi szé-
gyentáblára kirakták. Közben 
a gyerekeknek az iskolában ezt 
a rigmust kellett mondogatni: 
„Reggel, mikor kelek, kelet felé 
tekintgetek. Sztálin elvtárs lakik 
arra, dolgozóknak édesapja.”

1989 közvetlen eseményei-
ről, csak röviden, hiszen úgy az 
országos és táti eseményeket az 
eddigi táti könyvekben részlete-
sen olvashatjuk. 1987 szeptem-
ber 27-én megalakul a Magyar 
Demokrata Fórum. Egy napra 
rá Táton Kostyál János és Sza-
bó József vezetésével megalakul 
a Táti Községvédő és Szépítő 
Egyesület. Ám az alapítók nem 
voltak párhuzamban és nem 
politikai szándék vezette őket, 
mint ahogy Kátai Ferencet más-
képp érdekelve formálta volna 
a dolgot, mint az MDF tagját, 
ki Esztergomban nevelődött, 
gimnáziumi régi tanárok, orvo-
sok és „jobboldali” ügyvédek 

között. 88-ban – mások mellett 
is – már cikkekben hadakoz-
nak egymás ellen Prohászka 
tanácselnökkel a Táti Duna 
ürügyén. Természetesen sok 
más dolgot is érintve 89-ben 
Németh Miklós akkori minisz-
terelnök jelzi, hogy elvtársak, 
nagy baj van, válság van a gaz-
daságban és nincs több német 
kölcsön. (Ez egy igazi, akkori 
öszödi beszéd volt.)

1989. június 16-án a Hősök 
terén már Nagy Imrét temetjük 
újra. Volt ávósok és munkásőrök 
figyelmeztetik Németh Miklóst, 
ha elmegy a temetésre, lelövik. 
21 napra rá Kádár János meghal, 
de még előtte minden tisztségé-
től megfosztják. A nyári Duna-
parti Karneválon már transz-
parenseken követeli a helyi 
MDF a pártház visszaadását. ( 
A 100 évvel később, ezen soro-
kat olvasónak jelezzük, hogy 
az MSZP táti székházáról van 
szó és miután Magyarhonban 
egypártrendszer van, hát csak 
így szól azaz egy szó, hogy 
pártház.) Ennek tetejéről vesz-
szük le az egy méteres vörös 
csillagot december 21-én, az 
év legsötétebb napján, Sztálin 
születésnapján.

Ám tudjuk jól, hogy a csillag 
mögött egy kifosztott és szegény 
ország áll. A bolsi-szoci vezérek 
és holdudvarában lévő gyári és 
banki vezetők már mindent 
kiprivatizáltak maguknak és a 
nyugatnak.

1990. március 25-én és április 
8-án vannak az országgyűlési 
választások. Az MDF-es Tóth 
Kurucz János nyer a Duna-
mentén. Az országban azon-
ban a jobboldali szövetségnek 
nincs meg a kétharmada. Az 
SZDSZ máris ellen-kemény-
kedik. Októberben a taxisblo-
káddal már kormányt akarnak 
buktatni.

Táton a helyhatósági válasz-
tások szeptember 30-án van-
nak. Kátai Feriék MDF-je telje-
sen új alapokra akarja rakni a 
helyi igazgatást, megváltoztatni 
az eddigi rendszert,  a központi: 
megyei és járási pártirányítást.

A táti rendszerváltás 30 éve
Kátai Ferenc előadása

Közöljük a Kedves Olvasóval, hogy ez az ismertető a Kultúrházban tartott 
előadás rövidítése (felolvasás és vetítés a Bányászkórus, az Asszonykórus va-
lamint a Férfikórus énekével díszítve).
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Itt fogható meg igazán a 
rendszerváltás, az „önkor-
mányzatokban.” Mi a magunk 
elképzelései szerint akarjuk 
előbbre vinni az ügyeinket. Az 
első ciklus nagy eredménye 
máris a hét év utáni rossz ivó-
víz megteremtése és 11 év után 
az iskolabővítéssel végre egy 
helyen tanulhatnak a falusi és 
újtelepi iskolásaink. Ha olyan 
jó volt a pártirányítás: „A nép-
pel, a párttal egy az utunk…” 
szólt az ének. Akkor hogyan 
lehet az, hogy még az ivóvízkér-
dést se tudták megoldani, meg 
az egy iskolába járást. Pedig 
három kisebb potentát is volt 
a járásnál, mint táti illetőségű, 
akkortájt.

Mindig rám szólnak, hogy 
minek felhozni a múltat, minek 
csinálni a „feszkót”? Ezek, vagy 
azok még mindig nem tudják, 
hogy az élet tanítómestere a 
történelem. A múlt. Nagyképű 
a hasonlatom, hisz velem csak 
rövid ideig járatták meg Kádár 
gyűjtőfogházát, de Cicerónak 
levágták a jobb karját (ezzel 
szónokolt), lefűrészelték a fejét, 
mert abban volt a sok ellen-
gondolat és Antonius felesége 
a saját hajtűjével szúrta át a 
nyelvét, miután sokat (és iga-
zul) beszélt. 

Vissza a történelmi elhallga-
tásokra. Csoóri már rég meg-
mondta: a nemzeteket úgy 
likvidálják, hogy először elve-
szik az emlékezetüket, a tör-
ténelmüket, stb. Ugye értjük, 
hogy miről is van szól? Miért 
történnek az események, vagy 
maradnak el a tennivalók? A 
motiváció, a mozgatórugó a 
lényeg. Ám tíz emberből kilenc 
csak a történéseket látja és nem 
fogja fel, hogy előtte az időben 
megfogant gondolat, változta-
tás kell.

No, de vissza a történések-
hez. Az MDF és a Községvédők 
szeretnék létrehozni a TÉT-et, 
a Tátiak Érdekegyeztető Taná-
csát, de a „régiek” nem veszik a 
lapot. ’90 nyarán aztán három 
oldalon vázolásra kerül, hogy 
mit és hogyan is kell majd Táton 

tenni a rendszerváltoztatás 
után.  A vagyonleltártól (Buda-
pesten ma, a 2019-es választás 
után is erről van szó: mi van 
még a kasszában, pénzügyileg 
és más vagyontárgyakban is) a 
csatornán, telefonon át a Duna 
mentésig. Ez most rövid visz-
szautalás volt, hisz előbb már 
90 őszén jártunk, de most újra 
jelezni kell, hogy mik is voltak 
az elvek és hogy ahhoz tovább-
ra is tartottuk magunkat. Az 
első táti önkormányzati ciklust 
ugyanazok az elvek követték 
a másodikban, azaz 94 és 98 
között. A szlogen: együtt ugyan-
azt jobban és hogy építés után 
jöjjön a szépítés.

Tessék nézni az eredmé-
nyeket. Csak a legnagyobbak: 
telefonüg y előrehaladása, 
millecentenárium és mille-
nium, testvérkapcsolatok és 
még egy szociális otthon is. 
Ugye, tudjuk a miértet, mivel 
előbb az időseink, aztán majd 
a fiatalok is, hisz ők viszonylag 
úgyis többet kapnak otthonról 
és az államtól, azaz az önkor-
mányzatoktól (óvodák, isko-
lák, zeneiskola, segélyek stb.) 
1998-tól aztán Szenes Lajos az 
addigi alpolgármester irányít, 
négy cikluson át. Voltak ellene 
ugyan baloldali próbálkozások, 
de ő is maradt a tárgyilagosan 
meghatározott célok mellett és 
a magyar, nemzeti keresztény 
vonalon. Sorra nyeri az árvízi 

csatákat, megépül az elkerülő 
út és az árvízvédelmi fővéd-
vonal, ami Tát legnagyobb 
beruházása volt közel, s távol. 
A gyurcsányi pénzelvonós 
időkben sem kerültünk adós-
ságba. Folytatódik az ipartele-
pi bővítés, Kertvárosban indul 
a Római lakótelep, megvívtuk a 
HOLCIM elleni csatát és nem-
zettestvéreinkkel is kapcsolatot 
kötöttünk: Kaplonyra és Ebed-
re gondoljunk. A legnagyobb 
csúcsteljesítmény: várossá 
lettünk 2013. augusztus 16-án. 
Kellene még ennél is több? 2014-
ben újabb választások. Szenes 
úr alpolgármestere, Turi Lajos 
lett a polgármester. Ismét más 
rendszerváltók jelentkeztek 
volna. Olyan agresszív, kivagy-
iskodó kampánnyal, amit Tát 
eddig még nem is látott. Ők 
másképp képzelték el az irá-
nyítást, ha hatalomra kerültek 
volna.  Megint a hatalom, meg a 
kassza. 2019-ig történtekre még 
nem nehéz visszaemlékezni. 
A TOP pályázatok keretében 
rengeteg dolog – mi még hát-
ra volt – megvalósult. Minden 
intézményt rendbe tettünk. 
Volt mit hőszigetelnünk, sok 
helyre napkollektor is került. 
Több park és játszótér készült, 
tovább épült a Római lakótelep, 
az Ipari park is tovább fejlő-
dött. Átadtuk a falumúzeumot. 
Folyamatban a szennyvízelve-
zető hálózat üzembiztonsági 

növelése, Tokoddal közösen 
csapadékvíz gazdálkodás tör-
ténik. A most őszi – 2019. októ-
ber 13 – választások eredménye: 
maradt a polgármester és régi öt 
képviselő. Mind ez biztosítéka 
a további fejlődésünknek és jó 
közérzetünknek. 

Dr. Völner Pál országgyűlési 
képviselővel és államtitkárral, 
illetve Popovics Györggyel a 
Megyei Közgyűlés Elnökével 
továbbra is ápoljuk a jó kapcso-
latainkat. Az ő anyagi és erköl-
csi támogatásukra továbbra is 
számítunk.

Továbbra se higgyünk se az 
országos, se a helyi néphülyítő 
varázslóknak. Ne hagyjuk, hogy 
lekicsinyeljék a rendszerváltás 
alatt tett vállalásainkat, midőn 
a tiszta szándékú tetteinket 
csak politikai vakondtúrásnak 
ítélik és elintéznének mindent 
azzal, hogy jött volna minden 
magától is. Mi régebben – pár 
sváb kivételével – nem akar-
tunk Hitler követői, meg Sztá-
lin és Rákosi lövetői közé tar-
tozni. De tudtunk jobbat Kádár 
gulyáskommunizmusánál és 
nem akarunk a bal-liberálisok 
tanítványai lenni. Gyűlölkö-
dés nélkül engedtessék meg 
nekünk, a magyar, nemzeti, 
keresztény vonal követése.

A múltnak emlékül, a jövő-
nek példaképül, szolgálatára a 
jelennek.

TÁTI KÁTAI FERENC
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1996. március 19-én jegyezte 
be a magyar bíróság „A Táti 
Iskoláért  Alapítvány”-t. Ala-
pító okiratának kiemelt célja, 
az iskola hagyományainak, 
történetének ápolása. Ennek 
szellemében hívtuk megem-
lékezésre városunk lakosságát 
2019. november 20-án a Kultúr-
házban. A megjelentek számát 
illetően a rendezők képviselőit 
meglepte a magas részvétel. 
Igaz, a témakör szinte minden-
kit személyesen érintett, mert 
iskolába mindenki járt, vagy 
szülőként vagy, mint ott dolgozó 
alkalmazottként, vagy ott tevé-
kenykedő pedagógusként. 

Megemlékezésünk a 100 éve, 
1919. október 5-én született – és 
45 éve – 1974. november 20-án 
elhunyt Besey Sándor iskola-
igazgató életpályáját mutatta 
be. A nagyszámú hallgatóság 
igazolta, hogy a (község) város 
lakóssága mennyire tisztelte, 
zárta szívébe egykori iskola-
igazgatóját. Az eseményt meg-
nyitó Kalmár Károly jelenlegi 
igazgató úr felvezetőjében az 
iskoláról nem, mint munka- 
helyről, hanem, mint a gyer-
mekek nevelését-tanítását szol-
gáló szellemi műhelyről szól. 
Kiemelve az igazgató, a tanári 
testület együttes összehangolt 

tevékenységét a szülőkkel. A 
részletes bemutatásra a két 
évszám: 1919-2019 közötti 100 
esztendő ma már részleteiben 
kutatott és feldolgozott, meg-
ismert Besey életpálya adott 
lehetőséget.  

Az utódok erkölcsi köteles-
sége, az írástudók felelőssége, 
hogy minél többen megismer-
jék egy igaz néptanító életét, a 
gyermekekért a faluért megtett 
munkásságát. Ezen felül célunk 
volt, hogy mindazok, akik az 
iskola falai közt lévő „munkát” 
csupán kívülről látják és tesznek 
szubjektív megnyilatkozásaikat 
az iskoláról  –  annak függvényé-
ben, hogy gyermekük ma ötöst, 
vagy csupán kettest kapott. 
Őket bevittük a tanári szoba 
hihetetlenül bonyolult pszi-
chológiai világába. Felvillantva 
a mindennapi műhelymunka 
szépségeit, a napi dilemmák 
megoldását szolgáló vitákat, 
beszélgetéseket. Erre volt igen 
jó példa Besey Sándor munka-
módszere, munkastílusa. Ért-
hetőbbé tették a feldolgozást, 
a megértést, hogy személyes 
jelenlétükkel, tapasztalataik 
közzétételében segítségemre 
voltak olyan kollégák, akik még 
személyesen dolgoztak Besey 
Sándor tantestületében.   

Padányi Balázs, egykori test-
nevelő tanára volt iskolánknak. 
Hat esztendők (1966-1972) töltött 
nálunk. Ennek a hat esztendő-
nek tapasztalatait tárta elénk. 
Kiemelte az erős, összetartó tan-
testületi egységet. Érzelmeket 
felébresztő módon szólt az igaz-
gatószigoráról és „atyai jóba-
rát” humanizmusáról. Amint 
mondta: „Jó volt Táton tanulni 
és tanítani”. Bányai Mátyás, fizi-
ka-kémia szakos tanáruk három 
tanévben szolgált Táton 1959-
1962-ben. Őt az 1962 júniusá-
ban a táti iskola tantestületéhez 
írt búcsúlevelének elemzésével 
idéztük meg. Dr. Hauber György 
egyetemi docens, tanszékveze-
tő elemezte a levél segítségével, 
hogy miként látták a „kollégák” 
Besey Sándor emberi, vezetői 
erényeit. (Hauber dr. kiváló pél-
da arra, hogy aki e falak között 
kapta meg az alapokat, amelye-
ket Besey szellemiségében vittek 
tovább – miként boldogul az élet 
különböző iskoláiban – emelke-
dett ki.) 

A megemlékezésen jelentős 
helyet kapott a Besey pedagó-
gus dinasztia családi hátteré-
nek megismerése, a fellelt képek 
kivetítése. Nagy megtiszteltetés 
volt számomra, hogy egyko-
ri igazgatónk leszármazottai 

közül Besey László- Gyula nevű, 
és Besey Gyula – László nevű 
fiai – az előző testnevelő tanár, 
az utóbbi, pedig építészmér-
nök-statikus, a két unokaöcs 
velünk emlékezett.

Megkerestük és meghívtuk 
az igazgatóúrral egykor tanító, 
még sorainkban élő kollégá-
kat: Köztük Dr. Leitner József 
(1961-1964) testnevelő tanár (81 
éves), napjainkban Csémőn él. 
A távolság ellenére a jelenlévő 
diákjai örömére köztünk volt. 
Köszönjük! Padányi Balázs 
(1966-1972) testnevelő tanár (75 
éves), ő Nyergesújfalun él, nyug-
díjas iskolaigazgató. Balázs! 
Közreműködésed külön köszö-
nöm! Egészségügyi problémák 
miatt kimentette magát: Pozso-
nyi Gabriella (79 éves) Táton 
élő főiskolai tanár, Esztergom 
TK főigazgató helyettes. Kovács 
Jenő (1955-1961) (86 éves) testne-
velő tanár Esztergom-kertváros; 
Bányai Mátyás (1959-1962) (86 
éves) fizika-kémia szakos tanár, 
Esztergom; Balogh László (82 
éves) , Nyergesújfalu Eternitgyár; 
Döbrössy Márta (1954-1961) (83 
éves) tanító, Esztergom-kertvá-
ros; Dr. Váli Lajos (1972-2007) 
fizika-kémia tanár (72 éves) Tát, 
Fő út. Indoklásukat megértéssel 
fogadtuk. Egészségügyi problé-
máik javulását kívánva emlékez-
tünk meg róluk.

Köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik jelenlétük-
kel hitet tettek tiszteletükről 
egykori iskolaigazgatónk, Besey 
Sándor emlékének. Köszönöm a 
közreműködő Hámos Lászlónak 
a táti Kultúrház igazgatójának a 
műsorban elhangzott, képbe illő 
Sík Sándor: Örökösök című ver-
sének tolmácsolását, a rendez-
vény technikai lebonyolítását.  
Pédl Petra és Pető Andor kol-
légáink szerepvállalását, Krakó 
László kollégánknak a képanyag 
felkutatását, azok kivetítését. És 
nem utolsó sorban, köszönete-
met fejezem ki Turi Lajos polgár-
mesterünknek a támogatásért és 
rendezvény zárszaváért.

HORVÁTH ISTVÁN
NYUGALMAZOTT ISKOLAIGAZGATÓ

Besey Sándor 100
Emlékülés
Megemlékezésünk a 100 éve, 1919. október 5-én született – és 45 éve – 1974. 
november 20-án elhunyt Besey Sándor iskolaigazgató életpályáját ismertette. 
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A XXI. század komoly kihívások 
elé állítja a gyerekeket, szülőket 
és a pedagógusokat. A tanulók 
nagy része egy teljes műszakot 
„lehúz” az iskola falai között. 
Ezt követi az otthoni tanulás. 
Kollégáimmal együtt minden 
telkövetünk, hogy az iskola ne 
csak a tanulás színhelye legyen, 
hanem a szabadidő hasznos és 
tevékeny eltöltésére is adjon 
lehetőséget. 

A már hagyományos prog-
ramjaink egyike az Európai 
Diáksport Napja, melyet az 
alsósok az iskolaudvaron, a fel-
sősök Szarkás-pusztán töltöt-
tek el. A nagyok az akadályfutó 
pályán mozoghattak felszaba-
dultan, a kisebbek a tanítók 
és a szülők által a szabadban 
előkészített pályákon edzhetik 
magukat, ügyesedhetnek. A 
hagyományoknak, a környeze-
ti nevelésnek megfelelően őszi 
papírgyűjtést szerveztünk, és 
csatlakoztunk a Klímasztrájk-
hoz. Mindez sok előkészítő- és 
utómunkálatot igényelt, amit 
a pedagógusok a szabadidejük 

terhére, de az iskola a tanu-
lóinak kedvére és nevelésére 
végeznek.  A jó hangulatú Már-
ton nap mellett, ahol városunk 
apraja-nagyja jól érezte magát, 
még számos tanórán kívüli fog-
lalkozásunk volt. 

Megtartottuk a Magyar Nép-
mese Napját, megemlékeztünk 
a Zene Világnapjáról. Nemzeti-
ségi táncosaink fellépéseikkel 
színesítik városunk rendezvé-
nyeit. Színvonalas műsorral 
készültünk az októberi nem-
zeti ünnepre. Egyre növekvő 
létszámmal veszünk részt az 
esztergomi Hídfutáson. Szépen 
teljesített a felsősök egy cso-
portja a csolnoki Öttusa verse-
nyen. Tanulóinknak a tanítók, 
a tanárok színházlátogatáso-
kat szerveznek Esztergomtól 
Budapestig. 

Azon diákoknak, akik szíve-
sen összemérik tudásukat más 
iskolák tanulóival, lehetőséget 
biztosítunk tanulmányi ver-
senyekre való felkészítéssel 
versenyeken való részvételre. 
Legyen ez nyelvi, helyesírás, 
versmondó, matematika vagy 
bármely más tantárgy, művelt-
ségi terület. Gyerekeink rendre 
dobogós helyezéseket hoznak 
el.

Régi vágyunk teljesült: a fel-
ső tagozat udvara végre új asz-
falt burkolatot kapott, részben 
pályázati, részben önkormány-
zati forrásból. Köszönjük az 
önkormányzatnak. Az udvaron 
helyet kapott egy gumiborítású 
kombinált lábtenisz-, tollaslab-
da- és röplabda pálya is, ezzel is 
növelve a sportolási lehetősége-
ket az iskolában.

December az ünnepvárás 
időszaka. Az alsó tagozatosok 
izgatottan készülnek a Miku-
lás látogatására, míg a felsősök 
a „Mikulás bulira” készülnek 
lelkesen. A diákok, a zeneis-
kola pedagógusainak, dolgo-
zóinak segítségével, szerve-
zésével készülnek az adventi 
gyertyagyújtásokra.

A gyermek és a pedagógus 
énekkar készül a városi kará-
csonyi ünnepre.

 Elkezdődtek a karácsonyi 
műsor próbái is, melynek nyil-
vános főpróbájára várjuk a ked-
ves szülőket 2019. december 
18-án 17 órakor a Kultúrházba 

Az iskola tanulói és dolgozói 
nevében kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 
kívánok!

KALMÁR KÁROLY

Zeneiskolánk hangszerparkja 
az elmúlt félév során jelentősen 
fejlődött.

A művészeti iskolák fejlő-
dését, hangszerállományuk 
fejlesztését, a tanításhoz szük-
séges új és modern eszközök 
beszerzését két országos prog-
ram is támogatja.

Iskolánk a Hangszercsere 
Program keretében a billentyűs, 
fúvós és akkordikus tanszako-
kon növendékeink tanulását és 
tanáraink mindennapi mun-
káját segítő, jó minőségű és 
márkás hangszereket kapott. 
1 Yamaha és 1 Pearl fuvolá-
val, 1 Aulos szopranínó furu-
lyával bővült a növendékeink 
számára kölcsönözhető fúvós 

hangszerek száma, 1 Alhamb-
ra gitár pedig tanári hangszer-
ként segíti a mindennapi oktató 
munkát.

A hangszertartozékok száma 
is gyarapodott klarinét fúvó-
kákkal, szorítókkal és kupa-
kokkal, valamint egy kottatartó 
állvánnyal. A nyár folyamán a 
Pianínó Program keretében egy 
új, Yamaha pianínót kaptunk. A 
programok folytatódnak, több 
hangszer és tartozék is érke-
zik hozzánk a közeljövőben, 
B –trombita, tenorkürt, egy 
kicsi Esz-klarinét, gitártokok, 
zongoraszék, hangszerállvány, 
klarinét fúvókák, szorítók 
fogják gyarapítani iskolánk 
állományát.

Az I. félév tanszaki koncertjei 
november végén és december 
elején lezajlottak, kezdő gitáros 
növendékeink egy közös vizs-
gaóra keretében adtak számot 
megszerzett tudásukról.

A decemberi ünnepkörhöz 
kapcsolódó városi rendezvé-
nyeken aktívan részt veszünk. 
A zeneiskolánknak otthont adó   

III. Béla Általános Iskola Miku-
lásváró koncertjein, az Idősek 
karácsonyán és a Kultúrházban 
megrendezésre kerülő Város 
karácsonyi műsorában is fellép-
nek növendékeink és tanáraink. 

A Zeneiskola növendékei és 
tanárai nevében áldott ünne-
peket kívánunk!

KISSNÉ HASENBECK MELINDA

A táti zeneiskola 
hírei

A III. Béla Általános
Iskola hírei



2 0     X X X .  É V F O L Y A M  5 .  S Z Á M

Táti Walzer 2 0 1 9 .  K a r á c s o n y  h a v á b a n

A Táti Mazsorett és Formá-
ciós Tánccsoport több hazai 
és nemzetközi felkérésnek tett 
már eleget az elmúlt évek során, 
idén pedig az Ibériai-félszi-
getre invitálták őket, ahova a 

mogyorósbányai zenészek kísér-
ték el a csapatot. Az odafelé úton 
össze is ismerkedtek egymással 
az útitársak, melyet a velencei 
városnézés is elősegített. Cal-
ellába érve szinte azonnal egy 

felvonulás kellős közepén talál-
ták magukat és bemutatták, 
hogy milyen is az igazi magyar 
virtus.

–  A gyakorlásra is nagy hang-
súlyt fordítottunk ezért egyik 

alkalommal a hotelunk előtt az 
utcán zenéltünk. Bár szokatlan 
volt, a járókelők tetszését elnyer-
te – idézte fel a spontán koncertet 
Kríszeg Ákos, a zenekar elnöksé-
gi tagja. Egy templomkerti fellé-
pésük alkalmával pedig dicsérő 
magyar szavak érték füleiket.

Hasonló kellemes élmények 
érték a mazsoretteket is, akik 
úgy vélték, a főtéren előadott 
Brahms: Magyar táncok sikerét 
nem tudják felülmúlni. Téved-
tek, hiszen a tengerpart mellett 
felállított háromezer férőhelyes 
sátorban közös koncertet adtak 
a Mogyorósbányai Fúvósze-
nekarral, a közönség fogad-
tatására pedig nem találtak 
szavakat. A mazsorettek vado-
natúj koreográfiával készültek, 
de színpadra vittek show-tán-
cokat is, a zenészek pedig válto-
zatos felhozatallal kedveskedtek. 
Az általuk eljátszott Sosztakovics 
keringőjére többen táncra is per-
dültek, a mazsorettek pedig Kán-
kánt táncolva fokozták tovább a 
hangulatot. Felemelő érzés volt 
számukra az is, amikor meglen-
dült a magyar zászló a sátorban.

– Jó hírét vittük Tát-
nak, Mogyorósbányának és 
hazánknak.

Köszönjük mindenkinek az 
anyagi, erkölcsi támogatást és a 
lelkesítést – mondta Eichardtné 
Filip Dóra művészeti vezető.

WALCZER PATRIK
FORRÁS: 20 ÓRA , 2019.10.14.

Spanyolországig vitték el Tát 
hírnevét
A táti mazsorettek Calellában is nagy sikernek örvendtek

Bár az Októberfestnek vitathatatlanul a német nyelvű területen van legin-
kább hagyománya, immár harminckettedik alkalommal a spanyolországi Cal-
ellában is rendeztek egy hasonló jellegű fesztivált. Az idei rendezvény színvo-
nalát a Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport, valamint a Mogyorósbányai 
Fúvószenekar fellépései is emelték.

A sok-sok nyári próba után izgatottan indultunk útnak, már na-
gyon vártuk, hogy egy újabb országban képviselhessük hazánkat. 
Az úti célunk Calella volt, azonban az odafele úton lehetőségünk 
volt egy napot eltölteni Velencében. Várost néztünk, felkészültünk a 
még ránk váró buszútra. Az utazás bár hosszadalmas volt, de na-
gyon jó hangulatban telt, remek csapattá kovácsolódtunk a mogyo-
rósbányai zenészekkel. Amikor megérkeztünk, lepakolás után szin-
te azonnal kezdetét vette az első fellépésünk, ahol az összes oda lá-
togató csoport együtt vonult fel. Nagyon izgalmas volt látni, ahogy 
a különböző országok kultúrái találkoznak, és együtt alkotunk va-
lamit, ami a közönség számára is szórakoztató. A hét folyamán még 
két másik fellépésünk volt. Ezekre többször is gyakoroltunk a zene-
karral közösen a hotelünk előtt, ami a tengerrel szemben volt, így 
nekünk ez egy nagyon különleges próbahelyszínt nyújtott, és még a 
járókelők tetszését is elnyertük. Az egyik fellépésünk a város főterén 
volt, ahová egy magyar blokkot állítottunk össze, felemelő érzés volt 

látni, ahogy ez magával ragadja a közönséget. A hétvégén egy 3000 
fős rendezvénysátorban adtunk közös koncertet a zenekarral. Ide 
már változatos, különböző stílusú táncokkal, zenékkel készültünk. 
A közönség nagyon élvezte a produkciónkat, hatalmas tapsvihart 
kaptunk, ami bearanyozta az egész hetünk minden szép pillanatát. 
Szép pillanatokból pedig volt bőven. A fellépések mellett rengeteg 
időnk jutott strandolni a tengerparton, várost nézni, és a hét folya-
mán kétszer is volt lehetőségünk átutazni Barcelonába, így ott is 
sok élményt szereztünk. Az utolsó állomásunk hazafelé Monte Car-
lo volt, ahol szintén eltöltöttünk egy napot. Bár itt már nem voltunk 
teljesen frissek, de sikerült kiélveznünk minden ott töltött pillanatot. 
Az egész utazás nagyon jó hangulatban telt, reméljük még sokszor 
lesz lehetőségünk külföldön képviselni hazánkat. Miután hazaér-
tünk, már bele is kezdtünk az újabb próbákba. Mind a hat csopor-
tunk gőzerővel készül új koreográfiákkal, mert az elkövetkező idő-
szak is eseménydús lesz a csoport számára!                                FILIP SÁRA
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Gyönyörű őszi napra ébred-
tünk. Az asszonykórus tagjai 
már kora reggel az őszi fagy-
tól megmentett virágokkal a 
kezükben siettek a kultúrház-
ba, hogy feldíszítsék a kultúr-
ház nagytermét a délutáni 
rendezvényre. Kettő órától 
már gyülekeztek a fellépő cso-
portok, hogy magukra öltsék 
nemzetiségi viseletüket. A férfi 
kórus tagjai egy-egy kupica 
pálinkával kínálták a vendé-
geket. A három órai kezdésre 
az utolsó szék is gazdára talált, 
megtelt a terem. A műsor kez-
detén a fellépő csoportok ajká-
ról felcsendült a magyarországi 
németek himnusza. Schmidt 
Gézáné nyitó beszédében 
elmondta mai napon a német 
nemzetiség múltját, jelenét és 
jövőjét ünnepeljük.

Megköszönte azoknak a 
választó polgároknak a támo-
gatását, akik elmentek és vok-
sukkal támogatták a német 
k isebbségi önkormányzat 
megalakulását. Bár jól tud-
ja sokkal több német gyöke-
rekkel rendelkező lakosa van 
Tátnak, kevesen vállalták fel 
hovatartozásukat.

Ha nincs gyökered, elvisz 
a szél, ezért ne csak őrizzük, 
de ápoljuk is gyökereinket. A 
gyökér tisztelete nem nyelv-
függő – hangzott el az elnök 
ajkáról. Sokan nem tudták a 
regisztráció módját, ezért nem 
választhattak. A jövőben for-
duljanak bizalommal a német 
nemzetiségi önkormányzat 
képviselőihez és segítenek a 
regisztráció online továbbítá-
sában. Megköszönte a csopor-
toknak, hogy elfogadták meg-
hívásukat és jó szórakozást 
kívánva elkezdődött a műsor. 

Mint minden évben a gyere-
kek kezdték a műsort. A III. Béla 
Általános Iskola 12 éve alakult 
német nemzetiségi tánccso-
portja eredeti táti népviselet-
ben vidáman csillogó szemek-
kel táncolt, majd az iskola 6. 
osztályos tanulója Kiss Fábián 
a „Füchslein will fliegen”című 
verset adta elő nagy sikerrel. 
A felnőtt csoportok műsorát a 
Csolnoki Német Nemzetiségi 
Vegyes kórus kezdte. A csoport 
hangszeres kíséret nélkül gyö-
nyörűen tisztán énekelt. – Nem 
véletlenül nyerték el kétszer a 
kórusminősítők legmagasabb 
díját, az arany rozmaringot.

Következő műsorszámként 
az Alsógallai Német Nemze-
tiségi Tánccsoport hangulat-
teremtő táncaival folytatódott 

az előadás. A tánccsoport 3 
koreográfiát adott elő: Cegléd- 
berceli ugrós, Zápor keringő 
és Gyorspolka elnevezésű tán-
cokat, melyet óriási tapssal 
fogadtak.

Szomszéd településünkről 
Nyergesújfaluról érkezett a 
következő dalkör. Nem szak-
mai megmérettetésre jöttünk 
össze, hanem hogy újra örül-
hessünk egymás társaságának 
és hogy tapssal őszinte öröm-
mel jutalmazzuk egymást.

A találkozó záró akkordja-
ként a vendéglátó Táti Német 
Nemzetiségi Asszonykórus és 
a Táti Férfikórus énekelt saját 
dalaiból, majd együtt, közösen 
is. A két kórus az ősi örömre 
hagyatkozva énekel, arra az 
erőre, ami az együtténeklőt 

repíti. Van, akit már gyerekko-
rától, s van, akit nyugdíjasként 
kerít hatalmába az együtté-
neklés semmi máshoz nem 
hasonlítható érzése.

A műsor után finom vacso-
rával köszöntük meg a fellépő 
csoportoknak, hogy elfogadták 
meghívásunkat, majd a Táti 
Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar vidám dallamaira rop-
tuk a táncot.

Zárásként Kodály Zoltán 
szavait hívom segítségül, aki 
azt mondta:”Vannak a léleknek 
régiói, melyekbe csak a zene 
világít be.”

Azt gondolom, ezért fonto-
sak az ilyen találkozók.

SCHMIDT GÉZÁNÉ A TÁT NÉMET 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKE 

Német Nemzetiségi Délután
Telt ház fogadta csoportjainkat

„ Ha nincs gyökered elvisz a szél”. Plakátok szórólapok hirdették a Táti Német 
Kisebbségi Önkormányzat meghívóját a 2019. november 17-i német nemzetiségi 
délutánra.

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: tatkultur@gmail.com | Szerkesztő és tördelés: Hámos László
Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom | Készült 2000 példányban

Címlapon: A 2019-es Mézeskalács-ház készítő versenyen győztes alkotása - Pászor Attiláné: Templom (Fotó: Hámos László)
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Családunk 1968 óta foglalko-
zik fizető vendéglátással, tehát 
belenőttünk ebbe a tevékeny-
ségbe, nagy tapasztalattal ren-
delkezünk, és mindig is ez volt 
a család kiegészítő erőforrása.

Minden vendéglátó vágyik 
arra, hogy minimális rezsikölt-
ség mellett, korszerű és minden 
igényt kielégítő versenyképes 
szálláshelyet biztosítson vendé-
geinek, ahol jól érzik magukat 
és ahová szívesen visszatérnek. 

Arra gondoltunk, hogy a szol-
gáltatás korszerűsítése fokozza 

a szolgáltató érdekérvényesítő 
képességét a visszatérő vendé-
gek pedig a társadalmi kohé-
ziót, tehát megújuló energia 
hasznosításával, energiataka-
rékossági eszközökkel eredmé-
nyünk növelhető.

Tudomásunkra jutott, hogy 
lehetőségünk van a Vidékfej-
lesztési Program keretén belül 
a Duna-Pilis Gerecse Vidék-
fejlesztési Egyesület műkö-
dési területére meghirdetett, 
VP6-19.2.1.-2-3-17 kódszámú, 
Helyi vállalkozások verseny-
képességének növelése című 
felhívásra jelentkezni és terve-
inkhez támogatást igényelni. A 
projekt keretében a szálláshely 
energiahatékonyságának javu-
lását célzó fejlesztések a fa nyí-
lászárók cseréje és a fűtési rend-
szer korszerűsítése a minőségi 
szálláshely elérése érdekében. 
Az új nyílászárók lehetőséget 

teremtenek kertre néző fedett 
közösségi tér létrehozására, a 
hatékonyabb, megújult fűtési 
rendszer lehetővé teszi a fűté-
si szezon idején is folytatható 
szállásadást. A megújuló ener-
gia hasznosításához kapcso-
lódó eszközbeszerzés pedig, 
a napelem rendszer kiépítése, 
innovatív, környezetkímélő és 
költséghatékony.

A pályázatot magam készí-
tettem és a kért támogatást 
elnyertem! 

Megújult szálláshelyünk, 
mindenkit szeretettel várunk. 
Megtalálhatóak vagyunk Tát 
honlapján a szállásadók között 
és a térképén is.

 Tát páratlanul szép termé-
szeti környezetben fekszik.  
Duna parti településünket a 
régi Bécsi út szeli át és a Pilisi 
hegyek ölelik körül. A partkö-
zeli sziget, mely gyalogszerrel 
bejárható, természetvédelmi 
terület és számos ritka állatfaj 
tartózkodási helye. Halászat-
ra, vizi sportra számos lehe-
tőség adódik a Kis Dunán. Az 
Újhegyen pincenapokat tar-
tanak. A sportolni vágyókat 
labdarúgó- és teniszpálya, 

kerékpárút várja. Helyi vál-
lalkozóknál lovagolni lehet és 
állatfarm megtekintésére is 
van lehetőség. Fogadtunk már 
szállóvendégeket a Kék Túráról, 
a Mária útról, autó és motor- 
versenyekről. Laktak nálunk 
testvérvárosainkból érkezők, 
énekkarok.  A kerékpárút észa-
ki vége Esztergom, Szlovákia és 
a Duna kanyar hazánk kiemelt 
turisztikai látványosságával, az 
esztergomi Bazilikával.

Mindig itt éltünk, minden 
programot ismerünk, a támo-
gatással költséghatékonyabbak 
lettünk és így szolgáltatásunkat 
kedvezőbb áron hirdethetjük.

Ez a projekt  nem valósulha-
tott volna meg a Magyarország 
Kormánya, az Európa Unió és 
a Duna-Pilis Gerecse Vidék-
fejlesztési Egyesület segítsége 
nélkül. 

HÜVÖSVÖLGYI LAJOS JÁNOSNÉ 
SZÁLLÁSADÓ

Energetikailag 
megújult szálláshely
A Hűvösvölgyi család pályázat útján 
fejleszthette vállalkozását

Kultúrházban működő foglalkozások

Meridiántorna A meridián gyakorlatok az egészség és a hosszú 
élet titkos receptje. Annak érdekében, hogy javítsa az emberek 
egészségét és elősegítse a magas kor elérését, Zhu Zhong Xiang 
professzor kifejlesztette a „3-1-2” meridián gyakorlatokat, amelyek 
mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen végezhetőek. A 
kínai egészségfelfogás az un. akupunktúrás meridiánok létén alap-
szik. Egészséges emberben az életenergia akadálytalanul kering, 
a 12 fő és a két középvonali meridiánban. Betegség állapotában 
a meridiánban elakad az energia. " 3-1-2" meridián-gyakorlatok 
végzésével oldjuk ezeket a blokkokat. Szeretettel várja Önt Dr. Eőry 
Ajándok tanítványa: Kalocsai Lászlóné klubvezető. A tornán való 
részvétel ingyenes! Információ: 06(30)478-9210.

Karbantartó torna – Idősebbek is elkezdhetik! (100 éves korig!)
Csütörtökönként 9.30-11.30  (Januárban indul!)
Vezeti: Kalocsay Lászlóné  (Részvételi díj: 600,- Ft)

Hangfürdő gonggal és hangtálakkal
Mátéh Krisztina és Szalay Matild vezetésével
December 14. szombaton 18.30-19.30 Információ: 06(20)417-9680

Jóga Szalai Matild jógaoktatóval (kedd 18.00) Információ: 
06(20)417-9680

Darts Klub (kedd és csütörtök 18.00)

Kerekítő – Mondókás móka, 0-3 éveseknek Renner Andreával (csü-
törtök 10.00) Információ:  06(20)4985742

Salsa  Gráf Péter és Gráfné Csévi Brigitta - Salsa De Morena Tánc- 
stúdió, Információ:  06(20)9745-330

Senior Latin Fitness Gráfné Csévi Brigitta Nemzetközileg elismert 
zumba instructorral - Salsa De Morena Táncstúdió, Információ:    
06(20)9745-330

Tini Jóga (szerda 16.00) Salk Krisztina Info: 06(30)385-6595

Zumba Gráfné Csévi Brigitta Nemzetközileg elismert zum-
ba instructorral - Salsa De Morena Táncstúdió, Információ:  
06(20)9745-330

www.tatkultur.hu / e-mail: tatkultur@gmail.com / Tel: 33-504-710
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Szeptember 15-én Cardiffban 
rendezték meg a GDS világver-
senyét, melyen a magyar baba-
készítők csapatában (Pannon 
Chapter) idén is sikeresen sze-
repeltek a tátiak. Mesterünk, 
Czibuláné Csicsman Erzsébet 
alkotásai több kategóriában is 
kiváló eredményeket értek el:  
egy arany, két ezüst, két bronz 
minősítést, valamint egy kosz-
tümdíjat is nyert. Amire a leg-
büszkébb, hogy három babája 
is közönségdíjban részesült. A 
klubtagok közül Dr. Mosonyi 
Anna, és Tisch Erzsébet is részt 
vettek a versenyen, ők teljesít-
ménydíjban részesültek.

Szeptember végén – idén 
is kiállítóként – szerepeltünk 
a XXIII. Országos Baba- és 
Mackókészítési kiállításon 
Győrben. Erre a rendezvényre 
mindig új életképpel készül-
tünk. Folytatva az eddigi 
koncepciónkat, mely szerint 
különböző történelmi korok 
viseleteit szeretnénk megjele-
níteni – idén az 1800-as évek 
romantikus empír stílusára 
esett a választásunk. A Zichy 
palotába belépve a táti baba- 
klub kompozíciója fogadta a 
látogatókat. A klub tagjai közül 
Balázs Szilárdné egyénileg 
indult a versenyen, alkotásá-
val ezüst minősítést szerzett. 
A Magyar Bababarátok Egye-
sületének díját, az ezüstláncot 
és a velejáró pénzjutalmat idén 
Szűcs Erzsébet klubtagunk 
érdemelte ki. Elismerő okle-
vélben részesült Czibuláné 
Csicsman Erzsébet művészeti 

vezetőnk a Táti Porcelánbaba 
Klub kimagasló szakmai tevé-
kenységéért. Erzsike mesejele-
netei is helyet kaptak a palota 
emeleti termeiben, a közönség 
díját idén „Harry Potter”-e 
nyerte el.

Szintén ősszel Budapesten a 
VIII. kerületi Somogyi László 

Szociális intézményben mutat-
kozott be Komárom-Esztergom 
megye, benne a Táti Porcelán-
baba Klub is. Ezen az egész 
napos rendezvényen a dísz-
magyar viseletet mutattuk be 
az esztergomi bazilikával a 
háttérben. 

Októberben megkeresték 
kis közösségünket a Magyar 
Televíziótól, hogy szeretné-
nek egy kisfilmet készíteni az 
Életkor című műsor számára. 
Egy klubfoglalkozásra láto-
gatott el hozzánk a stáb, ahol 
bemutattuk a babakészítés 
fázisait és többünkkel riportot 
is készítettek. Mivel még nem 
rendelkezünk állandó kiállí-
tó helyiséggel, rögtönöztünk 
egy kiállítást a nagyteremben. 
Négy életképet összeállítot-
tunk, hogy bemutathassuk 
alkotásainkat a tv nézőknek is. 

A kisfilm október 25-én került 
adásba, szerintünk nagyon 
jól sikerült! Aki még nem látta 
megtekintheti az interneten a 
médiaklikk.hu oldalon.

Mostanában felcsillant a 
remény, egy állandó kiállító 
helyiség lehetőségére. Legtöb-
bünk babái otthon, dobozban 
pihennek, míg nem érkezik egy 
újabb felkérés kiállításra. Úgy 
gondoljuk, hogy egy állandó 
porcelánbaba kiállítás kuri-
ózuma lehet városunknak, 
hiszen ez a maga nemében 
egyedülálló lenne. Reméljük, 
mielőbb megvalósulhat! Ezen, 
és a tv felvételen felbuzdulva 
lelkesen fogtunk neki újabb 
babák készítésébe. A követke-
ző téma a „Boldog békeidők” 
divatja lesz, már készülnek a 
manökenek!

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

MTV-ben a babaklub
Táti Porcelánbaba Klub hírei
Világverseny Walesben, országos kiállítás Győrben, megyénk bemutatkozó ki-
állításán Budapesten és televíziós felvétel az MTV "Életkor" című műsorához. 
Sűrű volt az ősz a táti porcelánbaba készítőknek.

Idén augusztusban nagy szo-
morúság érte közösségünket, 
elhunyt Schmidt Lászlóné 
Margitka alapító tagunk.

Szeretettel emlékezünk az 
együtt töltött évekre, kiál-
lítás rendezésekre, utazá-
sokra. Kellemes, segítőkész 
lénye örökre hiányozni fog 
mindannyiunknak.

Nyugodjék békében!

Az Empír stílus életkép a győri Zichy palotában




