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A változatos növénytakaró 
számos módon járul hozzá 
jóllétünkhöz, nélkülözhetet-
len és pótolhatatlan ökológiai 
szolgáltatásokat nyújt. Mivel 
nem feltétlenül tudatosulnak 
bennünk, érdemes lehet ezek 
közül néhányat számba venni.     

A növényi szervezetek terme-
lik számunkra az élethez nélkü-
lözhetetlen oxigént és vonják 
ki a szén-dioxidot a légkörből. 
Utóbbinak az iparosodás nyo-
mán megnövekedett légköri 
koncentrációja az egyik fő köz-
vetlen oka a jelenleg zajló éghaj-
latváltozásnak, melynek nem 
kívánt következményeit már 
saját bőrünkön is érezhetjük. A 
gyepszint növényei, valamint a 
fák és cserjék zöld lombfelülete 
éves szinten jelentős mennyi-
ségű szennyezőanyagot (por, 
cseppfolyós részecskék, egész-
ségre káros gázok) szűrnek ki 
a légkörből. Elmondható tehát, 
hogy a növényzet nem csupán 
tüdeje, de méregtelenítő szer-
ve is az ökoszisztémának. A 
növénytakaró más élőlények 
számára életteret biztosít úgy 

a talaj szintje alatt, mint a 
fölött. A gyepszint, a bokrok, 
és a fák lombkoronája számos 
madárfajnak, ízeltlábúnak és 
kisemlősnek - gondoljunk csak 
kedvenc énekesmadarainkra, a 
tarka színű lepkékre vagy szor-
gos méheinkre - biztosítanak 
pihenésre alkalmas menedéket, 
táplálékot és szaporodóhelyet. 
A növények gyökereik révén és 
értékes lombtömegük lebom-
lása során gazdagítják a tala-
jok szervesanyag- és tápanyag 
tartalmát, ideális környezetet 
teremtve ezzel a hasznos gom-
bák, baktériumok és a talajla-
kó parányok számára, melyek 
élővé és termékennyé teszik a 
talajt. A növénytakaró meg-
védi talajainkat a szél és a víz 
okozta pusztító hatásoktól is. 
Fontos szerepe van a víz körfor-
gásában is. A lehulló csapadék 
nagyobb része marad helyben 
és szivárog be a talajba ott, ahol 
azt növényzet borítja. Ezeken a 
területeken az avar- és humusz-
réteg sokáig képes szivacs mód-
jára megkötni a nedvességet és 
ellátni a növényeket az éltető 

vízzel. Eközben a talajvízkész-
letek felé szivárgó többletvi-
zet ugyanezen rétegek és a 
növények gyökérzetével dúsan 
átszőtt talajréteg megtisztítja 
a legtöbb szennyező anyagtól. 
A víz a növényzettel borított 
felületekről nem csak párolog, 
hanem a növények aktív módon 
párologtatják is, ezzel sok-
kal kellemesebb mikroklímát 
teremtve a csupasz területeké-
hez képest.

Számokkal kifejezve ez azt 
jelenti, hogy egy 10 m lomb-
korona átmérőjű fa átlagosan 
napi 400 liter vizet párologtat 
el. Ennek hatására a lomb-
korona alatt akár 10 oC-kal 
is alacsonyabb hőmérséklet 
tapasztalható. Ilyen hűtőha-
tást napi 20-30 kWh villamos 
teljesítménnyel érnénk el, ami 
10 db légkondicionáló készülék 
működtetésével egyenértékű. A 
két szolgáltatás valójában nem 
összehasonlítható, hiszen a fák 
mindehhez a napsugárzásból 
nyernek energiát és ingyen, 
káros környezeti hatások nélkül 
végzik a dolgukat, míg ugyanez 

a gépi légkondicionálásról egy-
általán nem mondható el. A 
helyi klímaszabályozó hatás 
különösen fontos manapság, 
amikor az évi átlaghőmérsék-
letek és a hőmérsékleti szélső-
ségek növekedését egyszerre 
tapasztalhatjuk. 

Mindezeken túl ismert, hogy 
a zöld környezet, a fák, a virá-
gok hozzájárulnak közérzetünk 
javításához is. Ma már környe-
zetpszichológiai kutatások is 
bizonyítják, hogy a természe-
teshez jobban hasonlító, zöld 
környezetben nagyobb való-
színűséggel élünk boldogabb, 
kiegyensúlyozottabb életet, 
fokozódik a kreativitásunk és 
javul a stressztűrő képessé-
günk. Végül, de nem utolsó 
sorban a zöldfelületek, parkok 
értékes terei közösségi életünk-
nek is. 

Egy közmondás szerint: „A 
legalkalmasabb időpont egy 
fa ültetésére húsz évvel ezelőtt 
volt. A második legalkalmasabb 
időpont most van.”

Mindezek szellemében idén 
tavasszal több helyszínen is 
megkezdődött a közterületek 
zöldítése, fejlesztése. A Tátika 
tér és a Központi Rendezvény-
tér parkosítása önkormányzati 
beruházás keretében valósul 
meg. E két helyszínen kívül 
lelkes önkénteseknek és az 
önkormányzat támogatásának 
köszönhetően fákkal, cserjék-
kel és virágokkal gazdagodik a 
Rózsa utcai park is. 

A fásítás első ütemére a már-
cius 15-i hosszú hétvégén került 
sor. A segítőknek ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani: 
az ajándékba kapott fákért 
Fülöp Lászlónak, az ültetésben 
való segédkezésben Kostyál 
Jánosnak, valamint a Rózsa 
utca, a Rét utca és a Szilvafa 
utca lakóinak, akik azóta a fák 
locsolásáról is gondoskodnak. 

A tervek között további hely-
színek fásítása, virágosítása 
is szerepel a Faluban, Kertvá-
rosban és Újtelepen egyaránt. 
Az önkormányzat is támogat-
ja e szép célt, de a növények 

Zöldüljünk!
Összefogással a zöldebb Tátért

Az önkormányzati beruházással megvalósuló Tátika tér és Központi rendez-
vény tér mellett tavassszal több helyszínen is megkezdődött a közterületek 
zöldítése, fejlesztése önkéntes munkával, önkormányzati támogatással.
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ültetésével, majd gondozásával, 
locsolásával járó munkák meg-
haladják jelenlegi kapacitását. 
A feladatok ellátása céljából Táti 
PARKolók néven civil közösség 
szervezésébe fogtunk. A kezde-
ményezés célja, hogy egymás-
sal összefogva tegyük szebbé 
és élhetőbbé szűkebb környe-
zetünket. A közösségbe szere-
tettel várunk minden segíteni 
vágyó önkéntest. 

Elsőként a Faluban a Hősök 
tere és a második világháborús 
emlékmű környezete, Újtele-
pen az Esztergomi út és a Vak 
Bottyán utca közötti terület és 
Kertvárosban a Rózsa utcai park 

meglévő és jövőbeli növényei-
nek gondozására szerveznénk 
csapatokat a jelentkezőkből, 
akik segítenének az ültetésben 
is, valamint vállalnák a növé-
nyek rendszeres locsolását, a 
virágok ápolását, hogy színeik-
kel minél tovább örvendeztes-
sék Tát lakosságát. 

Aki jelentkezni szeretne, 
megteheti a Facebook csopor-
tunkban, ahol Táti PARKolók 
néven vagyunk megtalálha-
tóak, vagy telefonon is Pécsi 
Lindánál (06 30/473-8901) 
vagy Maros Rudolfnál (06 
20/581-1400).

Pécsi Linda: Végzős hallgató 

vagyok az ELTE geográfus 
mesterszakán, ahová a ter-
mészet iránti érdeklődés és 
szeretet vonzott. Szakmai 
gyakorlatomat töltöttem a táti 
önkormányzatnál, ahol Kos-
tyál Jánossal való együttmű-
ködés során bontakozott ki egy 
közösség gondolata, ami segí-
tene a város ,,felvirágoztatásá-
ban”, - ez a Táti PARKolók csa-
pata. Geográfusként igyekszem 
minél többet utazni, túrázni, 
melyekről cikkeket és fotókat is 
készítek. Előbbiek a Világutazó 
oldalán olvashatóak, utóbbia-
kat pedig már a magyar Natio-
nal Geographic is elismerte.

Maros Rudolf: Harmadik éve 
élek Táton, de korábban is sok 
időt töltöttem itt a nagyszüle-
im révén. Rengeteg lehetőséget 
látok abban, hogy a város még 
szebb és még élhetőbb legyen. 
Elérkezettnek láttam az időt, 
hogy a sok gondolkodást cse-
lekvések kövessék, ezért igyek-
szem aktív módon részt venni 
a frissen formálódó helyi kez-
deményezésekben. Szakmám 
és hivatásom a környezetvéde-
lemhez kapcsolódik. Elenged-
hetetlennek tartom, hogy vilá-
gunk ökologikusabbá váljon, és 
igyekszem tenni is ezért.

PÉCSI LINDA

A Kertvárosban található, mint-
egy 32 000 négyzetméteres 
gondozott, de alulhasznosított 
Központi téren olyan közössé-
gi és rekreációs funkció kerül 
kialakításra, amely a teret aktí-
van bekapcsolja a város életébe, 
hozzájárul az életminőség és a 
településkép fejlődéséhez. 

A művelődési központhoz, 
óvodához és iskolához legkö-
zelebb elhelyezkedő térrészen a 
ma rossz állapotban lévő sport-
pálya megújul, és a szurkolást 
is lehetővé tévő padok kerül-
nek elhelyezésre. A fejleszté-
sek befejezése után a városban 
zajló rendezvények (pünkös-
di rendezvények, novemberi 
búcsú stb.) méltó helyszíne lesz 
a felújított és közművesített 
Központi tér. A rendezvénye-
ket kiszolgáló létesítmények 
– pl. kisebb méretű szabadtéri 
színpad illetve fedett/nyitott 
pavilonok – elektromos ellá-
tására a térszint alá süllyesz-
tett csatlakozási lehetőség 

kerül kiépítésre. A kialakítan-
dó pihenőparkot és közösségi 
teret (kertes közösségi teraszt) 
őshonos, kis fenntartási igényű 
növényzet teszi majd barátsá-
gossá. Megtörténik a csapadék-
vizet befogadó tó létesítésének 
előkészítése, mely a környező 
utcák vízrendezését is szolgál-
ni fogja. Többfunkciós család-
barát játszótér, szabadtéri fit-
ness- és futópálya kialakítása is 
megvalósul. Megtörténik a tér 
zöld infrastruktúra rekonstruk-
ciója, a növények vízellátására 
csepegtető öntözőrendszert 
telepítenek. 

Az Ófaluban található – rész-
ben alulhasznosított zöldfe-
lületként, részben ideiglenes 
buszparkolóként funkcionáló 
– 2433 négyzetméteres Táti-
ka téren időszakosan üzeme-
lő, helyi termelői piac kerül 
kialakításra, beton standok 
kiépítésével. Ez a fejlesztés a 
gazdaságélénkítő hatáson túl 
a lakosság jobb ellátását és a 

helyi/környékbeli őstermelők 
piacra jutását egyaránt segí-
teni fogja. A terület a parko-
sítás és a zöld infrastruktúra 
hálózat megújítását követően 
alkalmassá válik a szabadidő 
kellemes eltöltésére és a busz-
megálló melletti kulturált 
várakozásra is. A zöldfelület 
gondozására itt is csepegtető 
öntözőrendszert telepítenek.

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

Azonosító száma: TOP-2.1.2 
-16-KO1-2017-00002.

A projekt összköltsége: 160 
614 710 Ft. 

A támogatás összege: 149 935 
478 Ft.

A projekt tervezett befejezése: 
2020. 01. 31.

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

Zöldterület fejlesztés Táton
Megújul a Tátika tér és a Központi rendezvény tér

A projekt célja Tát két jelentős méretű és központi elhelyezkedésű, de jelenleg 
kihasználatlan belterületi zöldfelületének – Központi tér és Tátika tér – fejlesz-
tése. A közel 150 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatással meg-
valósuló beruházás eredményeként a két közterület számos új funkciót kap, 
mely jelentősen javítja a helyi lakosság életminőségét.
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A lomtalanítást a településen 
közszolgáltató, NHSZ Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. alvállalkozója az 
Esztergomi Köztisztasági Non-
profit Kft. végzi.

Kérjük, az elszállítandó max. 
3 m3 lomhulladékot reggel 6 
órára helyezzék el közterületen, 
úgy, hogy azt a begyűjtést vég-
ző jármű meg tudja közelíteni 
és a rakodás biztonságosan és 

balesetmentesen elvégezhető 
legyen.

A lomtalanítás során kérjük, 
amennyiben lehetséges, a kis-
darabos lomhulladékát nyitott 
zsákban vagy dobozban helyez-
ze ki, ezzel könnyítve meg mun-
katársaink munkáját.

Éves lomtalanítás keretében 
háztartási lomok- háztartási 
berendezési tárgyak, bútorok, 
műanyag eszközök, könyvek, 

ruhák, szőnyegek, megunt játé-
kok stb. kerülnek elszállításra.

Éves lomtalanítás során nem 
szállíthatunk el:

Elektronikai hulladékot (tv, 
rádió, hűtőgép, porszívó, hajszá-
rító, tűzhely, stb.)

Veszélyes hulladékot (festéket, 
ragasztót, vegyszereket, gyógy-
szereket, növényvédő szereket, 
fáradt olajat vagy ezekkel szeny-
nyezett tárgyakat, akkumulátort, 

elemeket, gumiabroncsot, stb.)
Építési törmeléket (kibontott 

ajtót, ablakot, kádat, csempét, 
gipszet, téglákat, betont, csere-
pet, stb.)

Zöldhulladékot, (gally, salak, 
trágya, szalma, egyéb növényi 
és állati hulladék) egyéb mező-
gazdasági, ipari hulladékot

Kérem, figyeljen arra, hogy 
csak a lomtalanításkor elszállít-
ható tárgyakat helyezze ki, ezzel 
ügyelve környezete tisztaságára.

Segítő együttműködésüket 
megköszönve

NHSZ VÉRTES VIDÉKE HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

A MI6, a hazai zöldgazdasági 
szakmapolitika meghatározó 
szereplője a Virtuális Erőmű 
Programja keretében idén is 
meghirdette az Energiahaté-
konysági Kiválósági Pályázatát, 
melynek keretében energiahaté-
kony és energiatudatos vállala-
tokat, intézményeket, iskolákat 
és önkormányzatokat ismertek 
el. Megyénkből rekordszámú 
pályázatot nyújtottak be, ami 
kiváló visszaigazolása a megyei 
önkormányzat klímavédel-
mi szervező tevékenységének. 
Ezúttal 24 település részesült 
energiatudatos és energiaha-
tékony önkormányzat díjban: 
Tatabánya Megyei Jogú város, 
Tata, Esztergom, Komárom, 
Kisbér, Baj, Bábolna, Nyerges- 
újfalu, Tát, Lábatlan, Sárisáp, 
Csolnok, Pilismarót, Dömös, 
Héreg, Mocsa, Kocs, Vértessző-
lős, Várgesztes, Vértessomló, 
Ászár, Kerékteleki, Bakonysár-
kány, Bakonyszombathely vehe-
tett át elismerést a Parlament 

Felsőházi termében tartott díjá-
tadó gáláján. Megyénkből díjat 
vehetett át a Tatabányai Tör-
vényszék nevében Csorba Zsolt 
Ödön elnök is, aki bejelentette, 
ebben az évben a bíróságok is 
csatlakoznak a programhoz.

A rendezvényen előadást 
tartott Áder János köztársasá-
gi elnök, köszöntőt mondott 
Szili Katalin, miniszterelnöki 
megbízott, a Nemzeti Fenntart-
ható Fejlődési Tanács tisztelet-
beli elnöke, Molnár Ferenc, a 
Magyar Innováció és Hatékony-
ság Nonprofit Kft. tulajdonosa, 

valamint Mezősi Balázs, a Vir-
tuális Erőmű Program operatív 
igazgatója.

Popovics György, a Komá-
rom-Esztergom megyei közgyű-
lés elnöke ünnepi köszöntőjében 
kiemelte, a megyei önkormány-
zat már a kezdetektől élharcosa 
a klímaváltozás elleni küzde-
lemnek. „Örömmel jelenthetem, 
hogy az idei évben újabb szintet 
léptünk, köszönhetően a TOP 
nyertes pályázatai keretében 
megvalósult és megvalósuló 
épületenergetikai beruházá-
soknak, amelyeken keresztül 

már mérhető megtakarítások-
ról és megújuló energia kapa-
citásokról számolhatunk be” 
– hangsúlyozta.

A megyei önkormányzat 
korábban a megyék közül első-
ként részesült „Klímatudatos 
önkormányzat” díjban, év végén 
pedig szintén úttörőként Virtuá-
lis Erőmű Alapkövet vehetett át. 
A beruházásokhoz kapcsolódó 
koordináló tevékenységéért a 
díjátadó ünnepségen ezúttal 
megyei mentor-díjban részesült.

Az ünnepségen díjazott tele-
pülések kezdetektől fogva aktí-
van bekapcsolódtak a megyei 
önkormányzat klímavédelmi 
munkájába. Energiatudatos 
címet kaptak azok az önkor-
mányzatok, amelyek kész ter-
vekkel és ezekre épülő benyúj-
tott pályázatokkal, így erős 
elkötelezettséggel rendelkez-
nek az energiatudatosság iránt. 
Energiahatékony címet pedig 
azok, amelyek a kész terveken és 
pályázatokon túl megvalósított 
és lezárt energetikai beruházá-
sokkal is rendelkeznek. 

„A településeknek hála jó 
úton járunk, hogy legfőbb kül-
detésünket teljesíthessük, azaz, 
hogy közbeszéd tárgyává tegyük 
a klímaváltozást, és forintra 
váltsuk klímavédelmi terveink 
célkitűzéseit” – köszönte meg a 
települések vezetőinek az eddigi 
munkájukat Popovics György.

FORRÁS: KEMÖH

Klímatudatos-díjat kapott megyénk 
huszonnégy települése
Tát ismét a díjazottak között

Megyei mentor-díjjal ismerte el a megyei önkormányzatot energiahatékonyság 
terén tett erőfeszítéseiért a Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6) Nkft. már-
cius 6-án megtartott díjátadóján a Parlamentben. Megyénk 24 települését is 
kitüntették az energiatudatos és enegiahatékony díjjal.

Lomtalanítási tájékoztató
Tát településen a lomtalanítás 2019.04.13-án kerül megrendezésre
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Kozlik Zsoltot korábbról is  töb-
ben ismerhetjük, hiszen táti szü-
letésű, és jelenleg is táti lakos. 

Tanulmányait a Tát-Kertvá-
rosi Általános Iskolában kezd-
te, majd Tatán az Eötvös József 
Gimnáziumban folytatta. 
Egyetemi tanulmányait 2010 és 
2015 között végezte nemzetközi 
igazgatásszervező alapképzési 
szakon, illetve közigazgatá-
si menedzser mesterképzési 
szakon a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemen. Tanulmányai 
elvégzése után a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatalánál 
helyezkedett el. Közel három 
évet töltött itt, illetve a jogutód 
szervezetnél. Tavaly nyáron vál-
tott munkahelyet, és lett  a Táti 
Közös Önkormányzati  Hivatal 
dolgozója. Először mint igazga-
tási ügyintéző tevékenykedett 
az akkor még hivatalban lévő 
korábbi jegyző munkatársa-
ként, sok értékes tapasztalatot 
szerezve, majd ezt követően 
megpályázta és elnyerte a jegy-
zői állást. 

Kozlik Zsolt már kora ifjúsá-
gától érdeklődik a közigazgatás 
iránt. Édesapja is a közszférá-
ban dolgozik, az ő példája és 

személyes bátorítása is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a közigazgatást 
választotta hivatásul. Munkáját 
közszolgálatnak tekinti, ezért is 

örül annak, hogy a szülővárosá-
ban dolgozhat.

Sok új feladattal is találkozik 
nap mint nap, ami sokrétűvé és 
változatossá teszi a munkáját. 

Az állampolgárok részéről 
érkező megkeresésekkel kap-
csolatban igyekszik legjobb 
tudása és belátása szerint 
eljárni. Esetenként bonyolul-
tabb helyzetek is előállhatnak, 
de a sikeres problémamegol-
dás öröme kárpótol minden 
fáradozást.

Új munkahelyén segítőkész, 
jó kollégákra talált. Jó a munka-
közösség, és ez az egyik alapja a 
hatékony munkavégzésnek. 

Az új táti jegyzőnek min-
den táti polgár nevében kívá-
nunk további sok sikert a 
munkájában. 

MILINSZKI MÁRTON

Tát új jegyzője
Bemutatjuk a Közös Önkormányzati Hivatal új vezetőjét

Tát új jegyzője, Kozlik Zsolt, tavaly decemberben vette át a tisztséget elődjé-
től, a leköszönő Dérné Dr. Varga Katalintól.

A Táti Német Nemzetisé-
gi Fúvószenekari Egyesület  
2019. február 13-án tartott 

Közgyűlésén a tagság három 
évre megválasztotta az Elnök-
ség és a Felügyelőbizottság 

tagjait, akik 2022 február 23-ig 
látják el tisztségüket. 

Elnökség: Szádóczki Iván 
elnök, Rózsavölgyi Károlyné 
titkár, Szladik Tibor művészeti 
vezető, Tóth Károly gazdasági 
vezető és Kovács Katalin ifjú-
sági képviselő.

 Felügyelőbizottság: Jurásek 
Tivadar elnök, Krajcsovics Ist-
ván tag és Papp Zsófia tag.

Schrattenbachi 
vendégszereplés

A legkiterjedtebb és legré-
gebbi baráti kapcsolata a zene-
karnak Németországban van. 
1986-tól kezdődően hatszor 
voltunk a bajorországi Schrat-
tenbachban. A Musikverein 
Schrattenbach tagjai pedig hét-
szer szerepeltek Táton.

 Bajor barátaink fúvószene-
kara a megalakulásának 175. 
évfordulóját ünnepli 2019-ben. 
Ebből az alkalomból Schrat-
tenbachban rendezik meg a 

47. Területi Zenekari Feszti-
vált (Bezirkmusikfest), melyre 
fúvószenekarunk 2018.12.27-én 
hivatalos meghívást kapott.

 Terveink szerint 2019. július 
11-én (csütörtökön) 5 órakor 
indulunk Schrattenbachba 
és 15-én (hétfőn) 20.30 órakor 
érkezünk vissza Tátra.  

 A Fesztivál kiemelkedő prog-
ramja a kb. 50 fúvószenekar 
ünnepi felvonulása lesz.

Adó 1%
Egyesületünk nagyon hálás 

lenne, ha Ön, családtagja, mun-
katársa, vagy ismerőse az adója 
1%-nak a felajánlásával idén is 
segítené a működésünket. Az 
adóbevallás rendelkező nyilat-
kozatába az alábbi adószámun-
kat kérjük beírni: 18604568 -1-11 

Seg ít ség ü ket előre is 
köszönjük!

A TÁTI NÉMET NEMZETISÉGI 
FÚVÓSZENEKARI EGYESÜLET 

VEZETŐSÉGE

Változások a 
fúvószenekari egyesület 
vezetésében
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Elmondták a verset, elvégezték 
a locsolást. A kölnit titokban 
szaporítani kellett, mikor már 
nagyon fogyott; vagy ujjukat 
jobban rászorították az üveg 
szájára - minek pazarolni, ha 
már úgyis elég illat terjeng a ház-
ban… A sokgyerekes családfő 
megkérdezte a locsolkodókat: 
Nohát, mutassátok, van-e már 
sok pénzetek? Most mindenkitől 
elveszek 10 fillért, de mindegyik-
teknek 20 fillért adok helyette. A 
gyerekek elköszöntek: KRISZ-
TUS FELTÁMADT, de a felele-
tet már csak a hátukba kapták: 
VALÓBAN FELTÁMADT! Az 
utcán aztán elégedetten beszél-
ték meg: Had vigye azt a 10 fillért, 
nekünk mégiscsak 20 fillérünk 
van. Lehet, hogy az okostelefo-
nokat illatfelhő árasztására is 
kiképezik, s így újra divatbajön 
a locsolkodás… de hát…

Nemcsak gondoljuk, vagy 
hisszük, hogy feltámadt, hanem 
VALÓBAN FELTÁMADT! Jézus 
sírjának őreit - akik különleges 
dolgokat láttak a feltámadás haj-
nalán, bár Jézus nem nevetett 
szemükbe - próbálták pénzzel 
elhallgattatni; meg, hogy ellop-
ták a holttestet a sírból… Péter 
és János azonban nemcsak az 
otthagyott lepleket látta, hanem 
a feltámadt, élő Jézust is. Sokan 
mások is látták, és már hiába 
vesszőzték az apostolokat, hogy 
ne beszéljenek Jézusról. A feltá-
madás ereje hozta össze a korai 
keresztényeket a kenyértöréses, 

úrvacsorás istentiszteletre, s a 
feltámadás ereje van mostani 
szentmiséinkben is: JÉZUS ÉL!

Jézus életében fontos szerepet 
játszott a böjt. Nagyon kemény 
böjtölési gyakorlatot végzett el, 
mielőtt nyilvánosan fellépett. 

Amikor tanítványai elbizonyta-
lanodtak egy epilepsziás gyerek 
meggyógyításakor, azt mondta: 
ezt a fajtát csak böjttel és imád-
sággal lehet meggyógyítani 
(Mt.17,21). Az egyház gyakorla-
tában kialakult a húsvét előtti, 
több hetes nagyböjt. Az étkezési 
rend átalakulása elgyengítette a 

hagyományos, hús-tilalmas böj-
tölést. Más teszi elém az ételt - 
elfelejtettem, hogy péntek van… 
Amikor maguknak főztek az 
emberek, akadtak, akik egész 
nagyböjt alatt sós krumplin 
éltek, még az olajat is megtagad-

ták maguktól. Persze, ők nem 
nehéz fizikai munkát végeztek.

Előre kell haladnunk, és 
semmi értelme se lenne a 
múlt újra-élesztgetésének. A 
böjt önfegyelmezési gyakor-
lat. Önfegyelmező képességre, 
s az ilyen készség kifejlesz-
tésére ezután még nagyobb 

szükségünk lesz, mint a múlt-
ban volt. Az étkezési elbi-
zonytalanodásban is meg kell 
találnunk az önfegyelmezés 
gyakorlatait, módjait. Ennek 
nemcsak passzív, önmegtaga-
dó formái vannak, de vannak 
aktivitást igénylő lehetőségei is. 
Ilyen pl. a karitatív tevékenység. 
Ez mindenekelőtt egyéni fela-
dat, a közösség csak támogatni 
tudja e törekvést. Az egyénnek 
kell magát keresztény karak-
terré formálnia, Jézus nyomán, 
Jézus segítségével, hogy élete 
ne tehetetlen sodródás legyen, 
ahogyan a víz viszi-sodorja, 
amiket hátára vesz.

Jézus feltámadása a mi éle-
tünk útját is mutatja, amely foly-
tatódik a halálunk után. Addig 
azonban még tennivalónk van 
ebben a világban: Isten köré kell 
szerveződnie az emberi fajnak. 
Eddig is összedőlt, ezután is 
össze fog dőlni minden olyan 
próbálkozás, amikor embert 
állítanak a szerveződés közép-
pontjába. Fajunk családfája óri-
ási térben is, időben is. A csilla-
gokban keletkeztek azoknak az 
elemeknek atomjai, amelyek 
testünket, környezetünket fel-
építik. Évmilliárdokkal mérhe-
tő folyamat áll mögöttünk, s mi 
ennek a folyamatnak nemcsak 
folytatódásai, de folytatói is 
vagyunk. Az Isten köré szerve-
ződés egyetértés és együttmű-
ködés útján lehetséges. Ehelyett 
egyre csak beleakadunk egy-
másba, s ezt állandóan sérel-
mezzük. A Jézus által adott iste-
ni tanítás segít ki minket ebből 
az összegabalyodottságból. 

A feltámadás, az isteni taní-
tás, s a természet szava egybe-
cseng, s ez mindig újraépíti a 
reményt. Isten-áldotta húsvétot 
kívánok Tát népének.

Krisztus feltámadt
Ünnepi gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól

Az ország egyes tájain, régebben, az emberek így köszöntek húsvétkor egy-
másnak: KRISZTUS FELTÁMADT. A locsolkodó fiúk is ezzel léptek be a lányos 
házakhoz: KRISZTUS FELTÁMADT. 

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

Címlapfotó: Hámos László: Húsvéti dekoráció a Margaréta Virágboltban; Fent: Raffaello: Krisztus feltámadása 
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 ? Kedves Ágnes! A személyedet 
a legtöbben összekapcsoljuk 
az  idősotthonnal, hiszen majd-
hogynem az otthon létrejötte 
óta részt veszel a vezetésében.  

- A táti idősotthon 1995-ben 
nyílt, jómagam pedig 1997-től 
vagyok az intézményben, így 
valóban azt lehet mondani, 
hogy végigkísértem eddigi 
működését.

A fiatalabbak talán kevésbé 
tudják, hogy a mostani otthon-
nak volt egy elődje. Ez volt az 
Árpád utcai gondozási központ, 
ahol állandó tartózkodásra is 
volt lehetőség 7-8 fő részére. 
Ennek az otthonnak Kertész 
Lászlóné Marika volt a vezető-
je, és a később megnyílt Szent 
György otthont is ő vezette bő 
három éven keresztül.

Én már abban az időben 
nagyon jó kapcsolatban álltam 
vele. Az ő példája, elhivatottsá-
ga is hozzájárult ahhoz, hogy 
az idősekkel való foglalkozást 
megszerettem.

Még az ő vezetése alatt kerül-
tem a gazdasági iroda élére, és 
itt voltam egészen 2006-ig, ami-
kor is Kátai Ferenc igazgató úr 
nyugdíjba vonulását követően 
kineveztek utódjául. Tizenkét 
éven át töltöttem be az igazga-
tói posztot. 

 ? Korábbi életutadról mit lehet 
tudni? Azt tudom, hogy hozzám 
hasonlóan nem táti születésű 
vagy. Kelet-Magyarországról 
származol. Mikor és hogyan 
kerültél Tátra?

- Harmincnégy évvel ezelőtt 
költöztem Tátra a Szabolcs 
megyei Mátészalkáról. Előtte 
Hodászon laktunk a szüleim-
mel, és négy testvéremmel. 
Debrecenben jártam vegyipari 
középiskolába, vegyésztech-
nikus lettem. Mátészalkán a 
MOM-ban (Magyar Optikai 
Művek) dolgoztam. Férjemmel, 
Lóránddal Mátészalkán ismer-
kedtünk össze.

Férjem családja erdélyi, de 
amikor megismerkedtünk, a 
család már Táton lakott, így ide 
költöztem. Már táti lakosként 

elvégeztem a Közgázt és mér-
legképes könyvelői képesítést 
szereztem. 

1985-től 1993-ig a dorogi 
Kögyó-ban, majd 95-től 97-ig 
az esztergomi kórházban 
dolgoztam. 

 ? Úgy gondolom, nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy az idős- 
otthon vezetőjeként is jó mun-
kát végeztél. Ezt bizonyítja az 
intézmény állagában, anyagi 
felszereltségében tapasztal-
ható folyamatos javulás, de az 
otthon belső életének rende-
zettsége is. 

- Nagyon tisztelem az idő-
seket és jó a kapcsolatom nem 
csak a bentlakókkal, hanem a 
településen élőkkel is. Töreked-
tem arra, hogy az otthonban 
élhető körülményeket bizto-
sítsak az ott élőknek. Igyekez-
tem különböző ünnepi esemé-
nyekkel is színesíteni az idős 
emberek mindennapjait, mert 
tapasztalataim szerint ezek az 
ünnepi alkalmak sokat jelente-
nek mind a bentlakóknak mind 
a hozzátartozóknak, - noha két-
ségkívül jelentős költségvonza-
tuk is van néha. Az idősnapi 

rendezvényeket a kultúrházban 
minden évben mi szervezzük. 

Több jelentős beruházás is 
megvalósult a kinevezésem 
ideje alatt. Ezek közül a jelen-
tősebbek: a kerítésépítés, a tető 
esővízelvezetőinek a felújítá-
sa, kazáncsere és a föld alatti 
csőrendszer kiépítése, teljes 
ajtó-ablak csere, szobák beren-
dezésének kialakítása, az udvar 
járdáinak díszburkolattal való 
lefedése, az épület egy részének 
külső szigetelése. 

Az otthonban, mióta ott dol-
gozom, öt esküvőt is tartottunk. 

Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy az idősekkel való foglal-
kozás nem egy könnyű munka. 
Sokan azt gondolják, hogy csak 
egyszerű gondozási feladatokat 
látunk el. Pedig egy idősek ott-
honában nem ritkán kemény, 
váratlan helyzetek is előáll-
nak, amelyeket a lehető legjob-
ban meg kell oldani. Igencsak 
embertpróbáló feladatok ezek, 
ha jól szeretnénk csinálni a 
munkánkat.

 ?  Szinte minden csütörtökön 
ott vagyok az idősotthonban 
tartott szentmisén, és ilyenkor 

mindig úgy érzem, hogy nem 
csak a szentmise tett gazda-
gabbá, de az idősek közelsége 
is. 

- Az idősektől lehet tanulni 
és igen, gazdagszik az ember 
általuk. Mint szociális munkás, 
azt tudom mondani, hogy sok 
türelmet és kitartást igényel az 
idősekkel való törődés, de cse-
rébe is sokat kapunk. 

 ? Egyszer azt mondtad nekem 
még régebben, hogy a szociá-
lis munkának nincs meg a kel-
lő tisztelete. Fenntartod ezt a 
véleményt?

Igen, fenntartom. Vágyam 
és egyik legfőbb célom az volt, 
hogy az intézményben dolgo-
zókkal összefogva úgy és azon 
dolgozzunk, hogy a szociális 
munkát végzők elismertsége 
helyi szinten és társadalmi 
szinten is emelkedjen. Kívá-
nom az intézmény vezetőinek, 
dolgozóinak, hogy a jövőben is 
legyen erejük és kitartásuk ezen 
dolgozni. 

Köszönöm a beszélgetést. 
Békés, tartalmas nyugdíjas 
éveket kívánok. 

MILINSZKI MÁRTON

Szinte a kezdetektől az idősek 
otthonában
Nyugdíjba vonul az intézmény igazgatója

Marosi Lórándné Kulcsár Ágnes, a táti Szent György Idősek Otthona igazgatója 
idén május 1-vel nyugdíjba vonul. Jelenleg felmentési idejét tölti. Vele beszél-
gettünk nyugdíjba vonulása apropóján.
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Szomszédoló koncert

2019. március 18-án rendezték 
meg a környékbeli zeneisko-
lák tanárainak „szomszédoló” 
hangversenyét. 

A rendezvény szervezését 
most a Nyergesújfalui Szabolcsi 
Bence Alapfokú Művészeti Iskola 
vállalta. A házigazdákon kívül a 
koncerten felléptek a dorogi, az 
esztergomi, a párkányi és a táti 
zeneiskolák tanárai. Az intézmé-
nyek saját produkcióit néhány 
közös műsorszám is színesítette. 

A mi kis zeneiskolánk prog-
ramjában szinte a teljes tantes-
tület színpadra lépett: Kissné 
Hasenbeck Melinda – fuvola, 
Móczik Csaba – furulya és fuvo-
la, Albert Szabolcs – klarinét, 

Schreck Ferenc – harsona, Jász-
berényi Edina és Pohner Hedvig 
– gitár, illetve vendégként zongo-
rán közreműködött Prantnerné 
Turi Mónika. 

Műsorválasztásunk ezúttal 
is eltért a megszokott klasszi-
kus műfajoktól. Albert Szabolcs 
tanár úr nagy lelkesedéssel és 
hozzáértéssel ír át, hangszerel 
közismert, népszerű dallamokat 
egy meglévő előadói apparátus 
hangszereire. Erre a koncertre 
Abba, illetve Klaus Badelt/Hans 
Zimmer: A Karib-tenger kalózai 
című művére esett a választása. 

A koncert után kellemes han-
gulatú vendéglátásban részesül-
tünk, ahol kötetlen beszélgetés-
sel zártuk az igen hosszúra nyúlt 
estét.

Nem fog fájni! 

Az előző évekhez hasonlóan a 
Lavotta János Alapfokú Művé-
szeti Iskola idén is nyílt hetet 
tervez május 06 – 10 között. A 
pontos programokról, részle-
tekről a későbbiekben fogunk 
beszámolni.

Elöljáróban annyit, hogy 
ennek a hétnek a második nap-
ján, 2019. május 7-én, kedden 18 
órára invitálunk minden olyan 
érdeklődőt, aki szeretné meg-
tudni, kipróbálni mit jelent fel-
nőtt kezdőként szolfézst, zene-
elméletet tanulni.

Ehhez a jókedvű ismerkedés-
hez, próbálkozáshoz semmifé-
le zenei előképzettségre nincs 
szükség, csak érdeklődő önma-
gukat (esetleg a szomszédokat, 
barátokat) kell hozni.

Sok szeretettel vár mindenkit 
Pohner Hédi tanárnő.

II. félévi tanszaki 
koncertek 

2019. április 03. (szerda), 16.30 
órakor. Helyszín: Kultúrház, 
Kisterem. Kuti Balázs növen-
dékeinek koncertje

2019. április 09. (kedd), 16.30 
órakor. Helyszín: Kultúrház, 
kisterem. Albert Szabolcs 
növendékeinek koncertje

2019. április 10. (szerda), 16.30 
órakor Helyszín: Kultúrház, kis-
terem. Schreck Ferenc növen-
dékeinek koncertje

2019. április 11. (csütörtök), 
16.30 órakor. Helyszín: Kultúr-
ház, kisterem. Kissné Hasen-
beck Melinda és Móczik Csaba 
növendékeinek koncertje

2019. április 12. (péntek), 
16.30 órakor. Helyszín: Táti III. 
Béla Általános Iskola „B” épület. 
Jászberényi Edina növendékei-
nek koncertje .

Zeneiskola hírei

A táti Szent György Otthonban 
heti illetve napi foglalkozta-
tási terv alapján biztosítunk 
foglalkozást ellátottjainknak, 
azonban a jelentősebb ünne-
peket nagyobb készülődés, 

izgalmakkal teli  várakozás 
előzi meg.

Az idei év első ilyen  program-
ja  a február 15-én megrendezett  
farsangi bál volt, amin a dolgo-
zók, és a Nyugdíjas Klubosok is 

műsorral készültek. Természe-
tesen a hagyományoknak meg-
felelően a finom fánk és a zene 
sem hiányozhatott.  A talpalá-
valóról a  Nagy Band gondosko-
dott. Mint minden évben most 

is nagyon jól sikerült a mulat-
ság,  utána még hosszú hetekig 
szívesen emlékeztek vissza rá és 
emlegették lakóink. 

Má rcius 8-á n la kóin k 
férfi tagjai bevonásával tet-
tük ünnepivé a hölgy lakók 
délelőttjét. 

Március 14-én az irodalmi 
kör rendezésében megemlékez-
tünk az 1848-as forradalomról. 
Este a városi műsoron is képvi-
seltettük magunkat.

Április 18-án a húsvéti szo-
kásokat, hagyományokat eleve-
nítjük fel, ez alkalomból megle-
petés vendég fogja a lakókat és a 
klubosokat szórakoztatni. 

Az év többi részén is azon dol-
gozunk, hogy a széleskörű tevé-
kenység kínálat segítségével, 
élményekben gazdag napokat 
tölthessenek ellátottjaink ezzel 
is segítve a  békés, boldog öreg-
kor megteremtését.

Ezekkel a gondolatokkal  a 
dolgozók és magam nevé-
ben is kívánok boldog húsvéti 
ünnepeket: 

LEITERMANN-NÉ HAUSZKNECHT 
KRISZTINA MEGBÍZOTT 

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Életképek a Szent György 
Otthonból
Az ünnepeket mindig nagyobb készülődés előzi meg

A táti Szent György Otthonban heti illetve napi foglalkoztatási terv alapján 
biztosítunk foglalkoztatást ellátottjainknak, azonban a jelentősebb ünnepe-
ket nagyobb készülődés, izgalmakkal teli  várakozás előzi meg.
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Az ünnepélyesen feldíszített 
bálteremmé alakított kultúr-
ház méltó helyszínt biztosított 
a báli szezon egyik fénypontjá-
nak, a svábbálnak, ahol a több 
mint 200 résztvevő vendég egy 
igazán vidám este folyamán 
hajnalig mulathatott.

A Német Nem zet iség i 
Asszonykórus tagjai a bálba 
érkezők ruhájára a sváb gyö-
kerekre utaló rozmaringot 
tűztek.

A magyarországi németek 
himnuszának eléneklése után 
a bált, Schmidt Gézáné a NKÖ 
elnöke nyitotta meg, majd 
Turi Lajos Tát polgármestere 
köszöntötte a megjelent ven-
dégeket. Mindketten örömüket 
fejezték ki, hogy ilyen sokan 
elfogadták meghívásukat és 
jelenlétükkel megtisztelték a 
25 év után újraélesztett sváb-
báli hagyományt.

A magyarországi svábbálok 
hosszú hagyományra tekinte-
nek vissza. Az emberek mindig 
is szívesen jártak ilyen fajta 
összejövetelekre, a közös ének-
lés, zenélés és tánc az összetar-
tozás érzését erősítette. Az est 
jó hangulatát a hagyományos 
népzene mellett slágereket is 
repertoárjukra tűző pilisvörös-
vári „Die Adlersteiner” zenekar 
biztosította. A bált fergeteges 

táncaival a „Somorer Tanzg-
ruppe”nyitotta meg biztosítva 
ezzel a kellő lendületet és kivá-
ló hangulatot. Természetesen a 
tombola sem hiányozhatott, a 
vendégek szorgalmasan vásá-
rolták a tombola jegyeket és 
a szerencsés nyertesek a szá-
mos szponzori felajánlásnak 
köszönhetően sok szép nye-
reménynek örvendhettek. Az 
est fénypontját természetesen 
az jelentette, amikor árverésre 
bocsátották a kék-fehér sza-
laggal átkötött rozmaringot. A 
rozmaring végig kíséri a sváb 
emberek életét, a keresztelő-
től a házasságon át egészen a 
végső búcsúig ott van velük. A 
hagyományok szerint a tiszta-
ság szimbóluma, egészséget, 
szerencsét hoz. Nem tudhatjuk 
biztosan- de reméljük az idei 
rozmaring árverés győztese 
Dlabik János az elkövetkező 
svábbálokon is jó egészségben 
fog részt venni feleségével, 
Zsuzsa asszonnyal, aki sváb 
elődeire emlékezve magára 

öltötte édesanyja sváb népvi-
seletét. A báli közönség bizony-
nyal jól érezte magát. A sok-sok 
pozitív visszajelzés alapján 
bátran mondhatjuk, hogy a 
svábbál sikeres rendezvény 
volt. Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik odaadó 
munkájukkal támogatták a 
rendezvény előkészületeit és 
lebonyolítását- így hozzájárul-
ván a bál sikeréhez.
SCHMIDT GÉZÁNÉ TÁTI NKÖ ELNÖKE.

Szabad egy táncra?
Újra megrendezték a Táti Svábbált

Március 2.-án farsang utolsó hétvégéjén szeretettel várták a táti kultúrházba 
a táncolni szerető, mulatni vágyó vendégeket. 

Rövid műsorral és koszorúzás-
sal emlékeztek meg a második 
világháborúban elhunyt lako-
sokra, valamint azokra a hoz-
zátartozókra, akik a harcok 
közben lelték halálukat. 1945. 
március 23-án értek véget a har-
cok a településen, ezért min-
den évben ehhez a dátumhoz 
legközelebb eső vasárnapon 
tartják a megemlékezéseket.

Az ünnepség kezdetén a 
megjelentek elénekelték a 
Himnuszt, majd a Német 
Nemzetiségi Asszonykórusra 
terelődött a figyelem. A höl-
gyektől a Könyörgés a magyar 
hadifoglyokért című éneket 
hallhattuk, majd Németh Péter 
képviselő járult a mikrofon elé, 

aki emlékező szavai után Kust-
ra Ferenc: Don-kanyari keserv 
című versét szavalta el.

A Táti Férfikórus elénekelte 
a Tief in Russland című német 
éneket, majd az emlékezők fel-
olvasták az emlékművön talál-
ható hősi halottak és a polgári 
áldozatok neveit.

Németh Péter képviselő és 
Kardos Mihály plébános meg-
koszorúzta a szobrot, majd a 
helyi nyugdíjas klub bányász 
vegyeskórusától a Volt egyszer 
egy hadnagyocska című dalt 
hallhattuk. 

A megemlékezés a Bol-
dogasszony Anyánk imával 
zárult.

WALCZER PATRIK

A II. Világháború 
áldozataira emlékeztek
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A borminták leadására már-
cius 21-én délután 3 és 7 óra 
között volt lehetőség a táti Kul-
túrház és Könyvtárban. Nyílt 
borversenyként volt meghir-
detve az esemény, vagyis nem 
csak a helyi gazdáktól, hanem 
más településekről is fogadtak 
mintákat. Minden beérkezett 
mintát minősítettek, melye-
kért a gazdák okleveleket kap-
tak, ám a hagyományokhoz 
hűen – a vendég Champion bor 
kivételével – a kupákat a helyi 
gazdák között osztották ki.

Összesen 82 mintát (40 fehér, 
31 vörös, 11 rose) neveztek a 
gazdák. A borok minősítésére 

március 23-án délelőtt került 
sor. A mintákat két (egy fehér 
boros valamint egy rose és 
vörös boros) csoportban, 100 
pontos értékelési rendszerben 
zsűrizték, ahol  a borok 75 pont 
alatt oklevél, 75 ponttól bronz, 
82 ponttól ezüst és 89 ponttól 
arany minősítést kaptak.

A zsűri elnöke Schmidt Atti-
la, az Adonyi Dunamenti Szent 
Orbán Borrend nagymestere 
volt.

A zsűri összesen 16 Okle-
vél (a minták 20%), 26 Bronz 
(32%), 29 Ezüst (35%) és 11 
Arany (13%) minősítést osz-
tott ki.

Az Erdősi János által felaján-
lott két különdíjat Trnka János 
Kékfrankos boráért, valamint 
Dlabik Zoltán Cabernet Franc 
boráért kapta.

A legjobb saját termelésű 
szőlőből készített bor külön-
díját Mogyorósbányán Dáni-
el Mihály kapta Kékfrankos 
boráért, Táton pedig Kriska 
Róbert Fehér Cuuve boráért.

A legjobb borok kategóriájá-
ban az alábbi kupák kerültek 
kiosztásra:

A legjobb rose díját (Tát és 
Mogyorósbánya közös) Kecs-
keméti Lajos Zweigelt Rose 
bora nyerte el.

A legjobb mogyorósbányai 
fehér bor díját Dlabik Zoltán 
Irsai Olivér bora kapta.

A legjobb táti fehérborét 
járó kupát Kriska Róbert Fehér 
Cuuve bora nyerte..

A legjobb mogyorósbányai 
vörösbor Dombrády Péter 
Blauburger bora lett.

A legjobb táti vörösbor-
nak idén Kékesi Sebestyén 
Cabernet Sauvignon borát 
választották.

Tát Város Önkormányzata 
nevében a szervezők három 
Champion kupát is kiosztot-
tak, külön-külön a legjobb 
táti, mogyorósbányai és ven-
dég borok között. A díjak mellé 
egyenként 20-20 ezer forintos 
Spar vásárlási utalvány került 
kiosztásra, melyet a táti SPAR 
partner áruház ajánlott fel.

A vendég borok közül a zsűri 
a legjobbnak  Ifj. Gábor József 
(Esztergom) Blauburger borát 
választotta.

Mogyorósbányáról idén a 
Champion díjat egy Rizling-
szilváni bor kapta, melynek 
tulajdonosa Adamcsik János.

2019-ben a zsűri Tát leg-
jobb borának Karaszek Mik-
lós Pölöskei Muskotályát 
választotta. 

A díjkiosztó ünnepségen 
közreműködött verssel Szi-
lágyi Péter, a Táti Férfikórus 
pedig bordalokat énekelt. A 
díjkiosztót követő vacsora 
és baráti beszélgetés közben 
Tibimaestro (Szladik Tibor) 
szórakoztatta a közönséget 
harmonikán.

M i nden bor sga z dá na k 
köszönjük a 2019. évi Tát-Mo-
gyorósbánya Borversenyen 
való részvételt és gratulálunk 
az eredményhez. 

Az önkormányzat és a szer-
vezők nevében köszönjük 
Erdősi Jánosnak az idei borver-
seny szervezésében nyújtott 
segítséget. Erdősi János a sta-
fétát Rózsahegyi Gyulától vette 
át, aki hosszú éveken keresztül 
volt a szervezők segítségére, 
melyet ugyancsak köszönünk!

HÁMOS LÁSZLÓ

Minősítették a helyi borokat
Tát-Mogyorósbánya Borverseny 2019.

2019. március 23-án a táti Kultúrházban került megrendezésre a hagyomá-
nyos Tát-Mogyorósbánya borverseny, melyet a két település évenként felvált-
va rendez meg.
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Január 31-én került sor a táti 
kultúrházban Gulyás Mária 
Cecília könyvbemutatójára. Az 
ELTE 2019-ben végzett germa-
nisztika szakos hallgatója a táti 
német viseletről írta szakdolgo-
zatát Dr. Erb Maria vezetésével. 
Az adatgyűjtés során a hallgató 
felkereste az összes, helyi német 
nyelvjárást még beszélő idősko-
rút és a Táti Asszonykórus tagja-
it is.  A Táti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására 
végül megvalósult a dolgozat 
tartalmának könyvbemutató-
ja is, melyen a szerzőn kívül az 
Asszonykórus és Férfikórus is 
szerepelt valamint egy régi ere-
deti táti ruhadarabokból álló 
kiállítás volt megtekinthető. Turi 
Lajos polgármester úr beszédé-
ben megköszönte Gulyás Cecília 
munkáját, a Táti Német Önkor-
mányzat részéről Schmidt Ilon-
ka, a képviselőtestület nevében 
pedig Kostyál János mondott 
köszönetet a helytörténeti szem-
pontból fontos műért.

A szerző a bemutatón nem 
csak a megjelent könyv tartal-
máról, hanem a gyűjtőmunkája 
során tapasztalt nehézségekről 
is beszámolt: „A gyűjtés kezde-
tén nem gondoltam, hogy ilyen 
mértékű nyelv- és hagyomány-
vesztést fogok dokumentálni“ - 
mondta Gulyás Cecília. A gyűj-
tőmunkát továbbá nehezítette 
az is, hogy a táti népviselethez 
tartozó ruhadarabok nevét 
helyi német nyelvjárásban már 
csak kevesen tudták megnevez-
ni. Ez a jelenség nem csak Táton, 
hanem más magyarországi 
német településeken is megne-
hezíti a kutatók munkáját.

Gulyás Cecília gyűjtése során 
csak fokozatosan jutott hozzá a 
ruhadarabokhoz, mert a leg-
több családban már nem álltak 
rendelkezésre komplett visele-
tek, csupán egyes ruhadarabok 
voltak megtalálhatók. A munka 
során segítséget jelentettek a 
családi archívfotók is, melyek 
segítségével elkészülhetett a 
népviselet pontos leírása. Mint 
más magyarországi német 
településeken, úgy Táton is 

„feláldozták“ az asszonyok 
a viseleteiket a háború utáni 
években, mikor mindenből 
hiány volt. A nagy felsőszok-
nyákat szétvágták és a kornak 
megfelelő ruhákká alakították 
át őket. A háború utáni időszak-
ban sokan helyezkedtek el az 
iparban, ez pedig a ruházatot is 
meghatározta. A praktikusabb-
nak tartott tömegruházat foko-
zatosan felváltotta a helyi nép-
viseletet. A női viseletben csak 
az értékesebb fej- és vállkendők 
maradtak fenn hosszabb ideig. 
A főváros közelsége szintén 

közrejátszott a népviselet átala-
kulásában és elhagyásában, 
kifejezetten feltűnő volt ez a 
férfi viseletben. A környéken élő 
férfiak zöme a helyi bányákban 
dolgozott, nekik könnyű, prak-
tikus ruházatra volt szükségük, 
ezért a korábban viselt csizmá-
kat is felváltották a félcipők.

A 2018-ban kiadott, fotókkal 
gazdagon illusztrált kétnyelvű 
kötet fontos információkat tar-
talmaz a táti női és férfi nép-
viseletről. Részletes leírással 
megtalálható benne a hajvise-
lettől, ruházattól az ékszerekig 

és kiegészítőkig minden egyes 
Táton használt ruhadarab. A 
férfiaknál a szakállviselettől a 
cipőkig szintén mindent doku-
mentált a szerző. A könyvben 
külön fejezet foglalkozik ezen 
kívül a gyermekek viseletével, 
illetve a ruhák tárolásával és 
funkciójával is. A helyi német 
nemzetiségi önkormányzat és 
a helyi lakosok szerint is hiány-
pótló darab készült el a munká-
val, hiszen nagyon kevés a hely-
történettel és kiemelten a helyi 
németség néprajzával foglalkozó 
német nyelvű munka Táton.

A Táti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a jövőben szor-
galmazni fogja, hogy a kiad-
ványt a német honismeret órá-
kon a helyi iskolások számára 
is elérhetővé tegyék, tartalmát 
pedig beépítsék a tananyagba is.

SÓS GABRIELLA
AZ EREDETI CIKK NÉMET NYELVEN 

A NEUE ZEITUNG MAGYARORSZÁGI 
NÉMET HETILAP 7/2019-ES 

SZÁMÁBAN JELENT MEG.
A könyv olvasható és 2990 

Ft-os áron megvásárolható a táti 
könyvtárban.

A táti német népviselet
Gulyás Mária Cecília könyvbemutatója

A Komárom-Esztergom megyei Tát korábban magyarországi német település-
nek számított. A körülbelül 5400 lakost számláló kisvárosban ma viszont már 
csak nagyon kevés német származású él, aki még emlékszik a helyi régi sváb 
szokásokra vagy a viseletre. 1976-ban alakult meg a Táti Asszonykórus, mely-
nek elsődleges célja a helyi német népdalok gyűjtése és a német népviselet 
újjáélesztése volt. Az érdeklődők ma elsősorban a Német Dalkörhöz és a Táti 
Babaklubhoz - melynek tagjai porcelánbabákat öltöztetnek táti német ruhába 

- fordulhatnak, ha kíváncsiak a helyi viseletre.
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Ha már itt jársz, akkor nézz 
be hozzánk egy horgászver-
senyre. Ugyanis a tavalyi évtől 
kezdve újra előttetek a lehető-
ség, hogy itt horgásszatok a 
Táti Tavon. Kicsit másképpen, 
mint máshol. Miért mondom 
ezt? 

Az elmúlt évek folyamán 
ig yekeztünk olyan irány t 
kitűzni célul, ami nem feltét-
lenül a hétköznapok horgá-
szainak igényeire van kihe-
gyezve. Előtérbe helyezve a 
halak egészségi állapotát, 
erőnlétüket és a tóban lakók 
minél változatosabb fajössze-
tételét, mennyiségét. Amint 
ezeket a feltételeket biztosí-
tottuk jöhettek a horgászok, 

viszont csak sport céllal! A 
horgászat szerencsére kezd 
egyre jobban a „fogd meg és 
engedd vissza”(C&R) irányba 
elmozdulni, egyre nagyobb 
igény mutatkozik a jó ver-
senypályák iránt, sport céllal. 
Ezt látván a szórakozás olyan 
módját próbáljuk a horgásza-
inknak biztosítani, ami felejt-
hetetlen élményt nyújthat. 
Versenyeink egész évben hor-
gászati lehetőséget biztosíta-
nak a nálunk próbálkozóknak, 
szinte minden horgászmód-
szerben megmérettethettek 
az úszózástól a fenekezésig, 
egyénitől a párosig. Facebook 
oldalunkon megtaláljátok a 
folyamatosan frissülő verseny 

naptárunkat, beszámolóinkat, 
fotóinkat. 

Facebook: https://w w w.
facebook.com/tativersenyto/ 

Kicsit bemutatnám a tavat 
azok számára, akik nem 
ismerik még tüzetesen. A Táti 
Tó 2,8 ha vízfelületű, kiváló 
adottságokkal rendelkező, 
intenzíven telepített mestersé-
ges kavicsbánya tó. Átlag víz-
mélysége 2,5 m, legmélyebb 
pontja elérheti helyenként a 7 
m-t. Vízellátását a Duna kavi-
cságyán keresztül beszűrődő 
kristálytiszta vize adja. Partja 
tagolatlan, a tó körül aszfalto-
zott út biztosítja a horgásza-
ink és látogatóink számára 
a jó megközelíthetőséget. A 

közeljövőben 40 kiépített hor-
gász helyet fogunk kialakíta-
ni a biztonságos időtöltéshez. 
Ezen felül egy a versenyeink 
alatt nyitva tartó büfével 
igyekszünk majd a kedvetek-
ben járni. 

Hogy a gyerekeknek szem-
léltetni tudjuk a tóban élő 
halfaunát,  ismeretterjesztő 
jelleggel egy képekkel, leírá-
sokkal tarkított „halösvényt” 
alakítunk ki a tó partján.

A Táti Tó-ban legnagyobb 
mennyiségben a ponty talál-
ható meg, továbbá amur, 
keszeg, kárász, koi ponty, csu-
ka, süllő, compó, fekete amur, 
tokhalak, márna színesítik 
az állományt. Hogy ne csak 
a versenyeken legyen majd a 
hangsúly, igyekszünk sike-
res, ismert sporthorgászokat 
elhívni hozzánk bemutató-
kat és nyílt napokat tartani a 
helyi érdeklődőknek, így test-
közelből szemlélhetitek majd a 
fogásokat, praktikákat.

Nemrégen tiszteletét tette 
nálunk Jankovich Krisztián, 
aki manapság egyik legis-
mertebb feeder horgászunk, 
beszámolója látható lesz az 
áprilisi Sporthorgász maga-
zinban. Erről készített filmjét 
pedig a Fishing and Hunting 
tévécsatorna májusi képkoc-
kái között keresgélhetitek.

A Táti Tó új arculatában a 
horgászat, mint élmény szol-
gáltatás a fő irányvonal, de ez 
nem csupán a versenyzőknek 
szól. Céges rendezvények, 
egyesületi versenyek, baráti 
horgászatok, táborok és meg-
annyi lehetőséget rejt ez a szép 
környezet. Látogassatok el ti is 
hozzánk és győződjetek meg 
személyesen. 

„Mert horgászni jó, minden-
kit vár a Táti Tó”

Érdeklődni: 
Schmidt-Kovács Bence
Tel. +36/30 211 6265
E-mail: ruthenuskft@gmail.

com
Facebook: https://w w w.

facebook.com/tativersenyto/
SCHMIDT-KOVÁCS BENCE

Újra nyitott a Táti Tó
„Mert horgászni jó, mindenkit vár a Táti Tó”

A cím egy kicsit becsapós lehet, ugyanis ez csak részben igaz. A táti elkerülő út 
mellett található konyhájáról méltán híres rönkház étterem mindenki számára 
ismert helyszín, esetleg még aki nem evett itt annak ajánlom.
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A legkisebbek a 8 év alatti gyere-
kek a szokásos torna rendszer-
ben rengeteg vasárnap öltötték 
magukra a Tigrisek félelmetes 
kék mezét. A legemlékezetesebb 
minden kisgyerek számára 
minden bizonnyal a Városlige-
ti Műjégpályán megrendezett 
Magyar Hoki Napja rendezvény 
volt. Itt a 8 és a 10 év alattiak is 
szerepeltek 1-1 csapattal. Ezen 
a tornán egy időben közel 1000 
gyermek kergeti a korongot a 
sok -sok pályán. Talán a vilá-
gon egyedülálló rendezvény 
ez, amelyen rendszeresen ott 
vannak a hazai jégkorongsport 
krémjéhez tartozó játékosok és 
vezetők.  A cél ebben a korosz-
tályban a biztos korcsolyázó 
tudás megszerzése és a sportág 
szeretete. Ezen célt minden kis-
gyereknél sikeresen elérte Bóta 
Gusztáv vezetőedző. 

Az egy korcsoporttal idő-
sebb gyerekek szintén Torna 
rendszerben játszottak több 
mint 10 vasárnap, és még nincs 
vége a szezonnak számukra. 
A fent említett Műjégpályás 
torna nekik is igen emlékeze-
tes volt. Szerepeltek emellett a 
Vasas jégcentrumban, amely 
hazánk egyik legmodernebb 
komplexuma. 

A 10 éven aluli gyerekek, 
fiúk lányok vegyesen, már a 

jégkorong alapjaiba is belekós-
tolnak, miután Ők már maga-
biztos korcsolyázó tudással 
rendelkeznek. 

A csapatunk legnagyobbjai, 
az U12-es korosztály, a szezon-
ban ismét a 12C bajnokságban 
vitézkedett. Mivel ezen bajnok-
ságban az eredményeket még 
nem rögzítik így bajnokot sem 
hirdetnek. Az azonban elmond-
ható, hogy a gyerekek meccsről 
meccsre jobban játszottak és 
annak ellenére, hogy az edzé-
seik a Táti kispályán zajlanak 
teljes jogú partnerei voltak a 
nagypályán készülő csapatok-
nak. Mert ebben a korosztály-
ban bizony már teljes pályán 
zajlanak a mérkőzések majd-
nem, mint a nagyoknál. 

Mivel az eredmények nem 
kerülnek rögzítésre hivatalo-
san minden mérkőzést 0-0-s 
döntetlennel zártunk. Azért ha 
a gyerekeket megkérdezzük, 
biztosan elmondják, melyik 
meccsen lőttünk több gólt mint 
az ellenfél. 

A szezonban volt lehetőség 
hetente több alkalommal is 
szabad korcsolyázás keretében 
oktatáson részt venni a pályán, 
ez idén is nagyon sikeres volt 
és 20 körüli az a gyermek, aki 
elkezdte a korcsolyázást e fog-
lalkozások keretében. 

Sajnos a melegedés a tavasz 
elhozta azt az időt amikor itt 
Táton elolvad a jég, de ennek 
ellenére a kis hokisok nem 
adják fel. Ilyenkor útra kelnek 
és az ország közel lévő jégpá-
lyáin hétköznap és hétvégeken 
is megtalálják a módját, hogy 
kergessék a korongot. 

A szezont bár itt Táton a 
jégen lezárjuk, azonban még 
számtalan tornára utazunk és 
a nagyok még valami extrát is 
tartogatnak. 

A jövő szezonban az eddigi 
három korosztály mellé a szak-
osztály vezetése a fejébe vette, 
hogy a felnőtt jégkorongot is 
szeretné meghonosítani a táti 
jégpályán az eddigi amatőr 
játékok mellé. Így ha minden 
jól megy a jövő szezonban Tát-
nak egy új, a felnőtt bajnokság-
ban játszó csapata lehet, aki-
ket érdemes lesz figyelemmel 
követni hétről hétre és lelkesen 
szurkolni nekik.

NYERS KRISZTINA

Táti Tigrisek
A 2018-2019-es szezonról

A Tigrisek az elmúlt hoki szezonban is 3 korosztály-
ban szerepeltek a különböző eseményeken ame-
lyeket a Magyar Jégkorong szövetség szervezett. 

A Mozdulat Táncművészeti 
Egyesület megkezdte az idei 
verseny szezonját.

Már az első versenyen óriási 
sikert arattak. Február 24-én 
a Ritmuscsapatok Országos 
Táncversenyén 15 produk-
cióval vettek részt, az erős 
mezőnyben végül 7 aranyat 
és 1 ezüstöt hoztak el, ebből 6 
aranyat táti gyerekek értek el. 
Aranyérmeseink: Tát gyermek 
csoport (Csonka Bítia, Janosc-
hek Dóra, Kálmán Ottília, 
Kupeczik Zselyke, Simon Adél, 
Zrínyi Zoé). Ők idén 2 különdí-
jat is elhoztak: a zsűri különdíját 
és a legmagasabb pontszámért 
járó különdíjat is. A csoport 
táncosai idén már egyéni és 

duó produkciókban is jeles-
kedtek: Janoschek Dóra-Kupe-
czik Zselyke duóban és mindkét 
lány szólóban is aranyérmes 
lett. Kupeczik Zselyke-Kreisz 
Emma duó arany és Zrínyi 
Zoé-Kálmán Ottília szintén 
duóban értek el első helyezést. 
További táti helyezettek: Eluye-
fa Petra Tejumade szóló 4. hely, 
Lalus Luca-Borbély Nóra duó 
4. hely, Janoschek Dóra szóló 6. 
hely, Csonka Bítia szóló 8. hely 
és Csonka Anízia szóló 8. hely. 

Tát büszkeségei idén is sze-
retnének bizonyítani a nemzet-
közi versenyen, ahová a kijutást 
biztosító lépcső első fokára lép-
tek a mostani aranyérmekkel.

SONKUTÁN RITA

Éremesővel tértek haza a 
Mozdulat Táncművészeti 
Egyesület táti tagjai
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GÓLYAHÍR

2018.december óta született 
táti gyermekek, városunk 
legifjabb polgárai:

- Ábrahám Tamás és Valasek 
Mónika leánya, Natasa
- Kisszölgyémi Dániel és Hor-
váth Enikő leánya, Diána
- Marlok Zsolt és Somogyi 
Réka leánya, Mása
- Supik Csanád és Bajkó 
Babett fia, Soma
- Dániel Zoltán és Pelcz Zsu-
zsanna fia, Szilárd
- Horváth Róbert és Müller 
Szabina fia, Benett Medox
- Flórián Attila és Polacsek 
Noémi  leánya, Anna
- Hamerszki Gyula és Magyar 
Zsuzsanna fia, Botond
- Völgyi László és Hegyesi Ildi-
kó Melinda fia, Gergő
- Horváth Mihály és Angyal 
Erzsébet fia, Zsombor
- Gurin Krisztián és Sziklai 
Georgina fia, Noel
- Kovács István Roland és 
Mihály Krisztina leánya, 
Hanna Amira
- Adolf József és Vachaja Ildikó 
leánya, Rozi
- Stiegler Ákos és Sági Tímea 
fia, Nándor
- Szatmári Attila és Sebák 
Mária lánya, Zoé
- Heszeg Károly és Hegyi Lotti 
leánya, Dorka
- Mucha Ádám és Vitai Adri-
enn fia, Bálint
- Enyedi Márton és Winkfein 
Bernadett leánya, Flóra
- Kazsoki Tamás és Homolai 
Rita fia, Áron Bendegúz
- Erős Tamás és Marosvölgyi 
Hedvig leánya Emma
- Tóth László és Madarász 
Regina fia, László
- Pothorszki László és Kirsch 
Zsuzsa leánya, Panni

Örülünk, hogy ilyen sok 
baba született az elmúlt 
időszakban településünkön! 
Gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk!

Előjegyzés
bölcsődei és óvodai 

felvételhez

Értesítjük azokat a szülőket, 
akik munkába szeretnének áll-
ni, és gyermekük 2019. szeptem-
berétől 2020. májusáig betölti

a második életévét, hogy a
bölcsődei előjegyzés ideje

2019.04.23.-tól 2019.04.25.-ig 
(8.00-15.00) lesz.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy az

óvodai beiratkozás 
2019.05.07.-től 2019. 05.09.-

ig (8.00-15.00) tart.
A beiratkozáshoz kérjük a 

gyermekek anyakönyvi kivo-
natát, lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványát, TAJ kártyáját, a 
szülők személyi igazolványát.

Beiratkozások helye: Tát, 
Móricz Zsigmond utca 1.

Programajánló:

- Hangfürdő gonggal és hang-
tálakkal, április 14. és május 12. 
(vasárnap) 18 óra
- Baba-mama ruhabörze, 
május 11. (szombat) 9-13 órá-
ig, jelentkezés: Szabó Judit 
(06703411105) vagy Bodrogi 
Bernadett (06709677333)
- Társasjáték Klub, május 11. 
(szombat) 9-12 óráig
- Festőkurzus Simon M. Vero-
nika festőművésszel, május 12. 
(vasárnap)
- Óvoda Szülők-Nevelők Bál, 
május 18. (szombat)

A programokról részletes infor-
máció a www.tatkultur.hu 
oldalon.

Általános iskolai 
beiretkozás

2019/2020. tanévre az álta-
lános iskolai első osztályokba 
történő beiratkozás időpontjai:

2019. április 11-én (csütörtö-
kön) 8 órától 19 óráig,

2019. április 12-én (pénte-
ken) 8 órától 18 óráig.
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