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A húsvét a keresztény világ 
egyik legjelentősebb ünnepe, 
amelyhez több jelkép is szo-
rosan kapcsolódik: a barka, a 
nyuszi, a bárány, és talán a leg-
fontosabb, a tojás.  A keresztény 
magyarázat szerint a tojásból 
kikelő madár Jézus újjászüle-
tését jelképezi: mint ahogy a 
tojásból új élet kel, úgy támad föl 
Krisztus is a sírjából az emberek 
megváltására. A tojások piros 
színre festésének hagyománya 
pedig az emberiségért áldozott 
vérének színétől eredeztethető, 
de a piros szín nemcsak a vért, 
az életet is jelképezi, egyben 
szerelmi ajándék is húsvétkor. 
Ezen szimbolikán túl a tojást 
szinte minden kultúrában a 
teremtéssel, termékenységgel, 
az élettel azonosítják, így nem 
csoda, hogy tavasszal, a termé-
szet megújulásakor különösen 
fontos szerephez jut. A fák, 
bokrok, vagy akár a lakásokban 
vázába állított barkaágak tojás-
sal való díszítése sok évszáza-
dos hagyomány, melynek ere-
dete Németországba vezethető 
vissza és manapság is a német 
szokásokat gyakorló országok-
ban elterjedt. Kialakulásának 
pontos története már homályba 

vész, de népszerűsége az elmúlt 
években új lendületet vett 

Városunkban – a Táti PARKo-
lók csapatának tagja, Horváthné  
Trepák Etelka javaslata nyomán 
– először idén díszítettünk tojás-
fát. A választás az éppen meg-
újuló kertvárosi Központi Ren-
dezvénytéren álló egyik mezei 
juharra esett. Elhelyezkedésé-
nek köszönhetően településünk 
lakói a tér szinte minden pont-
járól megcsodálhatták, a tágas, 
szabad térnek és a kihelyezett 
játékoknak köszönhetően pedig 
ideális megállója volt a gyerme-
kekkel tett sétáknak. Tát első 
tojásfáját végül több mint 600 
tojás és egyéb dísz ékesítette, így 
méltó, csodaszép húsvéti motí-
vuma lehetett településünk-
nek, nem csak a gyermekeknek, 
hanem minden korosztálynak 
nagy örömet szerezve. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik tojással, 
egyéb díszekkel vagy lelkesedé-
sükkel hozzájárultak, hogy ilyen 
sikeresen indíthattuk újtára ezt 
a világon régi, de Táton új, és 
reményeink szerint hosszú életű 
hagyományt. 

A fákat azonban nem csak 
húsvétkor, hanem május elsején 

is szokás díszíteni, mely hagyo-
mány szintén hosszú idővel 
ezelőtt alakult ki.  Eredetéről az 
alábbi monda szól: Szent Jakab 
és Szent Fülöp térítő útjukon 
jártak, mikor útitársul szegő-
dött Valburga nevű szűz haja-
don. Ezt a pogányok azonban 
tisztátalan cselekvésnek tartot-
ták, rágalmazták. A lány, hogy 
elűzze a gúnyolódókat, elővette 
vándorbotját, letűzte a földbe, 
előtte letérdelt és imádkozni kez-
dett. Alig múlt el egy-két óra és a 
pogányok szeme láttára a leszúrt 
bot kizöldült - ez történt Szent 
Jakab apostol napjára virradó-
ra, vagyis május első napján. Ez 
időtől szokás a nőtlen ifjaknak 
a hajadonok ablaka előtt színes 

szalagokkal díszített zöldellő 
fát állítani, mégpedig ha lehet, 
észrevétlenül. Egyes területe-
ken nem május elsején, hanem 
pünkösdkor állítanak fát, de két 
ünnep kapcsolatai annyira erő-
sek, hogy nehéz volna eldönteni, 
tulajdonképpen melyik naphoz 
is kötődött tartósan, hagyomá-
nyosan a májusfa-állítás ünnepi 
szokása. 

Az elmúlt századokban a 
májusfa Európa-szerte az ifjúság 
tavaszi szokásainak szimbolikus 
kellékévé vált, ennek szellemé-
ben a táti tojásfát is ,,átöltöztet-
tük” a két ünnep között.  A szeles, 
borús időjárás ellenére többen 
kilátogattak a meghirdetett 
piknikre.  A húsvét óta lombba 
borult fáról óvatosan összegyűj-
töttük a tojásokat, hogy jövőre 
újra felkerülhessenek, alapot 
adva a tojások számának további 
gyarapodáshoz, hogy évről-évre 
egyre több dísz ékesíthesse váro-
sunk tojásfáját. A tojások helyére 
vidám szalagok kerültek, színt 
csempészve a borús délutánba. 
Köszönjük mindazoknak, akik a 
májusfa állításában is közremű-
ködtek, valamint külön köszönet 
Horváth Annának a gyerekek 
számára biztosított játékokért. 

A fa díszítésének hagyomá-
nyát a jövőben is szeretnénk 
folytatni, szívesen fogadunk 
ezzel kapcsolatban ötleteket, 
javaslatokat. Terveink szerint 
Szent Iván éjjelén, a napfordu-
ló ünnepének alkalmával újra 
díszbe borul a rendezvénytér 
juharfája.

PÉCSI LINDA
TÁTI PARKOLÓK

Tojásfa, majd májusfa
Régi új hagyományok a Táti PARKolók  kezdeményezésére

A Központi Rendezvénytéren található mezei juhart több mint 600 tojás díszí-
tette, majd egy piknik keretében április végén májusfává "öltöztették" át.
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Tát Város Önkormány-
zata a Széchenyi 2020 
program keretében kor-
szerűsítette a Városhá-
za épületét.
A város vezetés egyik 
kiemelkedő település-
politikai célja a kör-
nyezeti fenntartható-
ság biztosítása. Ennek 
megfelelően a fejlesz-
tés elsősorban az épü-
let energia felhaszná-
lásának csökkentését, 
és a megújuló energia 
használatát szolgálta. A 
projekt eredményeként 
a hivatal akadálymen-
tes lett.
A mintegy 36,04 mil-
lió forintos vissza nem 
térítendő uniós támo-
gatással megvalósított 
beruházásnak köszön-
hetően az épület fenn-
tartási költsége jelen-
tősen csökken.

Az önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére 
kiírt, TOP-3.2.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében 
Tát Város Önkormányzata a 
település régi, korszerűtlen 
Városháza épületét újította fel. 
A beruházás nemcsak az ott 
dolgozókat, hanem az ügyeiket 
intéző lakosságot is szolgálja. 
A beruházó kiemelt figyelmet 
fordított a fogyatékkal élők 
speciális igényeire.

A mintegy 446 m2 alapterü-
letű, 2 szintes irodaépület nem 
felelt meg a hatályos energeti-
kai szabványoknak. Az épü-
let hővesztesége magas volt, 
megújuló energiát pedig nem 
hasznosítottak. Az energiafel-
használás – és ezzel az üvegház 
hatású gázok kibocsátásának 
– csökkentése érdekében az 
épület külső falait és a padlás-
födémet hőszigetelték, a kor-
szerűtlen külső nyílászárókat 
3 réteg üvegezésű és fokozott 
légzárású műanyag nyílászá-
rókra cserélték. 

Az épületben új, elektro-
mos vezérlésű kondenzációs 

gázkazánt építettek be, és 
részben a radiátorokat is 
kicserélték. A megújuló ener-
gia hasznosítása érdekében 
12 napelemből álló, hálózatra 
tápláló rendszert telepítettek 
az épület tetőszerkezetére, 
mely 10 kW névleges teljesít-
ménnyel járul hozzá a Város-
háza elektromos igényének 
kielégítéséhez. 

Az épületbe történő akadály-
mentes bejutáshoz mozgás-
korlátozott rámpát építettek, 
és akadálymentes közlekedés 
megteremtése mellett akadály-
mentesített mosdót is kialakí-
tottak, továbbá gondoskodtak 
az infokommunikációs aka-
dálymentesítésről is.

A korszerűsített épület üze-
meltetési költségei jelentősen 
csökkentek.

A fejlesztés eredményeként 
az épület energetikai besoro-
lása „GG”-ről (átlagost megkö-
zelítő) „BB”-re (közel 0 energi-
aigényű) javult. 

A projekt címe: Tát Polgár-
mesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése. 

A z o n o s í t ó  s z á m a : 
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00005.

A projekt összköltsége: 59,57 
millió Ft

A tá mogatá s összege: 
36.040.000 Ft

A beruházás befejezése: 
2019. 03. 29.

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

A projektről bővebb infor-
mációt a www.tat.hu oldalon 
olvashatnak.

További információ kérhető 
Bukovicsné Heckler Margittól.

E lérhetős é ge:  telefon : 
06-30/746-7730, e-mail: buko-
vicsne@tat.hu

Korszerű városháza Táton
Befejeződtek a munkálatok

Lakossági 
tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Tát, Bécsi út mellett 
lévő volt COOP áruház parko-
lójában az üveghulladékgyűjtő 
sziget megszüntetésre került. 
A továbbiakban az üveghul-
ladékok szelektív gyűjtésére a 
település egy pontján, a Hősök 
terén, a Gesztenye üzem bejá-
rata mellett elhelyezett gyűj-
tőedényekben lesz lehetőség 
Köszönjük az üvegeket sze-
lektíven gyűjtő, és azokat a 
szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyekhez elszállító lakosoknak 
a környezet védelme érdekében 
tett fáradozásait.

Fent említett áruház épü-
letének átépítése idejére ide-
iglenesen megszüntetett OTP 
bankautomata a beruházás 
befejezését követően ismét 
kihelyezésre fog kerülni, 
azonban nem a régi helyére, 
hanem az áruház Bécsi út felő-
li oldalára.
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A kezdeményezés összeköthe-
tő lehetne Kátai Ferenc által 
javasolt, elfogadott „Táti elszár-
mazott családok” Tátra vonat-
kozó történéseivel, gyarapítva 
értéktárunkat.

Példaképp említve több tele-
pülésen a facebook-on már 
működő blokk: Lépteik nyo-
mán, életre keltett történelem”, 
melyben kutatás alapján egy 
család történetéhez lehet hoz-
zászólni, feltárni.

A 2011 évi decemberi Wal-
zerben falunk (városunk) táti 
birtokos Fulco klerikus, keresz-
tes lovag aki a birtokot  I. Géza 
királyunk által adományozott 
birtokként kapta, történetének 
leírása már megtörtént.

Olyan családok mint Dr. 
Molnár Ádám, Dr. Eggenhoffer 
(Eggenhofer), Adolf Ede és a töb-
biek, akik korábbi időkben hoz-
zájárultak Tát anyagi, kulturális 
fejlődéséhez, hírnevéhez.

Elsőnek Ternegg János - az 
1800-s években Tát-Depón élő 
- család történelmi tetteinek 
bemutatásával kezdeném.

Ternegg János Tát-Depón a 
tisztviselőházban (emeletes ház) 
lakott, felesége Stőger Anna.

Ternegg Jánosné Stöger Anna 
(1849-1934) és lánya Josefa Anna 
részt vett a Sopron és környéke 
a nyelvében is sokszínű város 
hovatartozásáról döntő népsza-
vazásban 1921. december 14-én.

Négy gyermekük, akik Táton 
születtek Ternegg Carolin 1883-
ban született, újszülöttként 
meghalt. Ternegg János 1884.
december 29-én született, meg-
halt 1952. július 7-én. Ternegg 
Josefa Anna 1886. március 18-án 
született. Ternegg Kálmán 1887. 
szeptember 14-én született, 
meghalt 1956. szeptember 14-én.

Ternegg János és Kálmán 
katonai főiskolát végeztek, az 
első és a második világháborút 
is hősiesen végig harcolták a 
hazáért és népünkért.

Elsőként Ternegg Kálmán tra-
gikus életét mutatjuk be a követ-
kező cikkben.

Farkasné Bárczy Éva soproni 
könyvtáros, múzeumpedagó-
gus kutató segítségével, enge-
délyével teszem közzé, kérve az 
olvasók esetleges kiegészítését, 
kommentjét.

SZABÓ JÓZSEF

Mária, Czezberger altábor-
nagy négy lánya közül a máso-
dik volt. Szép, izgalmas okos. 

Szeretett úszni, teniszezni és 
lovagolni, férfi módra ülte meg 
a lovat. Akkoriban azt mondták 
rá, modern gondolkodású: fes-
tette az arcát és dohányzott.  
Kedvelte az összejövetele-
ket, de a női fecsegés helyett 
apja barátainak társaságát 

részesítette előnyben, mert 
érdekelte a politika a filozófia 
és a történelem.

Nem lányka volt már, hanem 
kialakult, szép ifjú hölgy, az 
Operaház fiatal reménysége. 
Bársonyosan mély alt hangja 
betöltötte a nézőteret, körbeö-
lelve és elvarázsolva a hallga-
tóságot. Az 1900-as évek elején 
apját Sopronba rendelték szol-
gálatra, szokásához híven, ha 
csak lehetett felesége is elkísér-
te. Ezért nem a laktanyában, 
hanem Flandorfferék csodás 
villájában felkínált vendégszo-
bákban laktak. Maca, ez volt 
Mária beceneve, az operaházi 
szünetet kihasználva meglá-
togatta szüleit. Élvezte a város 
ódon hangulatát, nagyokat 
lovagolt és úszott, hamarosan 
kedves társaság is kerekedett 
köréje. 

Sokan udvaroltak, sokan 
keresték a kegyét, de Maca 
valahogy nem talált megfe-
lelő férfit, olyat, akire föl néz-
hetett volna, akit tisztelni, 
becsülni tudott volna egy éle-
ten át. Nagyon válogatós vagy 
- mondták neki gyakran, de ő 
elhatározta, hogy csak méltó 
társnak adja kezét és szívét.

Egyik reggel, jóízű álmá-
ból éktelen trombitálás és 
lódobogás ébresztette fel. 
Dühösen lépett az ablakhoz, 

félrerántotta a függönyt, és 
még a lélegzete is elállt. Tüzé-
rek lovagoltak ki a közeli lakta-
nyából végig az Indóház utcán 
(ma Kossuth u.), élükön, fekete 
paripán egy remek tartású, 
nemes arcélű gyönyörű férfi 
haladt. Nagyot dobbant Mária 
szíve és a férfiak iránt érzett 
közönye hirtelen füstté vált. 
Ekkor látta Ternegg Kálmán 
tüzérségi századost először.

Hamarosan bemutatták 
őket egymásnak, fellángolt a 

Helytörténeti sorozat
Írások múltunk eseményeiről, híres személyeiről

A Helytörténeti Értékmentő Alapítvány 2019.04.24-én megtartott gyűlésén 
Turi Lajos polgármester úr és Hámos László kultúrház igazgató javaslatot tett, 
hogy olyan eseményeket mutassunk be, olyan személyeket ismertessünk a 
helyi újságban, akiknek tevékenysége kapcsolódik Tát helytörténetéhez, kul-
turális tevékenységéhez, illetve szorosan fűződnek otthont adó településünk 
nevéhez, közösségéhez.

Ternegg Kálmán
Mária és Kálmán története

Egy tragikus szerelmi történet, mely a
Flandorffer villában kezdődött
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szerelem. Minden szabad ide-
jüket együtt töltötték, sétál-
tak, lovagoltak és sokat-sokat 
beszélgettek. Rájöttek, hogy a 
jó Isten is egymásnak terem-
tette őket.

Összeházasodtak és az And-
rássy úti laktanyába költöztek. 
Szépen, nagy harmóniában 
éltek. Mária meghozta a legna-
gyobb áldozatot, amit tehetett, 
lemondott énekesnői álmairól. 
Kálmán féltékeny volt, minden 
előadáson ott akart lenni, de 
ez egy idő után kivitelezhe-
tetlen volt. Nem kérte ugyan, 
de az asszony megérezte férje 
vágyát és elhagyta az Opera-
házat. Szerettek volna sok- sok 
csemetét, akikben tovább él 
szenvedélyük, hitük, egyénisé-
gük, mintegy megelőlegezve a 
halhatatlanságot, de sajnos 
a gyermekáldás nem adatott 
meg nekik. Kálmán ekkor 
már a Ludovika tanára, az ifjú 

tisztek nevelésében, pátyolga-
tásában élte ki apai vágyait.

Szerette, okosan terelgette 
tanítványait. Kedvelte a termé-
szetet, a növényeket, gyönyörű 
kertet varázsolt a kaszárnya 
udvara mellé, ahol csodás 
növényritkaságok, egzotikus 
virágok virultak. Maca a ház-
tartás, vendégfogadás, társa-
sági élet megszervezése mellett 
hátaslovak belovagolásával is 
foglalkozott, remek lovas volt, 
idősebb korában is délcegen 
ülte meg a paripát.  Derűs 
nyugalomban szép tartalmas 
életet éltek, sok barátjuk volt, 
köztünk Széchenyi Manó gróf-
né és Storno Pál, aki Kálmán 
katonatársa is volt. Így azután 
minden nyáron egy hónapot 
Sopronban töltöttek, általában 
a Széchenyi ház vendégeként. 
Ebben a nyugalomban szü-
letett meg Kálmán világhírű 
találmánya, a Ternegg-féle 

belövő műszer, „mely a maga 
idejében messze felülmúlta 
a korábbi hazai, de a külföl-
di módszereket is. Meghozta 
Kálmánnak a sikert és elisme-
rést.”   (Mucsy István tüzérszá-
zados emlékirataiból. )Tábor-
nokként vonult nyugdíjba, 
úgy tervezték Máriával, hogy 
egy kis házat, szőlőt vesznek 
a Balaton mellett, mindketten 
imádták a csöndet a természet 
közelségét.

De az élet nagy varázsló, 
megforgatja az emberi sor-
sokat. Kálmánt 1941- ben a 
frontra vezényelték. Idős volt 
már, de találmánya alkalma-
zását kellett irányítania. Soha 
nem politizált, katona volt. 
Amerikai fogságba került, ott 
a tiszt ismerve munkásságát, 
felajánlotta, hogy tűnjön el a 
hegyekben.

Kálmán hű maradt a hazá-
jához. Életfogytiglanra ítélték, 
teljes vagyonelkobzásra. Vácra 
került, ahol Lehota János a hír-
hedt szadista AVH-s alezredes 
volt a börtönparancsnok. Éhez-
tetés, sötétzárka, verés edzette a 
rabokat. Kálmán együtt rabos-
kodott herceg Esterházy Pállal 
és Hóman Bálinttal is.

E közben Mária egy isme-
rős kis szobájában húzta meg 
magát, jövedelem, pénz és éle-
lem nélkül, mindenétől meg-
fosztva. Az első évben még néha 
válthattak levelet, azután soká-
ig nem hallottak egymásról, azt 
sem tudták él-e a másik.

Új börtönőr került Kálmán 
mellé, ki korábban katonája 
volt, szerette és becsülte őt. 
Segíteni próbált, hozta-vitte az 
elétet jelentő cetliket. Elfogták a 
leveleket, Mária is Vácra került. 
Kínozták, vallatták. nem hagy-
ták aludni, verték. De végre 
láthatták egymást Kálmánnal. 
Abban az időben még mehettek 
misére a rabok, a nők lent álltak, 
a férfiak fent a karzaton. Mária 
háttal az oltárnak Kálmán felé 
fordult és nézték egymást, telve 
szeretettel, szerelemmel, báto-
rítva, igézve egymást. Két évig 
tartott ez a fájdalmas boldog-
ság. Mária kiszabadult, azután 
négy évig megint semmi hír 
Kálmán felől.

Az új hadseregben kevés volt a 
képzett tüzér, szükség volt min-
den szakemberre. Kálmánnak 
fölajánlották a szabadságot, 
teljes vagyonát és egy magas 
katonai beosztást az új hadse-
regben. Nemet mondott. Többé 
sosem látták egymást. Mária 
havonta küldött pénzt Kálmán-
nak remélve, hogy még él. 1956 
júniusában a pénzt visszautal-
ták. Indok: a rab elhunyt. Ter-
negg Kálmánt a váci rabteme-
tőben földelték el. Mária még 
évekig élt, azután csendben 
elment Kálmánja után.

Ternegg Kálmán vezérezre-
dest 1990-ben rehabilitálták. 
Maradványait a Farkasréti 
temetőben hantolták el. Sírja 
nemzeti emlékhely, Isten áldá-
sa rájuk.

FELHÍVÁS

A Helytörténeti Értékmentő Alapítvány 2019.04.24-én meg-
tartott gyűlésén felvetődött a Tájház tároló részének további 
fejlesztésének lehetősége, illetve a nagyobb gyűjtött tárgyak 
(cséplőgép stb.) elhelyezése, kiállítása. Jelenleg a kántorház-
nál, kezdetben a volt első Tájház bemutató helyén vannak. Az 
itt tárolt tárgyakat a Tájház a szűkös terület miatt nem tudja 

kiállítani és a tárolására sincs lehetőség.
Kérem a táti tulajdonosokat, akik valamilyen eszközt, tárgyat 

felajánlottak és nem kerültek kiállításra, jelentkezzenek, hogy 
visszaadásra kerüljenek.  Kostyál János a Tájház megbízott veze-

tőjének jelezzék határozatukat.
Köszönettel Szabó József
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Alapítványunk a Táti Helytör-
téneti Értékmentő Alapítvány 
1992. december 2-án alakult 
többek között Tát lakossága tör-
ténelmi tudatának fejlesztésére, 
a szülőföld szeretetének erősíté-
sére, a hagyományok és a helyi 
népi kultúra ápolása, és megújí-
tása céljából. Az akkori kuratói-
um elnöke: dr. Palotai Éva, tit-
kára: Papp József, tagjai: Kátai 
Ferenc, Horváth István és Szabó 
József. Elődeinknek köszönhető-
en számos kisebb helytörténeti 
értékek mellett megvalósult: 

 A temetői Öregkereszt felújí-
tása, a Nepumuki Szent János 
Szobor rendbetétele, az I. Világ-
háborús Emlékmű teljes renová-
lása,  a II. Világháborús Emlék-
mű tervezése és kivitelezése, a 
Faluház megteremtése.

Ezen számtalan megvalósult 
érdemek tükrében 2016-tól nagy 
megtiszteltetéssel átvettem az 
alapítvány vezetését Kishonti 
Lászlónétól, aki kuratóriumunk 
titkáraként dolgozik tovább. 
Kuratóriumunk tagjai: Kátai 
Ferenc, Szenes Lajos, Szabó 
József, Kátai Tamás, és Pappné 
Adolf Erzsébet.  Munkánkat tisz-
teletdíj nélkül, társadalmi mun-
kában végezzük. A fent említett 

megszámlálhatatlan eredmé-
nyek tükrében az új kuratóri-
umunknak nem volt egyszerű 
feladata, mivel lépést szerettünk 
volna tartani az elődeink mun-
kájával. Az azóta eltelt három év 
távlatából úgy gondolom, hogy 
jó úton járunk, mivel ezen idő 
alatt is számos elért eredményt 
tudunk felmutatni, melyek azo-
nosak az alapítók által kitűzött 
célokkal:

A Régi Temető Emlékmű, Táti 
Versenypálya Emlékmű, Gulyás 
M. Cecília – A táti német nem-
zetiségi népviselet című könyv 
kiadása, a Falumúzeumnál álló 
új fedett szín megépítése, Falu-
múzeum megnyitása.

Szoros együttműködésben 
dolgozunk Tát Város Önkor-
mányzatával, melynek ékes 
bizonyítéka, hogy évente esedé-
kes üléseinket a Polgármesteri 
Hivatalban tarthatjuk, melyeket 
Polgármester Úr is figyelemmel 
kísér.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
anyagilag, szellemileg és fizi-
kailag segítették az alapítványt, 
mert az áldozatos munkájuk 
nélkül nem jöhettek volna létre 
közös értékeink.

Továbbá szeretnék köszönetet 
mondani az eszközökért, tárgya-
kért melyeket a Falumúzeum 
részére ajánlottak fel! Az ezekhez 
kapcsolódó személyes történe-
teket, amennyiben lehetőségük 
van, kérjük, osszák meg velünk, 
és ezáltal a látogatókkal is a 
múzeum nyitvatartási idejében!

Ezúton szeretném tájékoztat-
ni az olvasókat, hogy Falumú-
zeumunk nyitva tartása 2019. 
június 1-től az alábbiak szerint 
alakul:

Péntekenként: 11:00-től 12:00-
ig és 15:00-tól 16:00-ig; Szomba-
tonként: 15:00-tól 17:00-ig .

Csoportokat a nyitvatartási 
időn kívül is várjuk, de minden 
esetben telefonos bejelentkezés 
szükséges, az érkezés előtt lega-
lább 1 nappal az alábbi telefon-
számon: 06-30/247-72-69. A belé-
pés táti lakosoknak ingyenes!

Továbbá szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával támogatták az ala-
pítványt, melyből a fent említett 
eredményeken felül az alábbi 
táti szervezeteket tudtuk támo-
gatni: Férfikórust, Asszonykó-
rust, Babaklubot, a „Szerdai 
Festőket” Mazsorett csoportot, 
a Kultúrházat, Értéktári bizott-
ságot, és az Óvodát. 

Az Önök által felajánlott 
ADÓ 1% teszi ki alapítványunk 
jelentős bevételi forrását, éppen 
ezért szeretnék kérni minden 
kedves táti polgárt, hogy adója 
1%-ával támogasson bennün-
ket (Táti Helytörténeti Érték-
mentő Alapítvány Adószá-
ma:19150268-1-11), mert ezzel 
a helyi értékeket, és szerveze-
teket támogatja, és hozzájárul 
ahhoz, hogy a táti adóból Tát 
gyarapodjon!

Végezetül pedig engedjék 
meg, hogy alapítványunk nevé-
ben Áldott Pünkösdöt Kívánjak!

ENYEDI MÁRTON
KURATÓRIUMI ELNÖK

Helytörténeti értékmentés
A Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány munkájáról

Az 1992-ben alakult alapítvány számtalan megvalósult érdemei tükrében
igyekszik dolgozni a 2016-tól felálló új vezetés is.

Falumúzeum

Régi Temető Emlékmű
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Címlapfotó: Pünkösdirózsa; Fent: Masaccio: A szentháromság (freskó, 1428) 

A három ünnep, az említett sor-
rendben, fokozatosan a termé-
szetfeletti irányába fordít min-
ket. A karácsony Kisgyermeke 
tapasztalatunk körébe esik; a 
húsvét feltámadott Jézusát már 
nem tudjuk minden vonatko-
zásban tapasztalatilag követni. 
Megtapogatták ugyan testét, de 
azt nem tudjuk egyenletekkel 
leírni, miért nem kötik azt a Tes-
tet a téridő törvényei. A pünkösd 
Szentlelkéből már semmit sem 
tapasztalunk meg, csak hatásait 
érezzük.

Tapasztalati világunkban is 
sok olyan jelenség van, amelyek-
nek csak hatásait érzékeljük. Az 
atommag bomlásakor keletkező 
α, β, γ sugarakat nem láthatjuk, 
de ionizációs hatásukat igen. A 
palacsinta-zsír forróságát sem 
látjuk, de hatását ugyancsak 
érezzük, amikor kezünkre fröcs-
csen. A szeretetet sem láthatjuk, 
de áldásos hatását érzékeljük. Az 
erőt - bármennyire is tulajdoní-
tunk neki határozott mennyisé-
get képleteinkben (F=m*a) - nem 
látjuk, csak hatását észleljük. 
Nem kell hát csodálkoznunk, 
ha egy jelenség elhomályosul 
tapasztalatunk számára, ha 
részeben, vagy egészben a ter-
mészetfelettibe tartozik.

Egy művész hosszú képsor-
ban rajzolta meg Dante Isteni 
színjáték - át: pokol, tisztítóhely, 
mennyország. Megnéztük ennek 
dia-változatát. A pokol képeibe 
sok ismert, evilági mozzanatot 
belerajzolt, látványosak voltak. A 

tisztítóhely képei már gyengéb-
bekre sikerültek. A mennyország 
képei aztán olyan sivárok lettek, 
hogy azt mondtuk: ha ilyen a 
mennyország, oda nem kívánko-
zunk. A művészt bizony megfog-
ja, ha természetfeletti állapotot 
kel lerajzolnia.

A juhász esete talán jobban 
érzékelteti a mennyországot. A 
misszionárius, vándorlása köz-
ben, odament a mezőn a juhász-
hoz. Ez az ember - gondolta 

magában - állandóan a juhok 
mellett van, ritkán jut el temp-
lomba, hát beszélek neki a 
mennyországról.

Magyarázta is hosszasan az 
örök boldogságot, meg ilyene-
ket, mire a juhász megszólalt: 
Annyit mondjon meg, nekem, 
tisztelendő atyám, van-e pap-
rikás-szalonna abban a meny-
nyországban. Van - mondta a 
misszionárius. Akkor majd oda 
megyek, ha jobb nem lesz…

A vallási élet is csak jelképeket 
tud használni a titokzatos Lélek 
jelenlétének érzékeltetésére. 
Jézusra galamb képében szállt a 
Szentlélek megkeresztelkedése-
kor. Az apostolokra láng-nyelvek 
formájában szállt az első pün-
kösdkor. Nem égette meg őket, 
de bátrakká tette őket és világos-
ságot gyújtott elméjükben. Azzal 
fenyegették őket, hogy Mesterük 
sorsára jutnak, ezért bizonytala-
nok voltak, féltek, bezárkóztak. 
A Láng-nyelvek hatására aztán 
kimentek az utcákra és hirdették 
Jézust. A lángnak tisztító hatása 
van, másfelől, ha a nyelven Jézus 
neve fogalmazódik meg, annak 
ereje van, mint a tűznek.

Ma is vannak aggodalmaink, 
félelmeink. A keresztény hagyo-
mányok, a keresztény értékek, 
a keresztény kultúra finomí-
tó-burkoló utalások helyett 
mondjunk nyugodtan Jézushoz 
és tanításához ragaszkodást. 
Ezer évvel ezelőtt Európa befo-
gadta a Keletről jött magyart, 
mert Jézus mellé állt. Ma Európa 
piszkálja a magyart, mert Jézus 
mellett kitart. Ám nem vagyunk 
egyedül. Ebben a nézeteltérés-
ben Európa téved. Ha nem is 
vagyunk nagy létszámú nem-
zet, de Jézushoz ragaszkodásunk 
nagyobb áldás lesz Európára, 
mint a világ összes pénze.

Amikor Isten működik, 
mindhárom személye együtt és 
egyformán működik. Ám úgy 
vagyunk az isteni személyekkel 
is, mint a háromszög síkidom-
mal: hol egyik szögét/oldalát 
vesszük szemügyre, hol a mási-
kat. Pünkösdkor a Szentlélek 
isteni személy kerül előtérbe. 
Hívjuk, akarjuk, várjuk, hogy a 
titokzatos Lélek legyen vendé-
günk 2019-ben is, és áldja meg 
Tát Népét, isteni ajándékai által.

Titokzatos lélek
Ünnepi gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól

Karácsony, húsvét, pünkösd - így szoktuk sorolni a legnagyobb keresztény ün-
nepeket. Három… Három személyből áll Isten, három a magyar igazság is.
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A húsvétot követő első vasárnap 
az Isteni irgalmasság ünnepe.

Évről-évre ekkor ünnepel-
jük a jubiláló házastársakat. 
Különleges tarta lma van 
ennek, éppen az irgalmasság 
ünnepén adunk hálát az együtt 
töltött évekért. A szentmise 
keretében Mihály atya áldot-
ta meg a házastársakat, akik 
10, 25, 50, 60 vagy (sok év után 
újra) 65 éve kötöttek szentségi 
házasságot.

A szentmisét követően a 
házastársak és családjuk az 
egyházközösség vendégei vol-
tak a plébánián, ahol polgár-
mesterünk köszöntötte a jelen 
lévőket.

Polgármester úr úgy fogal-
mazott, hogy a házasság misz-
térium. Megható volt látni az 
idős párokat, ők már valamit 
megértettek ebből a misztéri-
umból, tudják, hogy mi a titok. 
Olyan tapasztalatuk van és 
olyan példát nyújtanak szá-
munkra, amit mi, napról-nap-
ra stresszelő fiatalok talán soha 
sem fogunk tudni megérteni. 
Adjon az Isten nekik még sok 
boldog évet, erőt, egészséget és 
türelmet egymás gyengéihez.

A következő héten, május 
5-én tartottuk az elsőáldozást. 
Bár kevesen gondolják, az 
elsőáldozás az egyházi év ese-
ményei közül a legtöbb szerve-
zést igényli.

De ez mindig hatalmas 
örömet is jelent, hiszen a gye-
rekekkel nagyszerű a készü-
let. Izgulnak a vizsgán, amin 
még senki sem bukott meg, 
vagy egy feltett kérdéskor 
majd kiesnek a padból, hogy 
válaszolhassanak.

Ezt a lelkesedést meg kelle-
ne őrizni felnőtt korunkra is! 
Ennél azonban talán még fon-
tosabb, hogy idén 16-an járul-
tak az első szentáldozáshoz. Ez 
a mai, minden értéket megve-
tő világunkban nagyon szívet 
melengető.

Az elsőáldozás együtt jár az 
első szentgyónással is, amit a 
sikeres vizsgát követően el is 
végeznek a gyerekek. Mint azt 
a gyakorló katolikusok tudják 
egyfajta íratlan hagyomány, 
hogy a szülők is elvégzik gyó-
násukat a gyerekekkel. Monda-
nom sem kell, hogy ez az évek 
alatt kezdett elkopni. Most 
azonban ennek a 16 elsőáldo-
zónak a testvérei és szülei is 
meggyóntak.

Hogy érezzük ennek súlyát, 
engedtessék meg, hogy meg-
jegyezzek itt egy belső infor-
mációt. Mihály atya örvendve 
jegyezte meg a szentmise után, 
hogy ma itt járt a Szentlélek a 
templomban.

Zárásként magam is ehhez 
a gondolathoz csatlakoznék. 
Engedjük, hogy a Szentlélek 
közöttünk járjon, és ne csak 
az elsőáldozás alkalmával. 
Kívánom mindenkinek Isten 
áldását!

KOVÁCS ARANKA
EGYHÁZTESTÜLETI KÉPVISELŐ

Ünnep, ünnep után
Jubiláló házastársak és elsőáldozás

A nagyböjt és a húsvéti szent három nap végeztével a plébánián nem
állt meg az élet. 

GÓLYAHÍR

HELYESBÍTÉS
Az előző lapszámban egy 
újszülött adatai tévesen jelen-
tek  meg. A gyermek adatai 
helyesen: 
Erős Tamás és Marosvölgyi 
Hedvig leánya, Emma
A családtól elnézést kérünk!
 
2019. március óta született 
táti gyermekek, városunk 
legifjabb polgárai:

- Szakmár Krisztián és Szórádi 
Szabina leánya, Anna Léna
- Gál Zoltán és Pitala Adrienn 
leánya, Dorka
- Balogh János és Megyeri 
Andrea iker gyermekei: Nóra 
és Márton
- Szántó Szabolcs és Mayer 
Lea fia, Áron
- Hajnal János és Putz Mónika 
fia, Vince
- Balla Bence és Gál Nikolett 
leánya, Gréta

Gratulálunk , és jó egészséget 
kívánunk!

Elsőáldozók:

Tátról:
Czérna Bence, Farkas Eszter, 
Godó Gréta, Kiss Zóe Jáz-
min, Kovács Hanna Gréta, 
Köles Jázmin, Krasznai Péter 
Zalán, Pap Arabella, Simon 
Adél, Speier Barnabás, Sza-
kács Andrea, Szele Dániel, 
Szele Nóra, Vörös Nóra.

Tokodról:
Konrád Anikó,
Oláh Szabolcs.

Jubiláló házastársak:

Vaslakodalmasok (65 év): 
Aranyos Antal és Kómeiner 
Erzsébet.

Gyémántlakodalmasok (60 
év): 
Szabó József és Kovács Ilona, 
Szeferinusz Márton és Keil 
Erzsébet, Pozsonyi Károly és 
Boda Margit, Farkas Rudolf 
és Csöres Margit, Girgász 
Mihály és Hegyi Rózsa, 
Horváth Boldizsár és Adolf 
Erzsébet, Szárszói Imre és 
Kovács Margit.

Aranylakodalmasok (50 év): 
Aknai János és Ecker Borbá-
la, Katona Mihály és Fazekas 
Teréz, Petrik István és Mak-
sai Etel, Rózsahegyi Ferenc 
és Szabó Hajnalka, Hummel 
József László és Strohmayer 
Veronika, Németh Imre és 
Tóth Veronika, Pándi Ferenc 
és Veres Rozália, Révai János 
és Székely-Keresztes Mária, 
ifj. Hasenbeck József és Spei-
er Katalin.

Ezüstlakodalmasok (25 év): 
Lovász Csaba és Balogh Ildi-
kó, Kovács István és Schmidt 
Katalin.

Bronzlakodalmasok (10 év): 
Hámos László és Szőke 
Anna, Pataki Norbert és 
Németh Zsuzsanna, Molnár 
Viktor és Molnár Gabriella.
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Krisztina szociális területről 
érkezett, a táti Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatár-
saként dolgozott korábban. Szo-
ciálpedagógusi szakvizsgával 
rendelkezik. Korábbi szakmai 
vezetője, Keil Mihályné is támo-
gatta szakmai előrelépését. 

Az új munkakör új kihíváso-
kat is jelent, hiszen a több mint 
70 bentlakó idős emberrel való 
napi törődés komplexebb és 
más jellegű feladat, mint a 
gyermekekkel való foglalkozás 
családsegítés keretében.

Az elmúlt néhány hónap-
ban több nem várt eseménnyel 
is meg kellett birkózni, - volt 
egy csőtörés, tönkrement az 
otthon autója, ezért új autót 
kellett beszerezni,- és két ható-
sági ellenőrzésen is túl van az 
intézmény. 

Krisztina intézményvezető-
ként folytatni kívánja az előd-
je által már szépen kialakított 
napi illetve heti foglalkozta-
tási programokat. Jelesebb 
ünnepnapokon továbbra is 

vendégelőadók bevonásával 
ünnepi műsorokkal szeretné 
megörvendeztetni a gondo-
zottakat. Idén is sor került már 
több ilyen alkalomra. 

Leitermann-né Hauszknecht 
Krisztina úgy véli, sikerült meg-
találnia a hangot az idősekkel. 
Igyekszik úgy alakítani a napja-
it, hogy minden nap tudjon pár 

szót váltani a lakókkal, hiszen 
ezt nagyon igénylik. Mint mond-
ja, az idősek sokszor nem is a 
probléma megoldását várják egy 
beszélgetéstől, hanem csupán 
annyit, hogy meghallgattassa-
nak, hogy odafigyeljenek a mon-
dandójukra. A beszélgetések 
alkalmával elmondják a vélemé-
nyüket, ami néha pozitív, néha 
negatív előjelű, de mindig tudni 
kell okulni a hallottakból. Leg-
fontosabb céljának tekinti, hogy 
az otthon gondozottjai békés, 
boldog öregkori életet élhesse-
nek. Ehhez kíván hozzájárulni 
a munkájával, és reméli, hogy az 
otthon dolgozóival közösen ezt a 
célt sikerül is megvalósítani.                     

MILINSZKI MÁRTON

Új igazgató a Szeretetotthonban
Bemutatjuk Leitermann-né Hauszknecht Krisztinát

Krisztina 2018 őszén került a táti Szent György Idősek Otthonába szociális 
munkatársként, majd ez év január elsejétől megbízott intézményvezető. Igaz-
gatói kinevezése 2019. május 1-től 5 éves időtartamra szól.

Tát Város Önkormányzat 
Kultúrház és Könyvtár 

a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: Könyvtári 
szolgáltatások ellátása (köl-
csönzés, tájékoztatás). Szá-
mítógépes nyilvántartás és 
kölcsönzési rendszer kezelése 
(TextLib). Könyvtárhasználati 
foglalkozások tartása, rendez-
vények szervezése, lebonyo-
lítása és azok népszerűsítése. 
Állománygondozás. A könyv-
tárhoz kapcsolódó szakmai 
tárgyú adminisztratív felada-
tok ellátása, olvasószolgálattal 
kapcsolatos adatszolgáltatás 

és statisztika készítése. Rész-
vétel az intézmény alap-
feladatai közé tartozó köz-
művelődési rendezvények 
előkészítésében, szervezésé-
ben, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások meg-
állapítására a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, könyvtáros, 

könyvtár-informatikus,
• könyvtáros –  Legalább 1-3 

év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS 

Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál 

előnyt jelent:
• TextLib integrált könyvtári 

rendszer ismerete
A pályázat részeként 

benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz
• bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetősé-

gének időpontja: Az elbírálását 
követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Hámos László nyújt, a 
0633504710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:

• Postai úton: Kultúrház és 
Könyvtár (2534 Tát, Móricz 
Zsigmon utca 2. ).

• Elektronikus úton: tatkul-
tur@gmail.com 

• Személyesen 
A pályázat elbírálásának 

határideje: 2019. június 14.

Figyelem! Az itt megjelentetett 
pályázati kiírás a rendelkezésre 
álló hely végett nem tartalmaz 
minden elemet! Részletes kiírás 
a tatkultur.hu oldalon.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Tát Város Önkormányzat
Kultúrház és Könyvtár
TAKARÍTÓT keres.

A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: Kultúr-
ház és Könyvtár valamennyi 
helyiségében a takarítási fel-
adatok ellátása.

Feltételek: 8 Általános, 
mag yar á l lampolgárság, 

büntetlen előélet
Illetmény és juttatások 

megállapítására a “Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

A munka kör a zonna l 
betölthető.

Érdeklődés, jelentkezés az 
előző hirdetésben megadott 
elérhetőségeken.
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 ? Mióta van a baráti kap-
csolatuk a schrattenbachi 
fúvószenekarral?

A legkiterjedtebb és leg-
régebbi baráti kapcsolata a 
zenekarnak Németországban 
van. 1986-tól kezdődően hat-
szor voltunk a közigazgatási-
lag Dietmannsriedhez tartozó  
Schrattenbachban. A Musikve-
rein Schrattenbach tagjai pedig 
hétszer szerepeltek Táton. 

 ?  Milyen rendezvényen fognak 
szerepelni és mikor kerül sor a 
schrattenbachi utazásra?

Bajor zenészbarátaink fúvós- 
zenekara a megalakulásá-
nak 175. évfordulóját ünnepli 
2019-ben. Ebből az alkalomból 
Schrattenbachban rendezik 
meg júliusban a 47. Területi 
Zenekari Fesztivált (Bezirk-
musikfest), melyre a meghívást 
örömmel elfogadtuk. Terveink 
szerint 2019. július 11-én (csü-
törtökön) kora reggel indulunk 
Schrattenbachba és 15-én (hét-
főn) késő este érkezünk vissza 
Tátra.  

 ?  Milyen konkrét programok 
várnak a fúvószenekarra?

Pénteken egész napos kirán-
dulást szerveznek a részünkre. 
Megismerkedünk a Boden-tó 
partján fekvő, festői szépségű 
Lindau város nevezetességeivel.

A fiatal zenészeink legna-
gyobb örömére, ellátogatunk 
Immenstadtba, ahol kipróbál-
hatjuk Németország leghosz-
szabb (2,8 km) bob pályáját.

S z om b a t  d é l e l őt t  a 

diettmansriedi temetőben 
eljátszunk egy korált és elhe-
lyezzük koszorúnkat Hans 
Engel néhai zenekari elnök sír-
jánál. Az Ő kezdeményezésére 
jött létre a fúvószenekaraink 
között 33 éve fennálló baráti 
kapcsolat. Ezt követően Werner 
Endres polgármester a város-
házán fogadja majd Tát Város 
polgármesterét Turi Lajost és a 
csoportunkat. Délután kb. két 
és félórás, önálló hangversenyt 
adunk a fesztivál sátorban.

Vasárnap délelőtt zászlószen-
teléssel egybekötött, ünnepi 
Istentiszteleten veszünk részt. 
Az összevont zenekarok műso-
ra 13 órakor fog kezdődni. (Az 
ehhez szükséges kottákat már 
megkaptuk.) Ezt követően kb. 
50 csoport, köztük kb. 30 fúvós- 
zenekar részvételével indul a 
Schrattenbach területén végig 
haladó, nagy ünnepi felvonulás. 

 ? Milyen események voltak az 
év eddigi részében?

Január 6-én, a már hagyo-
mányos (idén már a 14.) Újévi 
hangversenyünkön ismét meg-
töltötte a közönség a kultúrház 
nagytermét. 

Egyesületünk 2019.02.13-án 
tartott Közgyűlésén a tagság 
három évre megválasztotta az 
Elnökség és a Felügyelőbizott-
ság tagjait. Örülök, hogy Szá-
dóczki Iván alapító zenekari 
tag személyében nálam fiata-
labb, idegen nyelveket beszé-
lő, a fúvószenekarunk értékeit 
magáénak érző, a jövőbeni 
működéssel elkötelezett, zenei 
tudása alapján a tagság által is 
elismert elnökünk van. 

Március 14-én, a Hősök terén 
tartandó ünnepi megemlékezé-
sen szerepeltünk.

Március 27-én megvásárol-
tuk a Lefima márkájú menet 
nagydobot. Köszönjük a 2017. 
évi adó 1% felajánlásokat 
(130.781 Ft) és a Táti Német 
Kisebbségi Önkormányzat 
támogatását! Ezek nélkül nem 
tudtuk volna megvásárolni a 
kiváló hangú, extra könnyű (4,2 
kg), értékes hangszert, amelyre 
nagy szükség lesz a schratten-
bachi felvonuláson is.

Áprilisban elkészült a Táti 
Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar honlapja.

http://tatifuvoszenekar.hu
Az oldalakat böngészve meg-

ismerhetik a 2020-ban 35 éves 
jubileumára készülő fúvósze-
nekarunk történetét, tevékeny-
ségét az alakulástól napjainkig. 
A rólunk megjelent 81 újság-
cikk, a szereplések alkalmával 
készült több mint félezer fotó 
és a 24 órányi videofelvétel is 
reprezentálja a működésünket. 

 ? Idén milyen külföldi fúvósze-
nekarokkal és mikor adtak, illet-
ve adnak közös hangversenyt?

A Musik-Land Utazási Iroda 
felkérésére április 24-én olasz, 
május 17-én finn zenészek-
kel Táton játszottunk közö-
sen. Június 26-án kanadai, 
október 16-án német, október 
25-én pedig svájci fúvószene-
karral Dorogon adunk közös 

Schrattenbachba utazik a 
fúvószenekar
Megalakulásának 175. évfordulóját ünnepli a bajor fúvószenekar

Az utazásról és a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar idei programjai-
ról is beszélgettünk Rózsavölgyi Károlynéval, a zenekar titkárával (korábbi 
elnökével). 

A táti zenekar a schschrattenbachi fúvózenekar 150 éves jubileumán (1994)
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hangversenyt. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, a kon-
certek végén néhány művet a 
vendégzenekarral együtt muta-
tunk be, amit a zeneértő, hálás 
közönség mindig nagy öröm-
mel fogad.

 ? A Táti Német Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében 
milyen rendezvényeken fognak 
fellépni?

Az 1985-ben megalakult Táti 
Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar tagjai fő feladatuknak 
tekintik ma is a német nemze-
tiségi zenekultúra ápolását és 
a lakosság (különös tekintet-
tel a német nemzetiségűekre) 
szórakozási igényeinek magas 
szintű kielégítését. Ennek szel-
lemében veszünk részt a július 
7-én megrendezésre kerülő Pol-
ka-Partyn és november 17-én, a 
Nemzetiségi Napon.

 ? Ebben az évben milyen egyéb 
zenei feladatok várnak még az 
együttesre?

Együttesünk idén is sze-
replője városunk jelentő-
sebb kulturális és társadalmi 
rendezvényeinek.

Részt veszünk június 9-én a 
Pünkösdi Napon, szeptember 
21-én a Szüreti mulatságon, 
december 15-én pedig a városi 
karácsonyi ünnepségen.

Az október 23-i megemléke-
zésen a mi zenénkre fognak 
koszorúzni a résztvevők.

 ? Milyen támogatásokat kap 
a fúvószenekari egyesület a 
működéséhez?

A Táti Német Nemzetiségi 
Fúvószenekari Egyesület tag-
jai nagyon hálásak és nevük-
ben ezúton is köszönöm Tát 
Város Önkormányzatának, a 
Táti Német Kisebbségi Önkor-
mányzatnak valamint a Pár-
toló Tagjainknak az anyagi 
támogatását.

 ? Hol és mikor tartják a zeneka-
ri próbákat?

Szladik Tibor művészeti 
vezető dirigálásával a fúvósze-
nekar próbái szerdánként 18 
óra 15 perckor kezdődnek a Táti 
Kultúrház és Könyvtár emeleti 
próbatermében.

A próbákra szeretettel várjuk 
a zenét tanuló, fúvószeneka-
ri játék iránt érdeklődő táti és 
környékbeli fiatalokat.

Táti Német Nemzetiségi fúvószenekar 1986-ban
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A hetet Ádámszki Sándorné 
védőnő előadásával nyitottuk 
meg, melyet az egészséges táp-
lálkozásról tartott. A gyerekek 
nyelvén, érthetően beszélt az 
egészséges és egészségtelen 
ételekről. Megismerkedhettek 
a gyerekek nem mindenki által 

ismert különböző egészséges 
ételekkel is. A napot Niki óvó 
néni zenés, táncos tornájával 
zártuk.

Ellátogatott hozzánk Zrínyi 
Miklós kick-box bajnok, aki jól 
átmozgatta a gyerekeket buz-
dítva őket a sport fontosságára, 

majd Brilla Gergő tartott birkó-
zós bemutatót, melybe a gyere-
keket is bevonta, így játékosan 
„birkózhattak”egy kicsit.

Az ovisok is lehetnek élet-
mentők program keretén 
belül Gódor Andrásnak sike-
rült bevezetnie a gyerekeket a 

segélyhívás rejtelmeibe, hogy 
szükség esetén ők is tudjanak 
segítséget hívni. A délelőtt jó 
hangulatban telt minden gyer-
meknek egyenként megtanítot-
ta, hogyan kell felhívni a 112-t, 
és mik azok a fontos tudniva-
lók, amiket ilyenkor szükséges 
elmondani. Minden gyermek 
nagyon ügyes volt így a végén a 
mentőautóba is beülhettek.

 Csütörtök délelőtt 170 gyer-
meket mozgatott meg Mucsi – 
Nitti Adrienn az óvoda udvarán 
zenés, játékos tornával.

A hetet ügyességi feladatok-
kal zártuk, ahol az egész óvo-
da udvara játéktáblává vált és 
különböző ügyességi feladato-
kat kellett megoldani a gyere-
keknek, jutalmul „aranyérmet” 
kaptak. Az egész hét sikeréhez 
hozzájárultak a lelkes, kreatív 
óvó nénik és gondozó nénik is. 

A gyerekek lelkesedését és 
csillogó szemeiket látva, úgy 
gondoljuk, hogy a következő 
nevelési évben is sok, színes 
élménnyel gazdagítva meg-
rendezzük az egészség hetet 
óvodánkban.

KISSNÉ MENNER JUDIT
ÓVODAVEZETŐ HELYETTES

Egészséghét az óvodában
Középpontban a sport és a táplálkozás

Egy nagyszerű kezdeményezésnek helyet adva idén először került megrende-
zésre óvodánkban az egészség hete. 

Kultúrházunk emeletén várja 
olvasóit a Könyvtár! Manapság 
az internet komoly versenytárs 
az olvasásban, hiszen – sok 
információhoz már otthonról 
is hozzáférhetünk. Könyvtá-
runk – sokszor hétvégéken is – 
különféle színes programokkal 
próbálja becsalogatni a gyere-
keket és a felnőtteket. Sajnos a 
helyiség technikai adottságai, 
korlátozottak ezért néhány 
könyvtárba illő rendezvényt a 
ház nagyobb termeiben tudunk 
megtartani. Délelőttönként 
szívesen fogadjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat, igény 

szerint könyvtári órákat is tar-
tunk számukra. Nagyobb ünne-
pekkor (húsvétkor, adventkor) 
zenés-mesés és kézműves prog-
ramokat is szervezünk a gyere-
keknek. Az utóbbi években az 
általános iskola által szervezett 
mesemondó verseny helyszíne 
a könyvtár lett. A legkisebbek-
nek hetente tart Kerekítő fog-
lalkozást egy külön teremben 
Renner Andrea, melyet egy-egy 
alkalommal a könyvtárban tar-
tunk, hogy a babák és a kisma-
mák is megismerjék. Beindult 
a Társasjáték Klub, havonta 
szombat délelőttönként várjuk 

a kicsiket és nagyokat a könyv-
tárba. A játékokat a Játékkuny-
hó Esztergomi Társasjáték Klub 
biztosítja. Idén is folytatódtak 
Krakó László tanár úr előadásai, 
„Kis esti természettudomány” 
címmel. Évente egy-két könyv-
bemutatóra is sort kerítünk. 
Fontosnak tartjuk az új köny-
vek beszerzését, igyekszünk az 
olvasók igényeit szem előtt tart-
va, beszerezni a legújabb siker-
könyveket is. Különös gondot 
fordítunk a gyermek és ifjúsági 
könyvek beszerzésére, nagyon 
sok szép mesekönyvvel, ifjúsá-
gi irodalommal bővült kínála-
tunk az elmúlt évben is. Az új 
könyvek érkezéséről a Kultúr-
ház és Könyvtár Facebook olda-
lán adunk hírt. 2018-ban közel 
600 dokumentummal gyara-
podtunk, ebből pályázaton 

(Márai-program, NKA) kb. 200 
kötetet nyertünk. 80 féle újság, 
folyóirat is megtalálható könyv-
tárunkban, melyek nagy része a 
Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával jut el hozzánk. Felhív-
juk figyelmüket a könyvtárközi 
kölcsönzés szolgáltatásunkra, 
ha tanuláshoz, munkájához a 
keresett dokumentumot nem 
találja meg nálunk, az eredeti 
anyagot vagy annak másolatát 
más könyvtárból beszerezzük.

Nyitva: Kedd, Csütörtök 
10-16-ig; Szerda, Péntek 
14-18-ig; Szombat: 9-12-ig
Beiratkozási díj: 500,- Ft/év, 
kedvezményes: 250,- Ft /év 
(diák, nyugdíjas, gyes)
16 éven aluliaknak és 70 
éven felülieknek díjtalan!

Találkozzunk a könyvtárban!
Gyermekprogramok, foglalkozások, előadások és 
társasjátékok várják az olvasókat
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A versenyek folyamatosan zaj-
lanak. Csak hogy néhányat 
említsek:

Megyei vöröskeresztes verse-
nyen 2 csapattal vettünk részt, 
melyből az egyik a 3. helyezést 
érte el. 

Május 3. szombatján Sárisá-
pon akadályversenyen küzdöt-
tek tanítványaink.

Idén is megrendeztük és 
sikerrel zártuk a tavaszi papír-
gyűjtést. Köszönet érte minden 
szülőnek, diáknak és kollégá-
nak. A papírgyűjtésből befolyt 
összeg az osztálypénzeket 
gyarapítja.

A környezettudatosságot 
erősítve csatlakoztunk az 
országos TeSzedd akcióhoz is. 
Ugyanezen okból hallgatták 
meg Juhos Erika előadását a 
műanyaghulladékokról a felső 
tagozaton.

Mire a kedves olvasó e soro-
kat olvassa, a diákok négy 
országos mérésen estek át. Az 

évenkénti Netfit, az Országos 
nyelvi, illetőleg kompetencia, 
valamint egy természettudo-
mányos mérésen, mely utób-
bira iskolánkat kiválasztották. 

A tanév végéhez közeledve a 
diákok osztálykirándulásokon 
vesznek rész. A felsős tanulók 
idén közösen táboroznak két 
napig a Velencei- tó partján.

Szomorú okból kifolyólag a 
táti konditerem bezárt és az 
eszközparkot eladták. Köszö-
nettel tartozunk Karaszek Mik-
lósnak, hogy jelképes összegért 
jutottunk hozzá gépekhez, 
súlyzókhoz, ezáltal is bővítve 
az iskolás gyermekek sportolási 
lehetőségeit.

Végezetül örömmel tájé-
koztatom Önöket, hogy az 
Önkormányzat teljesen felújjí-
tatta a sportudvar felöli járdát, 
mely már rémes állapotban 
volt, ezáltal is tovább szépült 
környezetünk.

KALMÁR KÁROLY

Hírek, események a III. Béla Általános Iskolából
Iskolánk életében a tanévkezdet és a tavaszi időszak az, ami a legtöbb feladatot adja diáknak, pedagó-
gusnak egyaránt. Nincs ez másként idén sem. 

Eseménydús volt a tavasz az 
alsó tagozaton is. Húsvétra 
megérkeztek a mozgásfejlesztő 
járművek, melyet a báli bevé-
telekből vásároltunk. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek, aki 
valamilyen formában hozzájá-
rult ehhez. 

Lezajlott az első osztályosok 
beiratkozása. Szeptemberben 
47 kis elsőst köszönthetünk a 
tanévnyitón

Számos versenyen vettünk 
részt:Mogyorósbányán népda-
léneklési versenyen, Vértessom-
lón megyei német versenyen, 

Nagysápon a Rákóczi-napi prog-
ramokon. A városi könyvtárban 
rendezhettük meg hagyomá-
nyos mesemondó versenyün-
ket. Tanulóink mindenütt szép 
eredményeket értek el.

Minden osztályunk volt szín-
házban Budapesten, vagy a 

megyeszékhelyen a Jászai Mari 
színházban. Ellátogatott hoz-
zánk az Opera nagykövete, aki 
színvonalas előadással népsze-
rűsítette a műfajt.

A táti német nemzetiségi 
hagyományokkal ismerkedtünk 
Schmidt Gézáné, Farkas Béláné, 
Dlabik Jánosné és Dér Antalné 
közreműködésével, segítségé-
vel. Izgalmas élménybeszámo-
lókat hallhattunk, morzsoltunk 
kukoricát, tollat fosztottunk, 
régi viseletekbe öltözhettünk. 
Köszönjük!

Évfolyamonként együtt kirán-
dulnak az osztályok. az elsősök a 
Budakeszi Vadasparkba, máso-
dikosok a Csiki Pihenőkertbe, 
a harmadik évfolyam Tatára, 
a negyedikesek a Parlament-
be, Geodába és Ópusztaszerre 
utaznak.

EMMER MELINDA

MTVA Látogatóközpontban Szujó Zoltánnal

TeSzedd!

Schmidt Gézáné és Farkas BélánéMozgásfejlesző járművekMesemondo verseny  
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 ? Meséljen az egyesületről 
egy kicsit, mivel foglalkozik az 
egyesület, mit kell tudnunk a 
JUMP SE-ről?

A Jump SE fő profilja a szer-
torna és ezen felül trambulin 
akrobatika, röplabda sportá-
gakkal is ismerkedhetnek náluk 
a gyerekek. Szertorna alatt 
lányoknál a gerenda, szekré-
nyugrás, felemáskorlát és talaj 
gyakorlatokat értjük, a fiúknál 
pedig a ló, párhuzamos korlát, 
gyűrű, nyújtó, szekrényug-
rás és talaj található. Büszkék 
vagyunk arra, hogy tornásza-
ink szinte az összes környékbeli 
iskolából képviseltetik magu-
kat: Mindszenty József Ált. 
Isk., Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Gimnázium, Dobó Katalin 
Gimnázium, Zafféry Károly 
Szalézi Gimnázium, Kernstok 
Károly Ált. Isk., III. Béla Ált. Isk., 
Kesztölci Kincses József Ált. Isk., 
és még más környékbeli isko-
lákból is, de túl hosszú lenne a 
lista, ha mindet felsorolnánk. 
Több tehetséges tornászunk jár 
hozzánk még Szlovákiából is. 

A versenyeken több csapattal 
is elindulunk minden évben. A 
Magyar Torna Szövetség verse-
nyein csak a nagyvárosok torna 
klubjai előznek meg minket. A 
Diákolimpia megyei döntőjén 
csapataink mindig a dobogón 
végeznek. Röplabda szakosz-
tályunk is országos helyezést 
ért el idén és tőlük is további 
sikerekre számíthatunk. 

 ? Hol tartanak edzéseket?
Esztergomban a Tanítóképző 

és a Mindszenty József Iskolá-
ban tartunk edzéseket, illetve 
Dorogon a Zsigmondy Vilmos 
Gimnáziumban, Nyergesúj-
falun a Zafféry Károly Szalézi 
Gimnáziumban és itt Táton 
pedig a III. Béla Általános 
iskolában.

Az edzéseket a délutáni 
órákban rendezzük, ezeknek 
időpontjairól bővebben Face-
bookon a Jumpsport nevű 
oldalunkon találhatnak további 
információkat. 

 ? Mióta vannak edzések Táton?
A Jump SE 2014-ben alapult, 

és már rögtön ebben az évben 
elkezdtünk a Táti gyerkőcökkel 
foglakozni.

Már több versenyen is kép-
viselték a várost, és nagysze-
rű eredményekkel zárják a 
megyei, és egyesületen belüli 
bajnokságokat is. Jelenleg csü-
törtökönként az edzések Zrínyi 
Miklós segítségével zajlanak. 

 ? Miért ajánlaná a szertornát a 
gyerekeknek?

Számunkra elsődleges a tor-
nászok fejlődése, ezáltal pedig 
egyre összetettebb, bonyolul-
tabb gyakorlatsorokat illet-
ve elemeket sajátítanak el a 
gyerekek.

A torna az a sportág, amely 
nagymértékben fejleszti a 
koordinációs és kondícionális 
képességeket. Megtanulják a 
tornászok a test és testrészér-
zékelést, miközben a külön-
böző tornaszerek különböző 
képességeket fejlesztenek. 
Mind egyensúly, erőnlét, ritmu-
sérzék, hajlékonyság, elegáns 
mozgás és nem utolsósorban 
bátorság. Illetve mindenki saját 
határainak megismerésén és 
legyőzésén dolgozik nap, mint 
nap, melyben az edzők teljes 
támogatására számíthatnak a 
tornászok.

 ? Mik a terveik a jövőre nézve?
Legnagyobb álmunk, hogy 

egy tornacsarnokot hozzunk 
létre a térségben ahol szivacs- 
gödör, állandóan felállított 
szerek és speciális tornatalaj 
van. Ez egy hatalmas lehetőség 
lenne a térségben tornázó gye-
rekeknek, hiszen a környéken, 
legközelebb Tatán és Budapes-
ten van kifejezetten szertorna 
sportágra épített tornacsarnok. 

Egyelőre azok a tornászok, 
akik komolyabban, akár hiva-
tásszerűen szeretnének tornáz-
ni, és tehetségük kiemelkedő, 
azokak sajnos be kell utazniuk 
napi szinten Budapestre, amely 
komoly gondot és nehézségeket 
jelent a családok számára.

Táti Tornászok a JUMP SE-ben
Május 11-én került megrendezésre a Jump SE kupasorozat Táti fordulója, ahol 
több környékbeli szertornacsapat mérte össze tudását és versenyzett a gyö-
nyörű kupákért és érmekért. Itt találkoztunk Nagyné Grausz Valériával, az 
egyesület elnökével, akitől érdeklődtünk a Jump SE-ről.
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Összesen 5 dobogós hely-
lyel tértek haza a Mozdulat 
Táncművészeti Egyesület tagjai 
Zágrábból.

A „Táti lányok” (Csonka 
Bítia, Janoschek Dóra, Kálmán 

Ottília, Kupeczik Zselyke, 
Simon Adél, Zrínyi Zoé) gyer-
mek modern csoportban és 
gyermek lyrical csoportban 
is Világbajnoki ezüstérmesek 
lettek!

Ugyancsak Világbajnoki II. 
helyezet lett show szólóban 
Kupeczik Zselyke (mini kids) 
és Janoschek Dóra (kids).

Kálmán Ottília és Zrínyi Zoé 
kids show duó kategóriában a 

Világbajnoki III. helyezést sze-
rezte meg.

További szép sikereket ért 
el: Csonka Bítia (show szóló) 5. 
Barics Rebeka (modern szóló) 
6. Csonka Anízia (show szóló) 
7.  Janoschek Dóra és Kupeczik 
Zselyke (modern duó) 7. vala-
mint Janoschek Dóra (modern 
szóló) 10. helyezéssel.

Az Egyesület köszöni Tát 
Város Önkormányzatának, és 
az IPLA Kft. vezetőinek a kiuta-
záshoz adott támogatást.

SONKUTÁN RITA

Erre példa egy sikeres spor-
toló Dejcző Dóra, aki a Jump 
SE kezeiből indult el és nagy 
sikereket ér el országos szinten 
is, mind a mai napig naponta 
feljárnak családjával a fővá-
rosba az edzések miatt. Ennek 
a megoldása lehetne egy helyi 
tornacsarnok, amely több 
tehetséges sportoló számára is 
hatalmas lehetőséget jelente-
ne, és a csarnok által nem állna 
semmi a fejlődésük útjában. 

 ? Honnan jött a Jump SE kupa-
sorozat ötlete? 

Úgy gondoltuk, hogy ezzel 
népszerűsíthetnénk a torna 
sportágat és lehetőséget szeret-
tünk volna adni a tornászaink-
nak, hogy bemutathassák mind 
azt, amit eddig tanultak. Illetve 
a szülők is láthatják gyermekük 
fejlődését és egy kis betekintést 

nyerhetnek az egyesület életé-
be és a szertorna versenyekbe 
is. Ezen kívül célunk, hogy a 
gyerekek megismerjék más 
városok tornászait is, az edzé-
sek helyszíneit, barátkozza-
nak és tanuljanak egymástól. 
Legfőbb célunk azonban az, 

hogy minden tornászunk meg-
tapasztalhassa a versenyzés 
élményét és együtt szurkolhas-
son csapatával. 

 ? Milyen segítséget kaptak 
városunktól a táti verseny 
megszervezéséhez?

Köszönjük Tát Város Pol-
gármesterének, Turi Lajosnak 
a támogatást, amelyből az 
érmeket és kupákat biztosítot-
tuk a versenyhez, és a lehető-
séget a Táti III. Béla Általános 
Iskola igazgatójának, Kalmár 
Károlynak.

Éremeső a Zágrábban
Világbajnoki ezüstérmesek a Mozdulatos táti gyerekek

2019. május 9-12 között került megrendezésre az International Dance Open által 
szervezett Tánc Világbajnokság, amelyen az esztergomi Mozdulat Táncművésze-
ti Egyesület nagy sikerrel szerepelt. 
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Hosszú gondolkodás után arra 
a döntésre jutottunk, hogy sze-
retnénk egy új hagyományt 
teremteni, egy jótékonysági bált 
szervezni a csoport javára. 

Így került megrendezésre az 
első Húsvéti Locsolóbál április 
21-én a Táti Kultúrházban. A jó 
hangulatról a No Stress Band 
zenekar gondoskodott.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni minden kedves résztve-
vőnek, támogatónknak, hogy 
hozzájárultak a csoport fejlődé-
séhez, illetve közelebb segítet-
tek minket egy spanyolországi 
nemzetközi fesztiválon való 
részvételhez.

Reméljük ezzel tényleg sike-
rült egy új hagyományt terem-
tenünk és jövőre is találkoz-
hatunk a minket támogatni 
vágyó szülőkkel, barátokkal, 
ismerősökkel. 

Épphogy kipihenve a báli 
teendőinket, április 27-én a fel-
nőtt csoport útnak indult a XV. 
Mazsorettek Siófoki Vándorku-
pa versenyére.

Tavaly rengeteg élménnyel 
és a Vándorkupával tértünk 
haza erről a nagyszerű ver-
senyről, így természetes volt, 
hogy idén is részt veszünk raj-
ta. Bár idén sajnos nem sikerült 
elhoznunk a Vándorkupát, de 

szép teljesítménnyel sikerült 
az ezüstérmet bezsebelnünk.

A verseny leforgása után teljes 
erőbedobással megkezdődött a 
véghajrá, ugyanis június 7-én, 
pénteken kerül megrendezésre a 
csoport egész estés gálája a Táti 
Pünkösdi Napok keretében. 

Idén elfogadta felkérésünket 
a Bicskei Koncert Fúvószenekar, 
így a tánc mellett szuper zene is 
várja az érdeklődőket. Ezen az 
estén az összes tanítványunk 
megmutatja majd, hogy min 
dolgoztunk egész évben, lát-
hatják majd a négy mazsorett 
és két formációs csoportunkat, 
legkisebbtől a legnagyobbakig. 
A gálát idén is egy fergeteges 
bulival zárjuk, amelyre szintén 
szívesen várunk minden kedves 
érdeklődőt. 

Reméljük, hogy rendezvé-
nyeinken mindenki jól érezte, 
érzi majd magát, szeretnénk a 
továbbiakban is gazdagítani a 
város kulturális életét különfé-
le programjainkkal.   FILIP SÁRA

Sikeres bál után 
Vándorkupaverseny
A jótékonysági bál megszervezése mellett Siófokra is ellátogatott a 
mazsorett csoport

Az elmúlt hónapok is izgalmasan teltek a Táti Mazsorett és Formációs Táncs-
csoport életében, erről és további terveinkről olvashatnak az alábbiakban. 
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Szomszédoltunk

2019. március 18-án ismét meg-
rendezésre került a környékbeli 
zeneiskolák tanárainak „szom-
szédoló” hangversenye. 

A szervezését most a Nyerges- 
újfalui Szabolcsi Bence Alapfo-
kú Művészeti Iskola vállalta 
magára. A házigazdákon kívül a 
koncerten felléptek még a doro-
gi, az esztergomi, a párkányi és 
a táti zeneiskolák tanárai. Az 
intézmények saját produkció-
in kívül, néhány közös műsor-
szám is felcsendült. 

A mi zeneiskolánk program-
jában szinte a teljes tantestület 
színpadra lépett: Kissné Hasen-
beck Melinda – fuvola, Móczik 
Csaba – fuvola és furulya, Albert 
Szabolcs – klarinét, Schreck 
Ferenc – harsona, Prantnerné 
Turi Mónika – zongora, Jászbe-
rényi Edina és Pohner Hedvig 
– gitár. 

Műsorválasztásunk ezúttal 
is eltért a zeneiskolai hétköz-
napokban megszokott klasszi-
kus műfajoktól a könnyedebb 
irányba. Albert Szabolcs nagy 
lelkesedéssel és hozzáértés-
sel ír át, hangszerel közismert, 

népszerű dallamokat egy 
meglévő előadói apparátus 
hangszereire. Erre a koncertre 
Klaus Badelt/Hans Zimmer: 
A Karib-tenger kalózai című 
művére és Abba válogatás-
ra esett a választása. Érdekes 
összeállítású kis csapatunk szép 
sikert aratott. Várjuk a követke-
ző „szomszédolást” valamelyik 
másik zeneiskolában.

Barokk zenei verseny

2019. április 30-án került 
megrendezésre a XIV. Vértes 
- Dunazug Régió Zeneiskolái-
nak „Barokk zenei” szólóhang-
szeres művészeti versenye a 
Nyergesújfalui Szabolcsi Ben-
ce Alapfokú Művészeti Iskola 
szervezésében. Nagy örömünk-
re iskolánkat több tanuló is 

képviselte különböző korcso-
portokban. A versenyzők a 
délelőtt folyamán mutatták be 
műsorszámaikat a zsűri tag-
jainak (Varga Julia fuvola- és 
zongoraművész-tanár, Kovács 
Péter orgonaművész, karnagy) 
és a megjelent érdeklődőknek, 
hozzátartozóknak. A szakmai 
zsűri értékelése alapján növen-
dékeink a következő eredmé-
nyeket érték el. Borbély Balázs 
(zongora) II. korcsoportban, 
Janoschitz Nóra (fuvola) IV. 
korcsoportban, illetve Bujdos 
Rozália Anna (fuvola) V. kor-
csoportban ezüst minősítést 
kaptak. 

Gratulálunk a növendékek-
nek és a felkészítő tanárok-
nak, valamint külön köszönet 
Kuti Balázs tanár úrnak, aki 
zongorán kísérte az összes 
versenyzőnket. 

Zeneiskola hírei

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS

A Táti Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja azok jelentkezését, akik érdek-
lődnek a zenetanulás iránt és kedvet éreznek a hangszeres játék alapjainak elsajátítására. 

A táti zeneiskola a következő hangszerekre hirdet felvételt: furulya, fuvola, klarinét, trombita, 
kürt, harsona, gitár, zongora. 

Ezenkívül az általános iskola leendő elsőseinek előkészítő oktatást (szolfézs előképző, illetve 
szolfézs és hangszeres előképző) tudunk biztosítani. 

A 2019/2020-as tanévre a következő időpontokban lehet beiratkozni:
2019. június 03 – 05 (hétfő – szerda) 08:00 – 09:00 és 14:00 – 17:00

2019. június 06. (csütörtök) 14:00 – 17:00 
2019. június 07. (péntek) 14:00 – 16:00

2019. június 11. (kedd) 08:00 – 09:00 és 14:00 – 17:00
2019. június 12. (szerda) 08:00 – 09:00 

2019. június 13. (csütörtök) 14:00 – 17:00
2019. június 14. (péntek) 14:00 – 16:00
2019. június 17. (hétfő) 09:00 – 10:00
2019. június 18. (kedd) 09:00 – 12:00

A Táti III. Béla Általános Iskola alsó tagozatának tanévzáró ünnepélye után, illetve a Táti Lavotta 
János Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró ünnepélye után is lesz még lehetőség a beiratkozásra.
Szeretném a kedves szülők figyelmét felhívni arra, hogy a zeneiskolába minden évben újra be kell 

iratkozni. A következő évfolyamba kerülés nem automatikus! 

Bővebb információt tanárainktól, iskolatitkárunktól és az intézmény vezetőjétől kaphatnak. 

ZENEISKOLAI 
TANÉVZÁRÓ

Időpont: 2019. június 12. 
(szerda), 16 30
Helyszín: Táti Kultúrház 
nagyterme.
Bizonyítványosztás után a 
következő tanévre beiratko-
zást tartunk!
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Ma már annyi mindent lehet 
tudni, a jógáról, hiszen rengeteg 
információ áll rendelkezésünk-
re. A jóga egyesítést is jelent, ami 
arra utal, hogy a test mozgatá-
sával, és a légzés figyelésével, 
elérünk egy olyan folyamatot, 
amiben benne tudunk lenni, 
vagyis nincs jelen a megosz-
tottság érzése. Ez abból ered, 
hogy figyelmünk mindig szer-
teágazó, és nehezen tudunk egy 
dologra figyelni, miközben alig 
tudunk valamit önmagunkról. 
A jóga egy olyan tudomány, 
ami megfigyeléseken alapul. 
A jógik figyelték a természetet, 
az állatokat és önmagukat is, 
hogy túl tudják lépni azokat a 
korlátokat, melyeket akár a tes-
tük, akár a tudatuk jelentett. Kb.  
4000 éve már foglalkoztak ezzel 
az emberek, és most annyi idő 
elteltével, ismét nagy figyelmet 
kapott, hiszen ebben a roha-
nó, és szétszórt világban kell, 
hogy legyen valami kapaszko-
dó, ami ott tud lenni, és ami a 
legfontosabb, nem kell hozzá 
más, csak önmagunk! Ez azért 
csodálatos, mert függőségben 
élünk, és a jógában csak az kap 
figyelmet, ami van, - pusztán 

önmagunk! Hát igen, mond-
hatni az út önmagunk felé nem 
mindig egyenes, de akkor is 
érdemes vele foglalkozni, mert 
a legnagyobb lehetőség saját 
magunkban van, hiszen akkor 
vagyunk képesek megérteni a 
környezetünket, szeretteinket, 
ha látjuk önmagunkat is.

Már vagy 20 éve jógázom.Ez 
egy olyan érzést ad számomra, 
ami mindig feltölt és új élménye-
ket ad, ugyanakkor nagyszerű 
dolog másokkal is megszerettet-
ni a jógát, vagyis a jógán keresz-
tül önmagukat. Azért jógáról 
írni, nem olyan, mint jógázni, 
és ezért is mondják a mesterek, 
hogy soha ne higgy el semmit, 
hanem próbáld ki! Amikor a 
jógát gyakoroljuk, a testünkön 
keresztül a belső szerveinkre is 
hatunk, hisz a gyakorlatok sti-
mulálják azokat. A gerincünket 
minden irányba mozgatjuk, 
hogy a csigolyákat frissen tart-
suk, ami fontos az egészségünk 
védelmében is. Vannak olyan 
gyakorlatok, amelyek a belső 
elválasztású mirigyekre hat-
nak, melyek a hangulatunkat is 
befolyásolják. Összességében a 
jóga mindenre jótékonyan hat. 

Már egészen fiatal korban is 
elérhető, sőt nagyon szeretik a 
gyerekek, mert játékosan vezeti 
be őket a jóga, azon keresztül a 
mozgás a légzés, és a tudatosság 
világába. 

A hangtálak is nagy hatással 
vannak a rájuk, nagyon élvezik 
és szeretik, mert nem kell hozzá 
más, csak önmaguk, ugyanúgy, 
mint a jógához is, csak gyako-
rolni kell. 

A hangtálakkal való találko-
zás a legtöbb emberben cso-
dálatos élményeket okoz. Ilyen 
találkozás lehet akár egy  hang-
fürdő által.

Hangtálakat már 3000 évvel 
ezelőtt is használtak, főleg 
Tibetben. A hangtálak, az egyik 
legismertebb hangterápiás esz-
közök, melyek hatással van-
nak testünkre, sejtjeinkre. Az 
emberi test 70% vízből van, és 

közismert, hogy a víz nagyon jól 
vezetik a hangokat. A hangtálak 
rezgései koncentrikus körök 
formájában áramlanak szét a 
testünkben, melyek sejt szinten 
fejtik ki jótékony hatásaikat. A 
hangtálak és gongok fontos esz-
közei és kiegészítői a relaxációs, 
és meditációs tevékenységek-
nek, ugyanakkor az egészsé-
günk megőrzésére is hatással 
vannak. Csodálatos hangjaik 
oldják a stresszt, nyugtatólag 
hatnak a tudatunkra, és segít-
hetik a gyógyulási folyamato-
kat. Ugyanakkor tapasztalatom 
szerint a bennünk lévő felszíni 
dolgokat felerősítik. A  hang-
fürdő elindíthat valakiben egy 
hirtelen kiáradó örömöt, de 
akár félelmet is, vagy a ben-
nünk lakozó stressz  feloldása 
sírást is kiválthat. Fontos, hogy 
ne féljünk saját érzéseinktől, és 
merjünk szembe nézni azokkal, 
ebben sokat tudnak segíteni 
a hangfürdők. A régi időkben 
a testet, lelket, és a szellemet 
szétválaszthatatlan egységnek 
tartották és ez ma is érvényes, 
hisz a lelkünk harmóniája a 
jó testi egészség. A jóga és a 
hangfürdő pont ezt ez egységet 
szeretné megőrizni, úgy, hogy 
jót teszünk magunknak, és így 
jószolgálatot tehetünk mások-
nak is.

SZALAI MATILD JÓGAOKTATÓ

Életérzés Matilddal
Jóga és hangtálak

„Soha ne higgy el semmit, hanem próbáld ki!”

Jóga Matilddal hetente ked-
denként 18-19.30-ig, legköze-
lebbi hangfürdő június 16-án 
18-19-ig a táti Kultúrházban.
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