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Számos korábbi elmaradást 
sikerült pótolni pályázati for-
rások bevonásával a települé-
sen: az iskola, a kultúrház és 
a könyvtár felújítása mellett a 
táti kisvállalkozások is sikere-
ket könyvelhetnek el a mun-
kahelyteremtés területén. Tud-
juk, nem könnyű előteremteni 
a beruházások költségeit a mai 
világban.

Büszkék vagyunk, hogy 
ezen a területen is segíteni 
tudtunk megyénk települése-
inek, köztük Tátnak. A megyei 
önkormányzat által koordinált 
Területi- és Települési Operatív 
Program (TOP) forrásai révén 
megvalósult fejlesztésekről 
bővebben a kiemelt részben 
olvashat. 

A megyei önkormányzatnak 
azonban nem csak a fejlesztési 
igények felmérése és vélemé-
nyezése, a TOP-os projektek 
koordinálása a feladata. Azon 
dolgozunk, hogy további prog-
ramokon keresztül is hozzájá-
ruljunk megyénk kiemelkedő 
eredményeihez, amelyek tar-
tósan az élvonalban tartanak 
minket! Támogatjuk a turiz-
musfejlesztést, és előkészít-
jük a kerékpárutak kiépítését. 
Célunk, hogy kiemelt témává 
tegyük a klímaváltozás kérdését. 
Részt veszünk az Interreg Hatá-
ron Átnyúló Szlovák-Magyar 
Program nyertes projektjeinek 
döntéshozatalában is. A megyei 
önkormányzat társalapításá-
ban működik a Rába-Duna-Vág 

ETT, amelyen keresztül további 
források érkeznek megyénkbe. 
Sikertörténetünk a Megyei Fog-
lalkoztatási Paktum, amelyben 
sok hátrányos helyzetű munka-
nélküli juthatott képzési támo-
gatáshoz és kapott esélyt az 
elhelyezkedésre. Részt veszünk 
a SacraVelo határon átnyúló 
kerékpáros zarándokút kiala-
kításában, de a megyénkben 
működő nemzetiségi önkor-
mányzatokra is különös figyel-
met fordítunk. Kiemelt fela-
datunknak tekintjük, hogy a 
megyei közösségeket közelebb 
hozzuk egymáshoz. Ne csak 
arra a településre legyünk büsz-
kék, ahol élünk, de az is jusson 
eszünkbe, Komárom-Eszter-
gom megye is az otthonunk! 
Ebben a nyertes „Megyénk körül 
megyünk körül” című identi-
tás projektünk segít minket. A 
program keretében Tát-Bábol-
na páros találkozóra kerül sor, 
illetve hamarosan a városba is 
megérkezik a megyezászló.

Csak remélni tudom, hogy 
Tát a megye segítségével tovább 
„izmosodik”, és a következő 
években is együtt munkálko-
dunk a város és megyénk fejlő-
déséért! Megerősödtünk, ezt az 
erőt meg kell tartani és a jövőben 
arra használni, hogy az itt élők 
javát szolgálja! 

Tát fejlődéséhez
a megyei önkormányzat
is hozzájárul
Tovább erősödhet a település a megye segítségével
Tát az elmúlt időszakban megvalósult fejlődésének köszönhetően már a kör-
nyező települések számára is egyre fontosabb térségi központtá vált - mond-
ta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. 

Tudta -e?

Ebben segített a megyei önkormányzat Tátnak! 
Támogató döntésünkkel a TOP keretében hat projekt nyert 

támogatást a településen, összesen több mint 729 millió 
forint érkezett a városba fejlesztésekre:

 
• bővült az ipari park - a parcellák még azelőtt elkeltek, 

hogy a beruházás elkészült volna
• megújult a város orvosi rendelője, óvodája és bölcsődéje is
• együtt ünnepeltük a tátiakkal a korszerűsített polgármes-

teri hivatal átadását is
• készül a Tát-Mogyorósbánya- Péliföldszentkereszt 

kerékpárút
• a Zöld hálózat fejlesztési program keretében megújul a 

Tátika tér és a Központi rendezvény tér is

Használják egészséggel, sokáig a megvalósult beruházá-
sokat a tátiak!
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 ? A választási ciklus végén, hogy 
érzi magát, nyugodtnak látszik.?

Családom, ismerőseim min-
dig túl optimistának tartanak. 
Vallásos neveltetést kaptam 
szüleimtől, mely a Ferences 
Gimnáziumban és a Teológián 
az u.n. "akarati" hitté mélyült. 
Az én életemben is előfordul-
tak kisebb-nagyobb zökkenők, 
bukdácsolások, de a Gondvise-
lés által meg tudtam őrizni a lelki 
békémet. Vallom József Attilával 
egyetemben: "én nem csalódom 
- minden szervem óra, mely csil-
lagokhoz igazítva jár." 

Szép, tartalmas, eseménydús 
időszakon vagyunk túl.  Ehelyütt 
kérem tisztelettel a táti polgárok 
támogatását a következő polgár-
mesteri szolgálatra!

 ? Hogyan összegzi az elmúlt 5 
évet?

Abban a szerencsés hely-
zetben voltunk képviselő tár-
saimmal, hogy elődeink által 
egy nagyon stabil költségvetés 
hagyatott ránk. 

Mivel nem volt adósságunk, 
2*181.000.000 ft-ot kaptunk a 
kormánytól infrastrukturális 
fejlesztésekre, beruházásokra. 
Valamint a megyén keresztül 
elérhető TOP (település operatív 
program) nyertesének mond-
hatja magát Tát. A belügyminisz-
tériumi pályázatokon is többször 
sikeresen szerepeltünk. 

Mindennek eredménye, hogy 
valamennyi közintézményünk 
energia megújulási program-
ban részesült (bölcsőde, óvodák, 
orvosi rendelők, polgármes-
teri hivatal, korábban iskolák, 
kultúrház). A közutak állapota 
alapvetően jónak mondható, 
ahol nem, az jelenleg munka-
terület vagy a tulajdonjog még 
nem rendezett. Külterületi uta-
kat is igyekeztünk rendbe tenni 
(kápolna melletti Római út, mély 
út felé vezető összekötő). Kom-
munális csatornarendszerünk 
elemei újulnak meg (jelenleg 
is tart a munka). Hamarosan 
átadjuk a Tátika teret és a Kul-
túrház előtti parkosított terüle-
tet (a búcsú továbbra is ott kap 

helyet). A közelmúltban 20 mil-
lió Ft-ot nyertünk pályázaton 
az iskola sportudvarának léte-
sítésére. Iparterületünk újabb 
utcával gazdagodott, mely Tát 
éléskamrája. Identitás pályá-
zatunk hozományaként közös-
ségi rendezvények, színházi 
előadások váltak elérhetővé. A 
klímastratégiánk egy norvég 
projekt eredménye, s a megyei 
klímakoncepció része. A Klíma-
tudatos Önkormányzat címet is 
elnyertük. Saját forrásból járdá-
kat, parkolókat építettünk, ját-
szótereket hoztunk létre. 

 ? Milyen tervei vannak a jövőre 
vonatkozóan?

Valamennyi területre van 
koncepciónk. Várjuk a 10-es út 
esztergomi kihajtóba tervezett 
körforgalom állami támogatá-
sát (ez tartalmazza a környe-
zet közvilágítását, gyalogos és 
kerékpáros átvezetést). Folytatni 
szeretnénk a parkosítást, zöldfe-
lület kezelést. Folyamatban van 
a lakóövezet telekkialakítása. 
Bővíteni szeretnénk az ipari 
területet (ehhez Esztergomtól 

vásárolnunk kell még parcel-
lákat.) A Szeretetotthon infra-
struktúrájára épülő nyugdíjas 
házakat is megálmodtunk. 
Sportcsarnok hallatán sokakban 
indulat kél, de valóban szükség 
lenne egy kisvárosi tornacsar-
nokra. Kinőttük a Kultúrházat, 
egyre sürgetőbb lenne a nagyte-
rem bővítése. Régi adósságunk 
az országban talán egyedülálló 
Táti Porcelánbaba Klub kiállítási 
anyagának méltó helyre kerülése 
(helyi és megyei értékünk). Foly-
tatni szeretnénk a főúti parkolók 
és közvilágítás kiépítését (egy 
szakaszra a tervek elkészültek).

Továbbá fő törekvés a biz-
tonság: korábban elkészült az 
árvízvédelmi rendszer, most 
vízjogi engedély született a bel-
vízi csapadékrendszer kiépítésé-
re. Keressük a hozzá rendelhető 
pályázatokat. Bővítjük a kamera 
hálózatot. A fent említettek nem 
ígéretek. Ezen kívánalmak és 
realitások projektjeinek kérel-
mét a megyéhez is eljuttattuk. 
Természetesen saját forrásból 
folytatjuk a település szépítését 
és mind élhetőbbé tételét. 

 ? Mire a legbüszkébb Táton?
Nem materiális javakra, 

inkább személyekre. Elsősor-
ban a jóakaratú és tisztességes 
táti emberekre, akik mindig 
tudtak összefogni (különösebb 
felszólítás nélkül!).  Gondol-
junk az árvizekre, belvizekre, 
cementgyár-hulladékégető elle-
ni fellépésre, a segítségre szo-
rulók támogatására. Nemkü-
lönben közéleti szereplőinkre, 
díszpolgárainkra.

Bensőmnek kedvesek a civil 
csoportjaink, akik őrzik eleink 
hagyatékát, identitását, akik 
kulturális életünk főszereplői. 
Jelentős részük nemcsak helyi, 
hanem megyei értékké is nyil-
váníttatott. Hálával gondolok 
munkatársaimra, akik szív-
vel-lélekkel végzik feladataikat, 
készségesen állnak rendelkezés-
re a betérő polgároknak.

Ezúton szeretném megkö-
szönni képviselő társaimnak a 
felelősségteljes munkáját (Kátai 
Ferencné, dr. Mosonyi Anna, 
Farkas Béla, Farkas Zsolt, Keil 
István, Kostyál János, Németh 
Péter, Szívós Péter), akikkel ha 
időnként ütköztettük is vélemé-
nyünket, mindig szinoptikus 
látással tudtuk pályázatainkat 
célba juttatni. S nemcsak meg-
őriztük az önkormányzat, a 
fenntartott intézmények műkö-
dőképességét, hanem az örö-
kül hagyott stabil költségvetést 
megsokszoroztuk. Mivel ők már 
bizonyítottak, tisztelettel aján-
lom a közülük 5 induló képviselő 
jelöltet a táti választóknak.

Az új indulók közül pedig jó 
szívvel javaslom mindazokat, 
akik közvetlenül vagy közvetet-
ten tettek Tátért, a táti közjóért, 
s nem fosztani akarták a közös 
kasszánkat vagy éppen meg is 
csapolták azt!! 

Interjú Turi Lajos 
Polgármester Úrral
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12 óra és egy hosszabb megállás 
után a gyönyörű felső-ausztri-
ai Mondsee-nél, délután 5 óra 
körül érkeztünk meg Schrat-
tenbach-ba. Az óriási feszti-
válsátorba belépve már ott várt 
minket az egész zenekar, s indu-
lókkal köszöntöttek bennünket.

Ahogy végignéztem mindkét 
zenekaron, kivétel nélkül min-
denki szemében látni lehetett 
azt a boldogságot, amit akkor 
érzett a viszontlátás végett. Rég 
nem látott barátok találkoztak 
újra, az sms-eket és az inter-
netes beszélgetéseket végre 

felváltotta az élő szó. Egy kis 
frissítő után elérkezett a szál-
láselosztás ideje. Mi négyen egy 
idős nénihez, Adele-hez kerül-
tünk, aki egy csupa szív nyug-
díjas néni a szomszéd faluból. 
Meg sem merem tippelni, 
hányan lakhatnak itt, hiszen 
a falu csupán 3-4 utcából áll. 
Amikor nem autóval közle-
kedtünk a két helység között, 
15 percen keresztül gyönyör-
ködhettünk a tájban sétálás 
közben: végtelennek tűnő zöld 
mezők, távolban pedig a maga-
sabbnál magasabb hegyek és a 
havas hegycsúcsok. 

Kipakolás után indultunk 
is vissza a sátorba, nem akar-
tunk lemaradni semmiről – és 
milyen jól tettük! Este 7-kor kez-
dődött a helyi zenekarok felvo-
nulása. 10 környékbeli együttes 

fújt egyszerre indulókat, majd 
az ünnepélyes sörcsapolással 
hivatalosan is megnyitották a 
fesztivált. Később a hangula-
tot az Allgäu Yetis biztosította, 
akik először csak polkákat ját-
szottak a közönségnek, majd 
az idő előrehaladtával egyre 
több könnyűzenei dalt tűztek 
műsorra, aminek a fiatalok 
nagyon örültek és fergeteges 
hangulat alakult ki. 

Másnap reggel 9-kor busz-
ra szálltunk, és elindultunk 
G emei nder ied-be, Engel 
Ludwighoz, a német zenekar 
korábbi elnökéhez. Ő volt az, 
aki édesapjával együtt 1985-
ben megalapozta a két zenekar 
közötti kapcsolatot és barátsá-
got. Ezt szerettük volna neki 
meghálálni egy kis zenélés-
sel és egy festménnyel, amit 
Kátai Ferencné készített a táti 
pincékről. Feleségével együtt 
már nagyon vártak minket, és 
könnyek között köszönte meg, 
hogy meglátogattuk. Követke-
ző megállónk Immenstadtban 
volt, az Alpsee-Bergwelt bob-
pályánál. Sajnos az idő nem 
kedvezett nekünk. Azonban az 
egész napos eső sem vette el a 
kedvünket attól, hogy ne pró-
báljuk ki a 3 km hosszú pályát.  
Kaptunk színes esőkabátokat, 
és már indulhattunk is fel a 
hegy tetejére. Egyetlen szeren-
csénk az volt, hogy a vendéglő, 
ahol ebédeltünk, szárítógép-
ben megszárította a ruháinkat, 
hogy nyugodtan és szárazan 
indulhassunk tovább utunkra.

Következő programunkra 
már nagyon sokan türelmet-
lenül vártak. Rettenbergben 
betekintést nyerhettünk a Zöt-
ler Sörfőzde működésébe. Ez a 
világ legrégebben családi kéz-
ben lévő sörfőzdéje, története 
1471-ben kezdődött.

Késő délután, a körbeveze-
tés és a kóstolás után indul-
tunk vissza az ünnepi sátorba. 
Aznap este a Bayern3 rádióál-
lomás zenekara biztosította a jó 
hangulatot. Sokat táncoltunk, 
beszélgettünk, és új barátságo-
kat kötöttünk.

A várva várt utazás 
Bajorországba
Négy zenével teli nap Schrattenbach-ban

Hosszas készülődés és négy év várakozás után július 11-én, csütörtök hajnal-
ban elindultunk Bajorországba, hogy részt vehessünk a schrattenbach-i ze-
nekar megalakulásának 175. évfordulója alkalmából megrendezett 47. Terüle-
ti Zenekari Fesztiválon. Valamint természetesen azért, hogy újra találkozhas-
sunk zenész (és nem zenész) barátainkkal. 

KÖRÜLBELÜL 2500 ZENÉSZ JÁTSZOTT EGYSZERRE

FELVONULÁS HEGYMENETBEN
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A szombati napunkat a 
Városházán kezdtük, ahol 
Werner Endres köszöntött 
minket. Turi Lajos polgármes-
ter úr is beszédet mondott, 
és megköszönte a városnak 
a meghívást és a példaértékű 
vendégszeretetüket. Zenekari 
elnökünk, Szádóczki Iván ren-
geteget segített a tolmácsolás-
ban. A közeli templomkertben 
zenével koszorúztuk meg Hans 
Engel sírját, aki megalapozta a 
zenekarok közti barátságot.

Délután 2-kor három órás 
önálló koncertet adtunk a két-
ezer fős fesztiválsátorban. A 
már jól ismert német polkák 
és keringők mellett felcsen-
dültek olyan magyar dalok is 
mint például a Csárdáskirály-
nő, amivel Szladik Míra, har-
sonásunk és énekes szólistánk 
hatalmas sikert ért el.

Koncertünk végéhez köze-
ledve átadtuk ajándékainkat 
a schrattenbach-i zenekar-
nak, s Turi Lajos polgármester 
úr sok szeretettel meghívta 
őket a 2020-as Táti Pünkösdi 
Napokra.

Az estét az Innsbrucker Böh-
mischen nevű zenekar kezdte, 
majd a buli tovább folytatódott 
a Ledenrebellen-nel. Személy 
szerint, nekem ez az este volt 
a kedvencem. Az együttes kor-
tól függetlenül megmozgatta 
a közönséget, a sátor tele volt, 
padokon és asztalokon tán-
coltak az emberek, a hangulat 
fergeteges volt.  

Vasárnap a tetőfokára érke-
zett a fesztivál. Nemcsak azért 
mert végre kisütött a nap, 
hanem mert több ezer muzsi-
kus gyűlt össze a kisvárosban. 
Közös zenéléssel kezdtünk 
kora délután, ahol körülbelül 
2500 zenész 9000 m2-en ját-
szott egyszerre négy számot, 
köztük például a bajor him-
nuszt. Nemcsak a hangzás, 
hanem a látvány is felejthetet-
len volt.

A felvonuláson 82 csoport 
vett részt, mi a 80. sorszámot 
kaptuk. Hosszas várakozás 
után végre elindulhattunk, 

és magyar indulókkal örven-
deztettük meg a közönséget. 
Késő délután a heiligkreuz-i 
fúvószenekar fújt polkákat és 
keringőket, próbáltuk kihasz-
nálni az utolsó órákat újdon-
sült barátainkkal, a várva várt 
napsütést és a jobbnál jobb 
zeneszámokat. Sátorzárásig 
maradtunk, így nem csak az 
elsők voltunk, akik beléptek 
a sátorba, hanem az utolsók 
is, akik elhagyták az ünnepi 
helyszínt. 

Utolsó ölelések, integetések, 
utolsó közös képek szállásadó-
inkkal és barátainkkal hétfő 
reggel, majd indultunk haza, 
hiszen előttünk volt még több 
mint 10 óra utazás.

Nehéz lenne röviden össze-
foglalni ezt a négy napot, amit 
Schrattenbachban töltöttünk. 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy 
ennyi felejthetetlen élményben 
lehetett részünk. Példaértékű 
vendégszeretetük csak még 
jobbá tette ezt az amúgy is 

fantasztikus hosszú hétvégét. 
Biztos vagyok benne, hogy 
ezt az utazást mindannyian 
nagyon sokáig fogjuk emleget-
ni, és hogy mind a régi, mind az 
új barátságok megmaradnak.

Alig várom, hogy jövőre 
meghálálhassuk nekik mind-
azt, amit értünk tettek; hogy 
végre újra találkozzunk, és 
felelevenítsük ezeket a pilla-
natokat közösen.

PAPP ZSÓFIA
A ZENEKAR PR MENEDZSERE

Guggolnak:  Major Csaba, Leitermann Dorina, Leitermann Patrik, Szladik Marcell, Rózsavölgyi Károlyné, Máté 
Vivien, Papp Zsófia, Szladik Tibor, Pék Viktor
Középső sor: Szádóczki Iván, Jurásek Tivadar, Szívós László, Szladikné Szombathelyi Mónika, Szladik Míra, Tóth 
Károly, Tóth Dzsenifer, Latorcai Árpád, Dávid Zsuzsa, Szádóczki Lili, Szádóczkiné Török Ivett, Rózsavölgyi Károly
Hátsó sor: Krajcsovszky Bence, Neichl Norbert, Krajcsovics István, Kelenföldi Csaba, Kríszeg Ákos, Szepesi 
Roland, Vázsonyi Gábor, Drága Balázs, Krajcsovszky Máté, Lohner Gergely Tamás, Kosztolányi Tamás, Kovács 
Kata,  Spiegelberger Ferenc

WERNER ENDRES FOGADÁSA A VÁROSHÁZÁN
ENGELÉK A KÁTAI FERENCNÉ  ÁLTAL 

FESTETT KÉPPEL
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A nyári csillagképek lassan 
nyugat felé csúsznak, hogy 
átadják helyüket az őszieknek. 
A Göncölszekér, a Kassziopeia 
és társaik, nem törődnek a 
hónapokkal, csak köröznek a 
Sarkcsillag körül, nem kelnek 
és nem is nyugszanak le.

A szeptembert a Földanya 
havának nevezik, akik ős-ma-
gyarjaink szellemiségét akar-
ják éltetni. Van még többféle 
neve is ennek a hónapnak: 
szüret hónapja, fecske-vonulás 
hónapja, s - nehogy kifelejtsük 
- az iskolakezdés hónapja.

A növények, állatok egyede-
inél velük születik az a tudás, 
amellyel kiteljesíthetik faji 
életüket, nem kell iskolába jár-
niuk. Az embernél van egy új 
adottság, nevezhetjük szellemi 
génrendszernek. Ezen alapszik 
az, hogy az ember tudását 
nemcsak a vérszerintieknek 
adhatja át, hanem térben és 
időben korlátlanul. Elődje-
ink ránk hagyták tudásukat, 
amit legtöbben küzdelmes 
utakon szereztek meg. Készen 
kapjuk; nekünk nem kell újra 
megküzdeni érte. Tiszteljük, 

becsüljük ezért is elődjeinket, 
s folytassuk tudás-gyarapító 
munkájukat!

A tudás átadásának-átvéte-
lének széles lehetősége az isko-
la. Bizonyos, elégséges szintű 
ismeret-anyaggal rendelkez-
nie kell annak, aki ebben a 
kultúrában létezni akar, még 
akkor is, ha nem igénye, hogy 
a doktorátus minden fokoza-
tát megszerezze. Hogy pedig 
valaki tudását és képességét 
a közösség javára is fordítsa 
- ami elemi kötelesség -, érde-
mes megismerkednie Jézus 
tanításával. Helyénvaló, ha 
ezt az isteni tanítást a szülők 
kezdik átadni már kisgyermek 
korban. Túl vagyunk már azon 
a tévedésen, hogy Jézus és a 
tudomány nem férnek össze 
egymással.

A szeptember a 9. hónap, a 
neve azonban a latin septem 
szóból származik, ami 7-et 
jelent. Ez érthető lesz, ha tud-
juk, hogy a Római Naptárban 
a márciussal kezdődött az év, 
s itt a szeptember valóban a 7. 
hónap volt. Máig megmaradt 
az utána következő hónapok 
régi neve is: oc-tavus = 8.; 
no-na = 9.; dec-imus = 10. Ez 
ugyan nem logikus, de mivel 
elfogadtuk és megszoktuk, 
semmi zavart nem okoz. XIII. 
Gergely pápa nemzetközi 
szakértőket, csillagászokat, 
matematikusokat hívott össze, 
s használható naptárt sikerült 
összeállítaniuk. A pápa 1582-
ben hirdette ki az új naptár 
használatát, s ezt az un. Ger-
gely-naptárt használjuk ma is.

250 éve született a német A. 
Humboldt (1769 szept. 14). Biz-
tonsági lámpákat fejlesztett ki 

bányászok részére; eredmé-
nyesen foglalkozott csillagá-
szattal, botanikával. 200 éve 
született a francia A. L. Fizeau 
(1819 szept. 23). Tovább fejlesz-
tette a csillagászati fényképe-
zést; megmérte a fény sebessé-
gét; Dopplerrel együtt fedezték 
fel a Doppler-Fizeau-effektust 
(csak Doppler-effektusnak 
szoktuk mondani), amely a 
fényre is vonatkozik, nemcsak 
a hangra (a közeledő vonat 
füttyét magasabbnak halljuk, 
mint a távolodóét).

Saját évfordulónk is van. 
Az Esztergom-Bajóti Kari-
tász Régió szeptember 28-án 
ünnepli megalakulásának 25. 
évfordulóját. Az egyházmegye 
a karitatív tevékenység szem-
pontjából régiókra van osztva, 
ahogy esperes-kerületekre is. 
A mi régiónk koordinátora, 
Ferenczyné Molnár Éva, figyel-
mesen és szorgalmasan végzi 
munkáját. A táti és a tokodi 
karitász-csoportok vezetői 
éppen leköszönőben vannak.

A karitatív tevékenységet 
a 19. század végén kezdték 
szervezni a nyugati orszá-
gokban. Nálunk a 20. század 
elejétől történtek próbálkozá-
sok. Majd Serédi Jusztinián 
hercegprímás 1931-ben adott 
megbízást Mihalovics Zsig-
mondnak a karitász megszer-
vezésére, innentől működik 
a Magyar Karitász, közbeik-
tatott kényszer-szünettel. A 
régiókon belül a plébániák 
karitász-csoportjai vannak - a 
frontvonalban. A tagok önkén-
tesek, ellenszolgáltatás nélkül 
végzik munkájukat, a rászoru-
lók támogatását. A régebbi szá-
zadokban sokan haltak volna 
meg az utcán éhen, vagy beteg-
ségben, ha nem lettek volna 
szenterzsébetek. Ma már sok-
kal hatékonyabban gondosko-
dik az állam polgárairól, ám 
- helyzetünknek megfelelően - 
növekszik a jó szó jelentősége. 
Sietünk, szaladunk, de mi időt 
szakítunk arra, hogy eljöjjünk 
hozzád és rád figyeljünk - Jézus 
nevében.

A 25 éves évforduló alkal-
mából Isten áldását kérjük a 
Karitász munkájára; folytas-
sa továbbra is áldásos, segítő 
tevékenységét. Mi pedig ne 
siessünk, ne szaladjunk annyi-
ra, hogy nem vesszük észre 
egymást. Az atomok egymást 
megtalálva alkották meg a sej-
teket, s az emberek is egymás 
által találják meg önmagukat 
és Istent. A fejlődő természet 
az ember számára a közösség-
alkotást írja elő. Jézus tanítá-
sának nyomán a jó közösségal-
kotó ember érlelődik meg.

Szent Mihály 
Hava
Gondolatok Kardos Mihály 
plébános úrtól

GÓLYAHÍR

2019. nyarán született 
táti gyermekek, városunk 
legifjabb polgárai:

Szárszói Tamás és Győri 
Adrienn fia, Olivér

Aubéli Attila és Kőszeghy 
Anita fia, Botond

Harsányi Gábor és Molnár 
Dóra fia, Ervin

Farkas Sándor és Ganda 
Kata fia, Áron

Békés Roland és Meszes 
Bernadett leánya, Linett

Lovász Ádám és Szíjjártó 
Edit leánya, Nóra

Herczog Mihály és Herendi 
Szilvia fia, Milán

Kállai István és Magyar Bri-
gitta fia, Roland

Méhész Norbert és Bábszki 
Erika fia, Ábel

Schlesser  Attila és Deli 
Enikő leánya, Lili

Csepreghy Ferenc és Mol-
nár Mária leánya, Hajnalka 
Ildikó

Áros Attila és Hegedűs Bet-
tina leánya, Aisa

Török László és Dániel Ilona 
fia, Dániel 

Horváth Ádám és Szapor 
Alexandra fia, Hunor

Rózsahegyi Kálmán és 
Török Edina leánya, Franciska

Gratulálunk, és jó egészséget  
kívánunk  Nekik!
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A WHO javaslata, hogy a csecse-
mő 6 hónapos koráig kizárólag 
anyatejet kapjon, emellett java-
solja utána is a szoptatást, már 
a kiegészítés bevezetésével, az 
„Első 1000 nap program” jelen-
tős a mai gyermekfejlődésben.

Az anyatej a legtermésze-
tesebb táplálék a babának, a 
legegyszerűbb az adása, min-
dig kéznél van, optimális a 
hőmérséklete. A legideálisabb 
a gyermek növekedése, fejlő-
dése szempontjából. Erősíti az 
anya-gyermek kapcsolatot, mely 
a lelki életre csakis pozitív hatás-
sal van, sokkal kiegyensúlyozot-
tabb a gyermek.

Véd a fertőző betegségekkel 
szemben. Tartalmazza az anyai 
ellenanyagokat, a már az anyán 
korábban és éppen előjövő 
betegségekkel szemben (hiába 
beteg az egész család, a szopta-
tott kisbaba nem, vagy csak alig 
produkál tüneteket).

Csökkenti az 1-es típusú 
cukorbetegség, az allergia, a 
szív-és érrendszeri megbetege-
déseket. Kevesebb az elhízott 
felnőtt azok között, akik tovább 
kaptak anyatejet, a gyermekek 
között csökken a középfülgyul-
ladás, a gyomor-bélgyulladás, a 
bölcsőhalál, az alsó légúti gyul-
ladás és a leukémia előfordulása.

Az anyára is nagyon jótékony 
hatással van a szoptatás: csök-
ken az emlőrák-, petefészekrák 
kockázata, a csontritkulás és a 
gyermekágyi depresszió kocká-
zata, a szoptató nő hamarabb 
visszanyeri a testsúlyát-bár ez 
nem cél a szülés utáni első idők-
ben. A legjobb méhösszehúzó 
a szoptatás alatt felszabaduló 
oxitocin. 

Városunkban mindkét védő-
női körzetben jóval magasabbak 
a szoptatott csecsemők aránya, 
mint régiós, országos szinten. 
Tavaly 66% az édesanyáknak 
adott fél éves korban is anyate-
jet gyermekének városunkban, a 
régiós átlag 53,11 % és a megyei 
42,5% volt. 

Ehhez elsősorban természe-
tesen az édesanyák kellenek, 
és mi védőnők kiegészítjük, 

bíztatjuk folyamatosan gyara-
podó tudásunkkal, rutinunkkal 
ezt. Esetleg ajánlunk laktációs 
tanácsadót.  Nagy köszönet a 
gyermekorvosoknak is, akik 
nem rögtön írnak fel tápszert a 
gyermeknek egy kis szoptatási 
sztrájknál, növekedési ugrás-
nál, fogfájásnál, hanem egyre 
többször javasolják a gyakoribb 
mellre tételt. 

A felnőtt házi orvosok is töre-
kednek olyan gyógyszert adni, 
amely mellett megtartható a 
szoptatás és preferáljál a lázas 
állapotban is azt, természete-
sen a megfelelő folyadékbevitel 
mellett. 

1995-ben volt először itt, Táton 
megemlékezés a Szoptatás 
Világnapjáról. Azóta is megün-
nepeljük minden évben, felvált-
va az óvodákban. Törekedünk 
a napján, augusztus 1-én meg-
tartani, de legalább a Szoptatás 
Világhetében. 

Azok az édesanyák kapnak 
személyesen meghívót, akik 
gyermeke 1-2 éves kor között van 
és 6 hónapnál tovább szoptatta 
gyermekét. Plakátok és a tanács-
adókban elhelyezett meghívók 
persze mindenkinek szólnak.

Idén a napján, augusztus 1-én 
sikerült megszervezni, 17 órától 
az ünnepséget a „falusi óvoda” 
épületében. 

Az ünnepséget a helyi gyer-
mekorvos, Dr. Mosonyi Anna 
vezeti le és fogja össze. Köszön-
jük az Önkormányzatnak a 
pogácsára és a gyümölcsre 
nyújtott anyagi támogatást és 
az óvodának, Huszárné Wieder 
Katalinnak a hely biztosítását 

Egy kis vers egy tanulótól a 
felső tagozatból, fuvola előadás 
Kissné Hasenbeck Melindától 

és tanítványától, valamint egy 
meghívott vendég előadása után 
felolvassuk a gyermek és édes-
anyja nevét. Aki el tud jönni, egy 
kis emléklappal kedveskedünk a 
kitartásukért. 

Idén az új „regionális tisz-
tifőorvos”, városunk lakója, és 
két gyermekes anyuka, Balázs-
né Dr. Békei Zsanett, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Esztergomi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osz-
tályvezetője beszélt az anyatej 
hatásairól és éltette a szoptatást 
az összegyűlteknek, saját tapasz-
talatai alapján is. Megtisztelt 
jelenlétével Pásztor Zsuzsanna 
Regionális Vezető védőnő is. 

Az ünnepély családiasra sike-
rült, a nyaralások miatt sokan 
nem tudtak eljönni, de így is 
10-12 édesanya játszhatott gyer-
mekével és velünk a hátsó udva-
ron beszélgettünk kora estig. 

Szeretnénk megőrizni ezt 
a szép hagyományt és kérem 
Önöket, hirdessék a szoptatás 
jelentőségét, bátorítsák arra az 
édesanyákat, ahogyan mi is, 
védőnők.

A Goethét idézve zárnám 
soraimat:

„Magasztalni kell az anyát 
/ Akinek szeretet nem ismer 
határt, / S akinek emlőin nevel-
kedett / Az egész világ”

KURUCZNÉ J. LINDA VÉDŐNŐ

Legszebb születésnap:
Augusztus 1.
Az Anyatej Világnapja

1990 óta minden évben, ezen a napon ünnepeljük a Szoptatás Világnapját a világon. 
Firenzében ekkor született meg a “Nyilatkozat a szoptatás védelméről, elősegítésé-
ről, támogatásáról”. Mára már szoptatás Világhetét is ünnepelünk! 
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Dérné dr. Varga 
Katalin
1956. június 27-én szüle-
tett Pápán. 12 éves koráig 
egy bakonyi, eredetileg sváb 
kistelepülésen éltek, amely 
édesanyja szülőfaluja volt. 
Édesapja a felvidéki Csatáról 
származik, az áttelepítés során 
került Bakonyszűcsre. 

1967-ben költöztek Eszter-
gom-Táborba, a mai Eszter-
gom-Kertvárosba, így közel 
kerültek édesapja határon túl 
élő rokonaihoz. Itt fejezte be 
az általános iskolát, majd az 
esztergomi Berzeviczy Gergely 
Közgazdasági Szakközépisko-
lában érettségizett gyors- és 
gépírás szakon 1974-ben. Még 
ez évben felvették az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kará-
nak nappali tagozatára, ahol 5 
év múlva jogi diplomát kapott. 

1979-ben az esztergomi Lát-
szerészeti Eszközök Gyárában 
kezdett dolgozni vállalati 
jogászként, ahol 12 évet töltött. 

Közben 1980-ban házasságot 
kötött Dér Imre középiskolai 
tanárral.

1981-ben született Ádám 
fiuk, aki édesanyját követve 
szintén jogi egyetemet vég-
zett. 1987-ben költöztek családi 
házukba, ekkor született Kata-
lin lányuk, aki közgazdász lett. 

1991-ben hívták Pilismarót-
ra az Önkormányzathoz. Nagy 
bátorsággal és elszántsággal 
március 1-től első jegyzőként 
kezdte meg pályafutását a köz-
igazgatásban, amit soha nem 
bánt meg.

1998-ban hívta Tátra a lekö-
szönő és a közelgő választáson 
indulni kívánó polgármester. 
A választások után november 
16-án Tát Nagyközség jegyzője 
lett. Nagyon szerette a jegyzői 
munkát, annak minden nehéz-
ségével és szépségével együtt. 
Szeretettel gondol vissza mind-
három munkahelyére, de két-
ségtelen, hogy a Táton töltött 
kereken 20 év a meghatározó. 

Több alkalommal helyettesí-
tette hosszabb-rövidebb ideig 
Mogyorósbányán, Nagysápon, 

a Bajót-Mogyorósbányai Kör-
jeg yzőségben a távollévő 
jegyzőt. 

Élve a nők 40 éves nyugdíj-
ba vonulásának lehetőségével 
2018. december 9-én megszűnt 
a jogviszonya, nyugdíjas lett. 
Döntését az motiválta, hogy 
Katalin lányáék csodálatos 
ikerkislány unokákkal ajándé-
kozták meg. Az ő gondozásuk-
ban, nevelésükben szeretne 
még sokáig részt venni egész-
ségben, szeretettben lányával, 
menyével, fiával és vejével. 

Erhard Reinl
A következőkben Erhard Reinl 
levelét idézzük, melyet a táti-
ak és Turi Lajos polgármester 
részére írt:

"Kedves Turi Lajos, tisztelt 
barátom Táton, a feleségem 
és én örülünk a pünkösdi 
viszontlátásnak.

Kérem, üdvözölje az összes 
táti polgárt! Az idők folyamán 
sok táti polgár és hölgy vált jó 
baráttá.

Érzem a megbecsülést, amit 
a táti díszpolgársággal fejez-
nek ki, örülök és már most 
nagyon köszönöm!

Végez et ü l röv iden a z 
életpályámról:

Az anyai nagyszüleim, nagy-
nénéim, nagybátyáim a Szudé-
ta-vidékről-a mai Csehország-
ból- kitelepítettként érkeztek 
1946-ban Alten-Buseck-be. A 
szüleim csak 1948-ban követ-
ték őket.

1952-ben meghalt édes-
apám, csak 3 éves voltam.

1955-ben Alten-Buseckben 
beírattak az iskolába, 1963 hús-
vétjáig jártam a népiskolába.

1963. április elsején elkezd-
tem a tanulmányaimat a 
Német Á l la mvasuta k ná l, 
Groß- Busek állomáson. Ott 
voltam 1966 októberéig.

1966 októberében – akkori-
ban 17 éves voltam – a Német 
Államvasutak majnafrank-
furti állomására kerültem, az 
államvasúti igazgatósághoz.

1976 május 28-án felesé-
gül vettem Dagmar Wagnert 
a Buseck részének számító 
Trohéből. 

Három gyermekkel aján-
dékozott meg bennünket az 
élet: Thomas 1977-ben, Stefa-
ni 1980-ban és Julia 1985-ben 
született. Azóta öt unokának 
örülhetünk. Sorrendben: 10, 8, 
5 és még egyszer 5, valamint 3 
évesek.

1982 közepétől a Német 
Államvasutak főigazgatósá-
gának munkatársa lettem, ez 
akkoriban a Német Államva-
sutak legfelsőbb hivatala volt.

A frankfurti időkben tovább 
képezhettem magam, íg y 
kiemelt szolgálatot teljesíthet-
tem az Államvasutaknál.

Először 1995-ben vezetet az 
utam Tátra. 

1996-ban jelen voltam a 
testvér városi dokumentu-
mok aláírásakor, mint „Froh-
sinnsänger”. Akkoriban 2 
dalt énekeltünk magyarul. Az 
ünnepi sátorban a látogatók 
állva tapsoltak. Leírhatat-
lan élmény, amitől még ma 

Pro Urbe díjasok
Pünkösdkor kerültek átadásra az elismerések 

A Táti Pünkösdi Napok keretein belül került sor az idei évben a Pro Urbe dí-
jak átadására, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A díjat Tát Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete olyan személyeknek adományozhatja 
elismerésül, akik nem táti lakosként sokat tettek városunkért. Az átadóra a 
díszterem teljesen megtelt, a táti polgárokon kívül testvértelepüléseink kép-
viselői is tiszteletüket tették a rendezvényen. Az alábbiakban olvashatnak az 
idei díjazottainkról egy rövidebb bemutatkozót.

DÉRNÉ DR. VARGA KATALIN ERHARD REINL NAGY TIBOR
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is- ezeket a sorokat írva- liba-
bőrös leszek. Úgy éreztem, 
hogy akkor kipattant a szikra 
Tát és Buseck közt.  

1998. január elsején Busek 
polgármesterének választot-
tak, majd 2003-ban és 2009-
ben ismét sikerült elnyernem 
a szavazók bizalmát. 2015. 
december 31-ig – 18 éven 
át – voltam településünk 
polgármestere.

Minden évben különösen 
megtisztelő feladat volt szá-
momra ápolni a partneri kap-
csolatokat Táttal és Molnnal. 
Sok-sok szép órát tölthettem 
feleségemmel mindkét telepü-
lésen. Ezekre a látogatásokra 
mindig szívesen emlékszem 
vissza.

Emlékek, melyek örökre 
megmaradnak!

2016. január elseje óta – 
immáron 3 és fél éve –  nyug-
díjas lettem, de unatkozni egy-
általán nem unatkozom. 

A családom megtartja a fia-
talságom. Valamint különböző 
egyesületekben, szervezetek-
ben még mindig aktív vagyok. 

Mint Busek község part-
nerkapcsolati megbízottja, 
polgármesterségem után is 
dolgozom a partneri kapcsola-
tok ápolásán, aminek nagyon 
örülök.

Feleségem és én már várjuk 
a táti szép napokat!

Szívélyes üdvözlet min-
denkinek: Dagmar és Erhard 
Reinl."

Nagy Tibor

1955. novemberben született.  
felesége Nagy Jolán. Két gyer-
mek édesapja. 

Az alapiskolát Párkányban 
végezte. Középiskolai Érse-
kújváron járt 1972-76 között 
Elektrotechnikai szakon.

Majd 1980-tól 1982-ig az 
Energetikai Berendezések 
Intézetében (Liberec) folyta-
tott tanulmányokat.

1992-1993-ban pedig a 
pozsonyi Közigazgatási Intézet 
hallgatója volt.

Munkahelyek: 1978-1988: 
Papírg yár, Párkány. 1989-
1990: Polgármester, Párkány. 
1991-1994: Körzeti Hivatal, 

Párkány – szociális osztály-
vezető. 1994-1998: Párkány 
– alpolgármester. 1999-2018: 
Ebed – polgármester.

Idén vonult nyugdíjba.
Sokat tett Ebed és Tát part-

nerkapcsolatának kialakításá-
ért. Munkálkodásának ered-
ményeképpen 2004. május 
30-án hivatalos, pecsétes test-
vérkapcsolat szentesítődött.

Pártfogója volt a különbö-
ző civilcsoportok egymásra 
találásának (Nyugdíjas Klub, 
Énekkar, Egyház, borászok). 
Mint minősített borász több-
ször látta vendégül a Tátról 
érkező anyaországi és határon 
túli magyarokat. Nagy érdek-
lődéssel vett részt valamennyi 
rendezvényen.

Hírek a Szent 
György Otthonból
A lakólétszámot tekintve az 
otthon teljes létszámma l 
működik az év minden nap-
ján. Várólistánk van (ami 
jelenleg 30 fő feletti), ezért 
minden kedves leendő lakó-
nak illetve hozzátartozónak 
javaslom, hogy időben adja be 
jelentkezési kérelmét. A kére-
lem átadására és előtte egy 
személyes intézmény bemu-
tatásra a 06/33 444-134-es 
telefonszámon lehet időpontot 
egyeztetni.

A z Esztergomi Kolping 
Katolikus Középiskola meg-
keresésének eleget téve, Ott-
honunk lehetőséget biztosított 
a szociális ápoló-gondozónak 
tanuló diákok intézmény 
látogatására, illetve a tanulók 
kötelező nyári gyakorlatának 
teljesítésére. 

Az érettségi előtt álló 50 
óra önkéntes munkát teljesí-
tő diákok is, szívesen jönnek 
hozzánk. Ezzel a lehetőséggel 
nemcsak a helyi diákok élnek, 

hanem a környező településen 
élők is.

A dolgozói létszámot tekint-
ve a nyár szabadságolásokkal 
és három fő hiánnyal (2 fő 
szociális ápoló-gondozó, 1 fő 
vezető ápoló) telt el, amit júli-
us végén és augusztus köze-
pén sikerült feltölteni, így 
nyár végétől csapatunk teljes 
létszámmal működik. Az új 
vezető ápoló Schmidt Ibolya, 
aki az Otthon életében 1997 
évtől jelen van. 

Ezúton is köszönöm kol-
légáim kitartó és önfeláldozó 
munkáját segítségükkel és 
hozzáállásukkal a működés 
problémamentesen zajlott.

A közeljövőben szeptember 
végén kerül megrendezésre 
az Idősek Napja, de természe-
tesen továbbra is igyekszünk 
változatos programokkal lakó-
ink és a klubosok mindennap-
jait színesíteni.

LEITERMANN-NÉ HAUSZKNECHT 
KRISZTINA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Sikeresen 
pályázott a 
fúvószenekar!
A Táti Német Nemzetiségi 
Fúvószenekari Egyesület feb-
ruári közgyűlésén a tagság úgy 
döntött, hogy a zenekari hang-
zás javítása érdekében megpró-
bálják a trombiták egy részét 
szárnykürtre cserélni. 

Ennek érdekében jelentkez-
tek a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzat által 
koordinált, a Német Szövetségi 
Köztársaság Belügyminiszté-
rium (BMI) által „magyaror-
szági német kultúrcsoportok 
támogatására” kiírt pályázatra. 
A német nyelven megírt pályá-
zatot a Táti Német Kisebbségi 
Önkormányzat támogató hatá-
rozatával áprilisban eljuttatták 
a MNOÖ Tatabányai Regionális 
Irodájába. Július 24-én kapták 
az értesítést a MNOÖ Kulturális 
és Média Bizottsága határoza-
táról, mely szerint a Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószeneka-
ri Egyesület a Németországi 

Szövetségi Köztársaság Bel-
ügyminisztériuma jóváhagyá-
sával a B&S 3146/2 szárnykürt 
beszerzéshez 1430 EUR összegű 
támogatást kapott. Az 1910 EUR 
árú, kiváló minőségű hangszert 
szeptemberben Németország-
ban fogják megvásárolni, 
mert itt kapták a legkedvezőbb 
árajánlatot. 

A fúvószenekar tagjai ezúton 
is köszönik a Magyarországi 
Németek Országos Önkor-
mányzatán keresztül nyújtott 
BMI támogatást.
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Pathó Gábor, táti lakos, 
a közelmúltban magas-
rangú állami kitüntetés-
ben részesült egy rend-
kívüli segítségnyújtás 
során mutatott példás 
helytállásért. A Ház-
elnöki Érdemjel Bronz 
Fokozatát az Országy-
gyűlés elnökétől, dr. Kö-
vér Lászlótól vehette át. 
Rajta kívül még hárman 
részesültek az országos 
elismerésben.

Idén májusban történt, hogy 
a táti Spar áruház egyik dol-
gozója hirtelen rosszul lett 
munkavégzés közben. A bolt-
ban tartózkodó Pathóné Var-
ga Zsuzsanna, ezt észlelvén, 
értesítette az autóban várako-
zó férjét az esetről.  Gábor, aki 
másodállásban mentőápoló az 
esztergomi mentőszolgálatnál, 
haladéktalanul intézkedett,  

gyors állapotfelmérést végzett, 
és miután megállapította, hogy 
a betegnek sürgős kórházi ellá-
tásra van szüksége, - súlyos lég-
zési elégtelenség lépett ugyanis 
fel - , saját autóval elszállította 
a beteget az esztergomi kórház 
sürgősségi osztályára. A beteg a 
hatodik percben már a kórház-
ban volt, ahol a gyors beavatko-
zásnak köszönhetően sikerült 

állapotát stabilizálni. Később 
a teljes felépülés érdekében 
még hetekig tartó gyógykeze-
lésnek vetették alá.  Az orvosok 
egyöntetű véleménye szerint az 
életmentő beavatkozást Pathó 
Gábor gyors és szakszerű intéz-
kedése tette lehetővé. A pénz-
táros hölgy köszönetét fejezte 
ki a kapott segítségért a Pathó 
házaspárnak.

Pathó Gábor saját elmondá-
sa szerint gyakran kerül olyan 
helyzetbe, amikor váratlanul 
és gyorsan kell segíteni vala-
kin. Néhány évvel ezelőtt ott 
volt egy Dorogon történt köz-
úti balesetnél. Bevásárlás után 
arra lett figyelmes, hogy egy 
balesetet szenvedett motoros 
az úttesten fekszik, láthatóan 
súlyos sérülésekkel, eszmélet-
len állapotban. Bukósisakja 
elfordult, ezért már nem kapott 
levegőt, hörgött. Az orvosi ügye-
leten dolgozó, de éppen szabad-
napos kollégájával odamentek, 
és első intézkedésként levették 
a bukósisakot a sérült fejéről, 
így az újból lélegezni tudott és 
visszanyerte eszméletét. Gábor 
meséli, hogy sajnos a járókelők 
nem a mentéssel foglalkoztak, 
még a segélykérőt sem étesítet-
te senki, csak fényképezgettek, 
videóztak a mobiltelefonjaik-
kal, s közben egyikük-másikuk 
felháborodottan megjegyezte: 
„Hol vannak ilyenkor a mentő-
sök??”  A sérültet, akinek a fél 
felkarja részben amputálódott 
a baleset következtében, és szá-
mos belső sérülést szenvedett, 
végül sikerült megmenteni. 
Még a csaknem teljesen lesza-
kadt karját is meggyógyították 
az orvosok. Gábor a baleset utá-
ni segítségnyújtásért „Hősies 
helytállásért” elismerést kapott 
a Katasztrófavédelemtől.  A 
sérült, aki nem emlékezett 
Gábor személyére, a gyógyu-
lása után facebookon kereste 
meg és mondott köszönetet 
megmentőjének a segítségért. 

Pathó Gábor a nem olyan rég 
történ bajnai úti motoros bal-
eset utáni mentésben is segéd-
kezett, mint mentőápló.

MILINSZKI MÁRTON

Civilben is életet mentett
Magas rangú állami kitüntetésben részesült 
egy táti lakos

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: Gyerekek a központi rendezvénytér új játszóterén (Hámos László)
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Május 18-án a büntetett előé-
letű P. László gyónási szán-
dékkal csöngetett be Kardos 
Mihá ly plébánoshoz, a k i 
később pénzt is kért tőle. A 
pap háromezer forintot adott 
neki, majd a férfi elment, de 
egy óra elteltével újra meg-
jelent. Ekkor már nyomaté-
kosabb hangnemben ételt és 
újabb pénzt követelt, majd 
kutakodni kezdett a plébáni-
án. Az atya ezt kihasználva az 
udvarra futott, ahol P. László-
val dulakodni kezdtek. Sike-
rült kiszabadulnia a férfi szo-
rításából és az utcára kijutva 
segítségért kiáltott. Az elköve-
tő elmenekült a helyszínről, az 
esztergomi rendőrök másnap 
délután Vácon fogták el.

– Szent György-nap alkal-
mával elmondtam, hogy a 
béke, a nyugalom és a bizton-
ság nem önmagától értetődő 
adomány, hanem elsősorban 
a rendőrség odaadó munká-
jának köszönhető – mondta 
Turi Lajos polgármester, majd 
példaértékűnek nevezte, hogy 
a táti díszpolgár támadóját 
napokon belül el is ítélték. 
Beszédét követően a város és 
a plébános nevében szerény 
ajándékot adott át a rendőrség 
tagjainak.

Debreczeni István rendőr 
alezredes, esztergomi rendőr-
kapitány bűnmegelőzési taná-
csokat adott Kardos Mihály 
plébánosnak. Végezetül dr. 
Völner Pál, az Igazságügyi 
Minisztér ium pa rla menti 
államtitkára, a térség országy-
gyűlési képviselője gratulált a 

rendőröknek, majd úgy fogal-
mazott: az új büntetőeljárási 
tör vény nek köszönhetően 
a rendőrség, a bíróság és az 
üg yészség hatékonyabban 
dolgozhat együtt.

WALCZER PATRIK
FORRÁS: KEMMA 2019.07.05.

Köszönetet mondtak a 
kiváló rendőröknek
Szent György emlékplakettet adományoztak Keil 
István nyugalmazott rendőr alezredesnek
A polgármesteri hivatal épületében tartott összejövetelen köszönte meg az Esztergomi Rendőrkapi-
tányság munkatársainak Turi Lajos polgármester, hogy rekordgyorsasággal, a bűncselekményt kö-
vető napon elfogták Kardos Mihály plébános támadóját.

KEIL ISTVÁN, NYUGALMAZOTT RENDŐR ALEZREDES AZ ELISMERÉSSEL

FELHÍVÁS

Tisztelt Táti Lakosok!

Tát Város Önkormányzatának
Zöld Város kialakítása tárgyú támogatási

konstrukció keretében megvalósuló,
„Tát zöld-hálózat fejlesztési program I. ütem” 

című projektjén belül
közösségi növényültetést szervezünk. 

Várjuk önkéntes magánszemélyek,
csoportok jelentkezését Tát kijelölt

közterületeinek közös beültetéséhez.
A szükséges eszközöket és növényeket biztosítjuk. 

További információk Tát Város
Önkormányzatának honlapján találhatóak.  

Tegyük együtt szebbé és zöldebbé városunkat!

Elismerések

A köszönetnyilvánítás alkalmával Gresu Ferenc és 
Párvai Attila rendőr törzszászlósok, Farkas Klaudia 
rendőr hadnagy, Ősz Norbert Csaba rendőr törzsőr-
mester anyagi jutalomban részesült. Farkas Gábor 
rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
Szent György emlékplakettet adományozott Keil 
István nyugalmazott rendőr alezredesnek, aki év-
tizedes tapasztalatával és P. László korábbi bűn-
cselekményeit felidézve segített az elkövető kézre 
kerítésében.
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Idén 51 éve, hogy az első legó-
készletek legördültek a gyár-
tósorok szalagjairól, és a dán 
játékgyártó 2011-ben már azt is 
lehetővé tette, hogy a rajongók 
elképzeléseiből is boltban kap-
ható szettek születhessenek. Az 
akkor még LEGO Cuusoo néven 
futó projekt komoly sikernek 
bizonyult, 2014-ben nevezték 
át LEGO Ideasra, és az elmúlt 
években összesen 25 rajongói 
alkotásból készült hivatalos 
LEGO-építőjáték.

Ennek a sorozatnak az egyik 
legfrissebb darabja Szabó Máté 
munkája, a Steamboat Willie 
nevű készlet, ami Mickey egér 
első mozgóképes felbukka-
nását ülteti át kockaformába. 
Itthonról ugyan nem Máté 
az egyetlen, aki próbát tett a 
LEGO ötletprogramjában, de ő 

az egyedüli, aki ezidáig siker-
rel járt. A magyar viszonylat-
ban egyedülálló teljesítmény 
ugyanakkor neki sem jött össze 
elsőre.

Én vagyok az apád
Máté a Moholy-Nagy Művé-

szeti Egyetemen végzett ani-
mációs tervezőművészként, és 
jelenleg az Umbrella Kreatív 
Műhelynél dolgozik. Ahogy a 
legtöbben, gyerekként ismer-
kedett meg a legókockákkal, 
majd tinédzserként hagyott 
fel az építéssel, ám a 2014-es A 
LEGO kaland című animációs 
film, és egy akkoriban össze-
rakott Millennium Falcon 
készlet hatására azon kezdett 
gondolkodni, mekkora poén 
lenne saját terveket benyújtani 
a dán játékgyártónak. Valahogy 

rátaláltam a LEGO Ideas olda-
lára – emlékezett vissza Máté a 
kezdetekre. Az említett weblap-
ról röviden azt érdemes tudni, 
oda bárki feltöltheti az ötleteit. 
Amennyiben a benyújtott alko-
tás adott időn belül összegyűjt 
10 000 támogató szavazatot 
a regisztrált felhasználóktól, 
akkor a LEGO fontolóra veszi, 
érdemes-e kereskedelmi forga-
lomba kerülő szettet tervezni a 
benyújtott ötletből.

Máté első terve 2016 áprilisá-
ban került fel az Ideasra, viszont 
ez még nem a most boltokba 
került Mickey egeres alkotás 
volt, hanem egy Star Wars ihle-
tésű építmény. Egy konkrét jele-
net A Birodalom visszavágból: 
amikor kiderül, milyen roko-
ni kapcsolat köti össze Darth 
Vadert és Luke Skywalkert.

A terv benyújtását félévnyi ter-
vezés előzte meg, a koncepció az 
ingyenes LEGO Digital Designer 
programmal készült, és a feltöl-
tést követően másfél év kellett a 
10 000 szavazat összegyűjtésé-
hez. A LEGO 2018 januárjában 
ugyanakkor bejelentette, hogy 
ebből az ötletből nem készül 
hivatalos készlet.

A cég ritkán indokolja, egy-
egy ötletre miért mond nemet, 
de ebben az esetben utólag vilá-
gossá vált, hogy a bejelentéshez 
készített videóban X-ként hivat-
kozott I Am Your Father többek 
között azért nem kapott esélyt, 
mert a LEGO akkor már két éve 
dolgozott egy olyan Star Wars 
témájú terméken (75222 – Bet-
rayal at Cloud City), ami magá-
ban foglalta a Máté által is feldol-
gozott ikonikus jelenetet.

Steamboat Willie
Az I Am Your Father már az 

első pillanattól pozitív visz-
szajelzéseket kapott az Ideas 
oldalon, ami kellő lelkesedést 
garantált Máténak ahhoz, hogy 
nem sokkal az első terve után 
újabb ötlettel álljon elő. Ez volt a 
Steamboat Willie, ami egy azo-
nos című fekete-fehér rajzfilm 
alapján készült – sokaknak isme-
rős lehet, hiszen 1928-ban ebben 
a rövid animációban bukkant fel 
először Mickey egér figurája.

Hogy miért pont erre esett a 
választás, az Máté saját bevallá-
sa szerint egy folyamat része volt. 
Számomra az inspiráció mindig 
több oldalról jön – magyarázta, 
példaként említette a Disney leg-
újabb Mickey egér rajzfilmsoro-
zatát, aminek az ő szavaival élve 
istenkirály a dizájnja, és szóba 
került az is, hogy a LEGO éppen 
akkoriban dobta piacra a Disney 
karaktereket tartalmazó gyűjt-
hető minifigura-sorozatát, amik 
között szerepelt a híres egér is.

A kis gőzhajó elkészítését refe-
renciák és képek gyűjtése előzte 
meg, az első, mindössze 150 
darabos koncepció megalkotá-
sa három hónapot vett igénybe, 
és Máté itt már tudatosan keres-
te azokat az elemeket és építési 

Egy táti fiatal tervezte a LEGO egyik 
új készletét
Magyarországról korábban ez még senkinek sem sikerült

Az alábbiakban Birkás Péter írását adjuk közre, mely a 24.hu oldalon jelent meg 2019.05.09-én.

Gyerekként a legókockákkal teli szőnyegen térdepelve valószínűleg sokan ál-
modoztak arról, hogy milyen menő lenne építőjátékokat tervezni a dán cég 
számára. Manapság ehhez már nem kell a vállalatnál dolgozni, hiszen a LEGO 
Ideas keretén belül bárki benyújthatja az ötleteit, amikből akár hivatalos le-
gókészlet is válhat. Ezt az utat járta be Szabó Máté - zirci születésű, Táton 
nevelkedett, jelenleg Budapesten élő fiatalember -, akinek a rajongókat vi-
lágszerte megmozgató Mickey egeres szettje április elején került a boltok 
polcaira. 

SZABÓ MÁTÉ A BUDAPESTI KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓN. KÉP FORRÁSA: LEGO IDEAS BLOG
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technikákat, amikkel visszaad-
ható volt a hajó formavilága és 
jellegzetességei.

Emellett fontos volt a méret, 
hiszen a megvalósult Ideas-kész-
leteket vizsgálva úgy tűnt, hogy 
az 1482 elemet számláló Star 
Wars-jelenthez hasonló mérete-
sebb modell esetén kevesebb az 
esély, hogy az ötlet megvalósul. 
Sok fejtörést okozott a szín is: 
a fekete-fehér kivitelezés már 
a kezdetektől csábító volt, de 
Máté ennek ellenére eljátszott 
egy barnásabb, a szépiát idéző 
változat gondolatával is. Végül 
a kisfilm tüzetesebb tanulmá-
nyozása meggyőzte arról, hogy 
érdemes tartania magát az ere-
deti elképzeléséhez.

A Steamboat Willie 2016. 
júniusában került fel az Ideas 
oldalra, és mivel a szabályok 
lehetőséget adnak a módosítás-
ra, idővel készült egy 250 elemes 
masszívabb verzió is. A szüksé-
ges támogatás nagyjából két év 
után, 44 nappal a határidő lejárta 
előtt gyűlt össze, ami jóval hosz-
szabb idő, mint amennyire az I 
Am Your Fathernek volt szüksé-
ge. Az eredmény viszont így is 
figyelemre méltó, hiszen itt sok-
kal nehezebb összeszedni ennyi 
szavazatot, mint ugyanennyi 
lájkot gyűjteni a Facebookon 
vagy az Instagramon – Máténak 
ráadásul ez kétszer is sikerült, és 
a történet ezzel még koránt sem 
ért véget.

Ötletből hivatalos     
készlet

A Steamboat Willie 2018. júli-
us 24-én érte el a bűvös tízezret, 
és innentől jött a legizgalma-
sabb rész, a döntés kivárása. Azt 
ugyanakkor nem szabad elfelej-
teni, hogy egy Disney tematiká-
jú ötlet esetén nemcsak a LEGO 
Csoportnak kell rábólintania a 
tervre, de a jogtulajdonosnak is. 
Az eredményre közel hét hóna-
pot kellett várni, és Mátéval is 
csak röviddel a hivatalos beje-
lentés előtt tudatták, hogy az 
övé az egyik ötlet, amit a dánok 
érdemesnek találtak hivatalos 
készletté alakítani.

„Amikor kiderült, hogy szett 
lesz belőle, eldobtam az agyam. 
Nagyon durva volt, a legvadabb 
álmaimban sem gondoltam rá” – 
mesélte Máté. „Titokban tartani 
volt a legnehezebb. Úgy éreztem 
magam, mint az Egy csodálatos 
elméből a professzor: ezt most 
csak én képzelem, vagy tényleg 
megtörténik?” A LEGO Ideas 
sajátossága ugyanakkor, hogy a 
benyújtott ötletek szinte sosem 
úgy kerülnek a boltokba, ahogy 
azt az alkotók eredetileg megál-
modták. A végleges dizájnt a cég 
szakemberei tervezik meg, hogy 
az minden tekintetben megfe-
leljen a LEGO követelményeink: 
nemcsak külsőleg, de fontos pél-
dául az építési élmény is, hogy ne 
legyen unalmas a kockák össze-
pattintása, és folyamatosan sike-
rélményt biztosítson annak, aki 
éppen összerakja.

Alapesetben az ötletgazdák 
részesei az áttervezési folya-
matnak, de Mickey egér 90. szü-
letésnapja miatt a Steamboat 
Willie „fejlesztése” az átlagos-
nál gyorsabban zajlott, így Máté 
csak láttamozta a végleges ver-
zióért felelős John Ho és Crystal 
Marie Fontan módosításait. Az 
átdolgozott modell az erede-
ti ötletnél méretesebb lett, így 
már a minifigurák is befértek a 
kormányrúd mellé, ráadásul a 
hajó mechanikus funkciókat is 
kapott: kerekeken gurul, ami-
nek hatására például mozognak 
a kémények.

Máté mindezt pozitívumként 
élte meg: véleménye szerint a 
végleges verzió tökéletesen rep-
rezentálja a rajzfilmben látott 
gőzhajót, és amennyiben hama-
rabb kerül be az átalakítási folya-
matba – hiszen az eredményhir-
detéskor az már javában zajlott –, 
akkor is ez az irány valósul meg.

Nem csak dicsőség
A Steambot Willie végle-

ges verziója egy 751 darabos 
LEGO-készlet, két minifigurával, 
amit április eleje óta kapható a 
LEGO Store üzletekben. A LEGO 
Ideas ugyanakkor nemcsak a 
dicsőségről szól, hiszen a ter-
vezőt tíz doboz illeti a végleges 
termékből, és az eladott kész-
letekből származó bevétel egy 
százaléka is az ötletgazdát illeti

Ráadásul a gőzhajónak hála 
Máté körbeutazhatta a földgo-
lyót, hiszen a LEGO és a Disney 
világkörüli utat szervezett a szett 

megjelenése köré. Az ötletgazda 
a sanghaji, a pekingi, az orlandói 
és a párizsi Disneylandekben 
dedikálta alkotását, a túra pedig 
Budapesten ért véget. Azt pedig, 
hogy mennyire különleges kész-
lettel van dolgunk, jól jellem-
zi, hogy még Magyarországon 
is komoly érdeklődés övezte a 
Steamboat Willie érkezését: volt, 
akit több száz kilométert uta-
zott egy dedikált verzióért, sőt 
akadt olyan vásárló, aki a hatá-
ron túlról érkezett Budapestre, 
hogy magának tudhasson egy 
példányt.

A folytatást firtató kérdésünk-
re Máté csupán annyit reagált, 
az animáció továbbra is fontos 
számára, ugyanakkor a legózást 
is csábítónak találja, akár profi 
keretek között, a dán játékgyártó 
kötelékében. Ha az utóbbi nem is 
valósul meg, az sem azt jelenti, 
hogy több készlet nem készülhet 
a magyar srác ötleteiből.

MÁTÉ CSALÁDJA ÉS BARÁTNŐJE TÁRSASÁGÁBAN. KÉP FORRÁSA: LEGO IDEAS BLOG

STEAMBOAT WILLIE. KÉP FORRÁSA: WWW.LEGO.COM
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 2019. július 05-én felkeres-
tem a Budapesti Farkasréti 
temetőben a katonai nemzeti 
emlékhely 3/2 parcella 2-143: 

Ljubovijai Czeisberger János 
altábornagy 1860-1931. Vele: 
Ternegg Kálmán (vezérezredes, 
a légierő parancsnoka) 1887-
1956. sírhelyét.

A mellékelt fényképek tanú-
sága szerint messzemenőleg 
nem tartották be a törvényi 
előírást, mely a védett sírhe-
lyekre vonatkozik. Gondozat-
lan, elhanyagolt állapotban 
találtam.

A futó növények elborították 
az emlékhelyet, lebontva vált 
láthatóvá, hogy a Cz J. altábor-
nagy sírkövére későbbi rendel-
kezés szerint lett az alsó részé-
re felvésve Ternegg Kámán 
1887-1956 Ternegg Kálmánné 
1894-1971.

Mivel Ternegg Kámán 1956-
ban halt meg a váci börtönben 
és ott lett elhantolva. Rehabili-
tálása 1990-ben történt. Való-
színű, hogy a család kérésére 
feleségét is 1971-ben ide temet-
ték, ez további kutatásra szorul. 
A Temetőgondnokság figyelmét 
fel fogom hívni a gondozási 
kötelezettségükre.

Az eddig felkutatott család-
fát a továbbiakban felvázo-
lom, további kutatásához az 
esetleges ismereteket szívesen 
veszem.

Ternegg János-Stöger Anna 
(ómama) 1849-1934.

A leszármazottak jelenleg 
ismert családtagjai:

Ternegg Carolin 1883-1883 
Ternegg János 1884. 12. 29. - 

1952. 07. 07.
Ternegg Josefa Anna  1886.  

03. 18. - 1969
Ternegg Kálmán 1887. 09. 14. 

- 1956. 09. 14.
Ternegg János és fia Ternegg 

János 1884. 12. 29. életrajza 
kutatás alatt.

Ternegg Josefa Anna fér-
je Taby László bajnai jegyző, 
lányuk Tabi Magdolna (Magda) 
1917-2012 férje Farkas Lajos

Farkasné Bárczy Éva sopro-
ni múzeum volt muzeológusa, 
könyvtárosa és múzeum peda-
gógusa által megjelentetett 
"Lépteik nyomán: Életre keltett 
történelem" családi történések 
írója és engedélyezője a fentiek 
felhasználására.

Ternegg Ká lmán 1887-
1956 házastársa Czeisberger 
Mária (Maca) 1894-1971 nincs 
leszármazott.

Ternegg Kálmán
Mária és Kálmán története

Az alábbiakban a pünkösdi számban megjelent Ter-
negg Kálmán "Mária és Kálmán története" folytatá-
sát tesszük közzé, melyet Szabó József gyűjtött.

Ternegg Josefa Anna
Egy bátor asszony a 20. század elején

Ternegg Josefa Anna családi életéről lánya Taby 
Magdolna (Magda) írásából idézem „egy kis dorogi 
bányászfaluban éltek, ahol az apa a bánya főköny-
velője volt (kutatásom szerint bányafelügyelő, bá-
nyatiszt) ez a falu Tát volt, pontosabban Tát-Depó 
összeköttetéssel Mogyorósbánya (tanbánya) szén 
osztályozóval.

Akkor lesz hiteles, igaz és tel-
jes az én régiekről szőtt mesés 
szőttesem, ha megidézem a 
hétköznapok csendes hőseit is, 
hisz lényükkel, életükkel, ők is 
formáltak minket, városunk 
mindennapjait. 

És mi igazán az ő lépteik nyo-
mán járunk.

Magda visszaemlékezései 
nyomán édesanyját idézem meg 
most, egy okos, bátor és erős 
asszonyt, aki a nők számára 
nehéz korban, 1917-ben, mert 

szakítani a konvenciókkal, vál-
toztatni az életén megteremtve 
kislánya és önmaga számára egy 
nehéz, de szabad élet feltételeit.

„Anyám gyerekkora hamar 
véget ért. Pedig milyen szép 
is volt az a pár gondtalan év! 
Egy kis dorogi bányászfaluban 
éltek, ahol apja a bánya főköny-
velője volt. Igazán vidáman telt 
itt az idő, rengeteget játszottak, 
nyáron fürödtek a Dunában, 
télen korcsolyáztak. Szerettek 
kirándulni is, vitték kis fonott 
kosarakban az elemózsiát, és 
ha elfáradtak, letelepedtek 
énekeltek, meséltek táncoltak. 
Nagy társaságuk volt és min-
dig vidám hangulat. Később a 
gyerekek iskoláztatása miatt 
szüleivel és két fivérével Győrbe 
költöztek, Kálvária utcába.

Szerette ezt a várost is, a régi 
házak ódon kapualjait, a temp-
lomok megnyugtató tömjén 
illatát, a közeli a folyókat, a víz 
látványa mindig elvarázsolta. 

A szenet csillékben kisvasúti 
sínen először lóvontatással, 
majd az úgynevezett „Muki-
val) szállítottak. A z osztá-
lyozó összeköttetéssel volt 
a vasúttal, a hajóállomással 
ahol deponálták a szenet. A 
Depón lévő emeletes tisztvi-
selői házban laktak, mellet-
tük a sorházban a munkások 
laktak, a mellékelt fényképek 
szerint.
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A baj, ahogy lenni szokott, 
villámszerűen csapott le rájuk. 
Édesapja aki jóval idősebb volt 
édesanyjánál, télen a jeges úton 
elcsúszott , ágynak esett és töb-
bé már nem állt talpra. Halála 
nagyon megviselte a szerető és 
összetartó kis családot lelkileg, 
de anyagilag is. Józsa mindösz-
sze 17 éves volt. 

A hirtelen megcsappant 
jövedelemből már nem futotta 
a nagy lakás, a fiúk taníttatásá-
nak és a régi életvitel fenntartá-
sának költségeire. 

Ekkor visszaköltöztek Sop-
ronba, ahol az özvegy családja 
élt.

Anyámnak munkába kellett 
állnia. Jól tudott németül és 
magyarul gyors és gépírni, így 
Baán Endre alispán, akinek 
felesége, anyám unokatestvé-
re volt, felvette a vármegyéhez 
tisztviselőnőnek. Később Dr. 
Östör József, azaz Jóska bácsi, 
aki szintén rokon volt, meg-
nyitotta ügyvédi irodáját és 
átcsalta magához anyut iroda-
vezetőnek. Szép fizetést kapott, 
családfenntartó lett.

A fiúk bentlakásos katona-
iskolában tanultak, ha otthon 
voltak sokat segítettek, anyám 
pedig ellátta őket mindennel, 

ami a kollégiumi élethez kel-
lett. Még lovaglónadrágot is 
varrt nekik olyan szépet, hogy 
senki meg nem mondta volna, 
hogy nem új.

De fiatal lány életét, vágyát 
a szerelemre, társaságra, bálo-
zásra jó mélyen elzárta lelke 
titkos fiókjába. Úgy érezte az ő 
vállán nyugszik szerettei jóléte, 
élete, jövője. Meg akarta mutat-
ni, hogy árván is megállják a 
helyüket a világban. 

Nagyon szép lány volt, de 
zárkózott,komoly és gyak-
ran fáradt. Nem volt ideje 
az ismerkedésre, f lörtölésre, 
barátkozásra.

Későn, majdnem 30 éves 
korában ment férjhez apám-
hoz, aki Bajnán volt jegyző és 
nagy házat vitt. Nem tudom, 
mert soha nem beszéltünk 
arról, hogy egyáltalán mit várt 
anyám a házasságtól, hogy sze-
relmes volt e, vagy csak csalá-
dot, gyerekeket szeretett volna. 
Tény, hogy csalódott. Rájött, 
hogy apám semmiféle kötődést 
és felelősséget nem bír, ő pedig 
nem tud megalkudni.

És ezt 1917-ben, be merte val-
lani önmagának. Érezte, hogy 
ha hű akar maradni ahhoz, 
amit az életről gondolt, el kell 
onnan mennie. Három hóna-
pos voltam, amikor elhagyta 
férjét, a biztos egzisztenciát, 
a nagy házat, keretet, jólétet, 
erkölcsi és anyagi biztonsá-
got, és egy szürke hajnalon 
egyetlen bőrönddel és karján 
velem, hazaköltözött Sopronba, 
nagyanyámhoz. 

Számára ekkor, alig 30 éve-
sen, véget ért rövid, szinte el 
sem kezdődött asszonyi élete. 
Soha többé, pedig több mint 
80 évet élt, férfit nem láttam 
az oldalán. Teljesen nekem és 
özvegy édesanyjának szentelte 
életét.

Ám nem volt szomorú, se 
befelé forduló, vidám volt, neve-
tős, társaságkedvelő. Szerették 
és tisztelték a városban. Nekem 
megadott mindent, amiben 
neki kevés része lehetett, 
bálokba kísért, vendégségbe, 
táncmulatságra, kerti partikra, 
biciklitúrára, uszodába, kor-
csolyázni; minden szívnek-lé-
leknek kedves mulatságba részt 
vehettem. 

Ő azonban már soha nem 
táncolt, nem vegyült a fiatal 
asszonyok közé, ült az idősebb 
gardedámok között beszélget-
tek, kötögettek.

Nagyanyám (Ómama) és 
anyám volt a családom és mivel 
két nő nevelt, egyedül soha nem 
voltam, ez volt a természetes, 
nem hiányzott az apa. Ómama 
volt a szelíd, kedves, szerető 
lény körülöttem, anyám a féltő 
szigor, ő irányította az életemet. 
Meg akarta mutatni, életében 
másodszor, hogy egyedül, saját 
erejéből meg tudja tartani kis 
családját és emberré nevel 
engem.

Apámat 18 éves koromban 
láttam először, mikor anyám 
úgy érezte, elég érett vagyok, 
hogy lássam és véleményt 
alkossak róla. „̌ Ismerd és sze-
resd meg!” – mondta. Furcsa 
találkozás volt. Apám megírta, 
az állomáson vár, ismertetője-
gye egy újság lesz, de a pero-
non három férfi sétált újsággal 
a kezében.

Nehezen találtunk egymás-
ra. Lelkileg sohasem. Ő kedves 
volt, udvarias, de nagyon távol-
ságtartó és zárkózott.

Így azután vendégek marad-
tunk egymás életében. Anyám-
mal az esküvőmön találkozott 
elválásuk óta először és utoljá-
ra. Udvarias kézcsók és semmi 
több.

Úgy érzem, anyám így volt 
boldog. Nyugodt és teljes volt 
az élete. Haláláig velem, fér-
jemmel és gyermekeimmel élt, 
ő volt unokái legjobb barátja, 
derűs okos társa.”
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Mottó: 
„Sok földet bejártam, 
de mégis csak Nógrád 
tetszik legjobban: 
Hegyeivel, völgyeivel, 
egyenesre nőtt fáival; itt 
úgy látom, a füvek
zöldebbek, a virágok 
illata édesebb, mint 
bárhol másutt a világon.”

(Mikszáth Kálmán)

Ez a nyaralás az EFOP-3.3.2-16-
2016-00073 Kompetenciafej-
lesztés Kulturális Programok 
által Tokodon című projekt 
keretében vált lehetségessé, 
melynek előkészítése iskolánk 
korábbi igazgatójának, Filip 
Csabáné Marika néni lelki-
ismeretes munkájához fűző-
dik. A gyerekek olyan készség, 

képességfejlesztő kézműves 
táborban vehettek részt, mely-
nek minden költségét pályázati 
finanszírozás fedezett. „Hazai” 
támogatóink Botlik Anett a Szü-
lői Munkaközösség vezetője és 
a Táti Önkormányzat voltak, 
segítségüket nagyon köszönjük!

A jutalomtáborban azok a 
diákok vehettek részt, akik a 

tanév folyamán sokat dolgoz-
tak az iskola által kínált szak-
körök valamelyikében: ének-
kar, újságszerkesztés, sport, 
elsősegélyszakkör, illetve kima-
gasló tanulmányi eredményt 
nyújtottak. 

A készség, képességfejlesz-
tő kézműves tábor új ismere-
tekkel, kreatív és interaktív 

programokkal, kulturális-, 
sport- és szabadidős foglalko-
zásokkal, szabadtéri játékle-
hetőségekkel, kirándulásokkal 
teli élményekkel gazdagította 
a gyermekek itt töltött napjait. 

A 20 tanuló táborozását 3 
kísérő pedagógus: Pédl Petra, 
Prantnerné Turi Mónika és 
Steinmann Vilmos koordinál-
ta. A tábor vezetője segítségé-
vel állították össze a diákok 
egy hetes programját. A jól 
megtervezett színes program-
sorozat kiválóan fejlesztette a 
gyermekek szépérzékét, kreati-
vitását, egészséges életmódra, 
természet- és hazaszeretetre 
való nevelését, az egymás irán-
ti toleranciájukat, az egyéni 
és közös megoldó- és fizikai 
állóképességüket. Diákjaink 
itt töltött napjai nagyon válto-
zatosak, sűrű időbeosztásúak 
voltak: tréfás falukutatási vetél-
kedőn, tanösvényen, vadlesen, 
íjászaton, helytörténeti és vadá-
szati kiállításon, kézműves fog-
lalkozásokon, méhészkedésen 
vehettek részt. A szomszédos 
Terényben Csipkemúzeum-
ba, Orsós magnó Múzeumba 
is ellátogathattak a gyerekek, 
valamint készíthettek a falu 
volt tanító nénijével kecskesaj-
tot, tócsnit is. Szemtanúi vol-
tak a ritkaságnak számító kéz-
zel húzott, lábbal hajtott déli 
harangozásnak. Lehetőségük 
nyílt megtekinteni a balas-
sagyarmati Palóc Múzeum 
érdekességeit és Magyarország 
első skanzenjét is.

A táborban 11-14 éves felső 
tagozatos diákok vettek részt, 
akik egymással jó kapcsolat-
ban álltak már az iskolai tan-
évek folyamán is. Az egymás-
hoz fűződő szálak e pár nap 
alatt szorosabbá fonódtak, 
még jobban megerősödtek. A 
közös élmények, megoldásra 
váró feladatok, nehezebb aka-
dályok leküzdései, az átélt örö-
mök mind az egyén, az ember, 
a lélek, a szellem, az érzés és a 
gondolkodásmód épülését, fel-
emelkedését szolgálták.

PRANTNERNÉ TURI MÓNIKA

Nyári tábor Szandaváron
A cserháti diáktáborban nyaraltak a táti iskolások

A Táti III. Béla Általános Iskola 20 tanulójának lehetősége nyílt 2019. július 
8-tól 12-ig arra, hogy a Szandavári Diáktáborban nyaralhasson. 
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Az egyesület új neve bejegyzés-
re került a bíróságon: Duna-Ge-
recse Tát Sportegyesület (DG 
Tát SE).

Az eg yesület működési 
központja a táti focipálya és 
sporttelep.

Az érdeklődésre való tekin-
tettel, idén nyáron is két turnus-
ban szerveztünk napközis sport 
és szabadidős tábort, a résztve-
vő gyermekek nagy örömére.

A táborban különböző spor-
tokkal ismerkedtek játékos for-
mában, kerékpároztak épített 
kresz pályán, kirándultak mely-
nek során túráztak a mogyo-
rósbányai Kőszikla-hegyre, 
Esztergomban a Vaskaputól a 
Fári-kútig.

A futball mindig is gerincét 
képezte a táti sportéletnek. 
Az utánpótlás csapataink 5 
korosztályban szerepelnek a 
megyei bajnokságban illetve a 
Bozsik Tornákon, fesztiválokon. 
Továbbra is várjuk gyermekek, 
fiatalok jelentkezését minden 
korosztályban.

Mióta egyesületünk két éve 
átvette a táti labdarúgás szer-
vezését, működtetését, szinte 
heti rendszerességgel kérdezik 
tőlem a táti lakosok, hogy mikor 
lesz felnőtt csapat?

2019. augusztustól ismét van 
Tátnak felnőtt labdarúgócsa-
pata. Vasárnap délutánonként 
a hazai mérkőzésekre ismét 
kilátogathatnak a labdarúgást 
kedvelők.

Az idén elkezdett fejlesztések 
(labdafogó háló, új kerítés), a 
következő sportfejlesztési prog-
ramban benyújtott digitális 
eredményjelző tábla beszerzé-
se, és a későbbiekben egy mobil 
lelátó felállítása hozzájárul a 
sportszakmai munka színvona-
lának emeléséhez, az edzések, 
mérkőzések jobb körülmények 
közti megtartásához.

A megújuló táti sportpálya 
a kornak megfelelő színvona-
lú környezetet biztosító léte-
sítmény több lehetőséget tud 
kínálni a sportszakemberek, 
sportolók valamint a kilátogató 
szurkolók számára.

Egyesületünk röplabda szak-
osztályában ősztől elkezdőd-
hetnek a foglalkozások, edzé-
sek. Lehetőséget teremtve ezzel, 
hogy városunkban a lányoknak 
is módjuk legyen csapatsportot 
választani.

Egyesületünk legújabb szak-
osztálya a darts szakosztály, 
mely ősztől a táti kultúrházban 
kap helyet.

A mozgássérülteknek igen 
korlátozottak a sportolási lehe-
tőségei. Az egyesület darts 
szakosztályának alapító tag-
jai között egy kerekesszékes 
sportoló is van. A szakosztály 

létrehozásával többek között 
a kerekesszékeseknek is lehe-
tőséget kívánunk biztosítani a 
sportolásra, a sportéletben, a 
közösségben való rendszeres 
és tevékeny részvételre, a sza-
badidő hasznos és egészséges 
eltöltésére. 

Az egyesület továbbra is a 
kerékpározás, túrázás, termé-
szetjárás népszerűsítésére is 
törekszik, kerékpáros és gyalo-
gos túrák szervezésével. Egye-
sületünk tagja a Magyar Termé-
szetjáró Szövetségnek, ezáltal 
az egyesületbe belépők, mint 
tagok, természetjáró minősítést 

szerezhetnek. Igazoló füzetek 
egyesületünknél megvásárol-
hatók. Többek között a népsze-
rű Országos kéktúra, kerékpá-
ros kéktúra igazolófüzetek.

Az önkormányzattal együtt-
működve a következő években 
folytatni kívánjuk a megkez-
dett munkát, hogy lehetőséget 
teremtsünk fiataljainknak sza-
badidőjük hasznos eltöltésére, 
rendszeres sportolásra, amely a 
gyerekeket egészséges életmód-
ra, mozgásra, kötelességtudatra 
neveli. 

CSILLAG CSABA
DG TÁT SE ELNÖK

Széleskörű sportolási lehetőségek 
a sportegyesületnél
Ősztől újra van felnőtt focicsapatunk

Futball, röplabda, darts, kerékpározás, túrázás, természetjárás vár-
ja az érdeklődőket. Nyáron sport és szabadidős táborban vehettek részt a 
gyerekeket.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 20. (péntek) 18.00 Táti Szerdai Festők kiállítása
Szeptember 21. (szombat) Szüreti Mulatság (részletek az 

újság hátoldalán)
Szeptember 23. (hétfő) 9.30 óra Gyerekszínház az óvoda 

szervezésében
Szeptember 26. (csütörtök) 15.00 Nyugdíjas Klub Szüreti 

összejövetel
Szeptember 27. (péntek) 15.00 óra Idősek napja
Szeptember 28. (szombat) Kézműves Workshop (részletek a 

túloldalon)
Szeptember 29. (vasárnap) 18.30 óra Hangfürdő gonggal és 

hangtálakkal
Október 4. (péntek) 17.00 óra Tari Annamári pszichoanaliti-

kus előadása (részletek a túloldalon)
Október 11. (péntek) 17.30 óra A szénszálgyártás környezet 

és egészségügyi hatásai (Egy kis esti természettudomány 
Krakó László tanár úrral)

Október 12. (szombat) 9 óra Társasjáték Klub
Október 19. (szombat) 9 óra Kézműves Workshop
Október 20. (vasárnap) 17 óra Altsteiner Blaskapelle
Október 22. (kedd) 11 óra Gyerekszínház az óvoda 

szervezésében
Október 23. (szerda) 10.30 óra '56-os megemlékezés 

Újtelepen
Október 26. (szombat) 17.00 óra Duruzsolók Együttes és 

Müller Mátyás műsora (részletek a túloldalon)
Október 27. (vasárnap) Festőkurzus Simon M. Veronikával
November 8. (péntek) 17.30 óra Magyar várak I. várépítés 

és tudomány, a várak jelentősége.  Magyar várak digitális 
rekonstrukciói: Felvidék, Kárpátalja, Délvidék. (Egy kis esti 
természettudomány Krakó László tanár úrral)

November 9. (szombat) 9 óra Társasjáték Klub
November 9. (szombat) Sportbál - Búcsúbál (szervező: 

Duna-Gerecse Tát Sportegyesület)
November 9-10. Táti Búcsú a rendezvénytéren
November 16. (szombat) 9 óra Kézműves Workshop
November 17. (vasárnap) Német Nemzetiségi Délután a 

Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
November 22. (péntek) 11 óra Gyerekszínház az óvoda 

szervezésében
November 22. (péntek) 17.00 óra A táti rendszerváltás 30 

éve - Kátai Ferenc előadása
November 28. (csütörtök) 15.00 óra Nyugdíjas Klub 
November 30. - December 1. Adventi Vásár
December 5. (csütörtök) délelőtt Mikulásváró koncert az 

óvodásoknak és iskolásoknak
December 6. (péntek) 17.30 óra Magyar várak II.: digitális 

rekonstrukciók: a jelen kori magyar területen. (Egy kis esti 
természettudomány Krakó László tanár úrral)

December 7. (szombat) 9.00 óra Kézműves Workshop
December 7. (szombat) 21.30 Memory Band
December 12. (csütörtök) 15.00 Nyugdíjas Klub - Karácso-

nyi és ó-év búcsúztató összejövetel
December 15. (vasárnap) Karácsonyi műsor
December 31. (kedd) 20.00 Szilveszteri Bál - Die Adlerstei-

ner (igényes magyar és nemzetközi slágerek, sváb tánczene)
 

Könyvbörze a Táti Kultúrház és Könyvtárban!

A nyári könyvtár leltár során sok könyv selejtezésére is sor 
került, melyeket térítésmentesen ajánlunk fel az érdeklődőknek! 
(A könyvekért, önkéntes alapon jelképes összeget elfogadunk!) 
A kínálatban találhatunk gyermek és ifjúsági könyveket, szép-
irodalmi és szakirodalmi műveket is. Ezen felül az alább felso-
rolt folyóiratok 2014-2016 évfolyamai is elvihetők: Aetas, Alfold, 
Balkon, Bárka, Édes anyanyelvünk, Élet és Tudomány, Életünk, 
Filmvilág, Forrás, Fórum, Földgömb, Hitel, Irodalomtörténet, 
Jelenkor, Kalligram, Kassai Figyelő, Kommentár, Korall, Kor-
társ, Korunk, Látó, Régi-Új Magyar Építőművészet, Magyar 
Műhely, Magyar Napló, Magyar Nyelvőr, Magyar Szemle, Mold-
vai Magyarság, Mozgó Világ, Műhely, Műút, Prágai Tükör, Szé-
kelyföld, Szépirodalmi Figyelő, Szitakötő, Színház, Természet 
Világa, Természetbúvár, Tiszatáj, Történelmi Szemle, Új Forrás, 
Új Művészet, Valóság, Vigilia, Világtörténet, Zenekar. Továbbá a 
Nők Lapja, Családi Lap, Geo, IPM, Képmás Természetgyógyász 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A könyvtár nyitvatartása: Kedd, Csütörtök: 10-16-ig; Szerda, 

Péntek 14-18-ig, Szombat 9-12-ig

Kultúrházban működő szakkörök, csoportok

Darts Klub (kedd és csütörtök 18.00)
Jóga Szalai Matild jógaoktatóval (kedd 18.00)
Kerekítő – Mondókás móka, 0-3 éveseknek Renner Andreával 

(csütörtök 10.00)
Mozdulat Táncművészeti Egyesület Sonkután Rita nívódíjas 

táncpedagógus vezetésével. Stílusok: balett, jazz, tánc, show tánc, 
videoklip tánc. (Hétfő 15.30: ovisok, 16.15: kisiskolások, 17.00 ver-
senyzők, 18.00 felső tagozatos iskolások)

Nyugdíjas Klub (minden hónap utolsó csütörtök)
Nyugdíjas Klub vegyeskórusa (hétfő 15.00)
Salsa  Gráf Péter és Gráfné Csévi Brigitta - Salsa De Morena 

Táncstúdió
Senior Latin Fitness Gráfné Csévi Brigitta Nemzetközileg elis-

mert zumba instructorral - Salsa De Morena Táncstúdió
Szerdai Festők (szerda 15.00)
Táti Férfikórus (csütörtök 19.00) Művészeti vezető: Prantner  

Imre
Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport 4 mazsorett és 2 

formációs táncscsoport. Művészeti vezetők: Eichardtné Filip Dóra 
és Szabó Noémi

Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar (szerda 18.00) művészeti 
vezető: Szladik Tibor

Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus (csütörtök 17.00) Művé-
szeti vezető: Steinmann Vilmos

Táti Porcelánbaba Klub (hétfő 15.00) Művészeti vezető: Czibu-
láné Csicsman Erzsébet gyémántkoszorús babakészítő mester

Tini Jóga (szerda 16.00) Salk Krisztina
Zumba Gráfné Csévi Brigitta Nemzetközileg elismert zumba 

instructorral - Salsa De Morena Táncstúdió

Programokkal, csoportokkal kapcsolatos információk: www.tatkultur.hu / tatkultur@gmail.com / 33-504-710

Programokkal, csoportokkal kapcsolatos információk: web: 
www.tatkultur.hu / e-mail: tatkultur@gmail.com / Tel: 33-504-
710 - A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
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