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Szervátiusz Tiborra emlékeztek

Fotók mesélték el az ismert szobrászművész és felesége különleges
kapcsolatát
Vallomás szépségről – szerelemről – hazáról címmel tartottak fotókiállítást szeptember 18-tól október 20-ig Szervátiusz Klára, a Kossuth-díjjal kitüntetett Szervátiusz Tibor szobrászművész özvegyének fényképeiből a Táti
Kultúrházban.

SZERVÁTIUSZ KLÁRA, PETRÁS MÁRIA, DÖBRENTEI KORNÉL, TURI LAJOS

A kiállítás megnyitóját a kultúrház nagytermében tartották,
ahol Turi Lajos polgármester
köszöntötte az érdeklődőket és a
meghívott vendégeket. Elhangzott, hogy a műsor gondolatmenete kötődik Szervátiusz Tibor
születésének 90., valamint a
trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójához.
– Szervátiusz Tibor a magyar
és európai művészet egyik legnagyobb szobrásza, az összmagyar nép művésze. Ő a zseni. Mi
Tátiak az Ister-pár alkotására
vagyunk a legbüszkébbek, ami
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időtlen idők óta őrzi a dunai táj
nyugalmát, békéjét, harmóniáját, kulturális és szellemi örökségét. Mindezen túl kifejezi a
művész töretlen szerelmét kedvese iránt – mondta Turi Lajos.
A köszöntő után Petrás Mária
Prima Primissima- és Magyar
Örökség díjas népdalénekes
örvendeztette meg a jelenlévőket káprázatos hangjával,
majd férje, a József Attila-díjjal,
illetve Magyarország Babérkoszorúja díjjal elismert író,
költő, Döbrentei Kornél olvasta fel a Magyarok kenyere és a

SZERVÁTIUSZ TIBOR

Gyalogtükék dicsérete című
verseinek részleteit. Ezután
Szervátiusz Klára szavalta el
Dzsida Jenő: Psalmus Hungaricus című művét.
– Megbocsájtod-e ugye kedves Kornél, hogy idehoztam
egy másik költőt? Dzsida Jenőt,
aki kolozsvári, mint az én drága
uram volt. Ő szólt benne, még
akkor is, hogy ha ő sosem ment
el a szerelmek felé, hanem ő neki
a nyelvén mindig a haza, a nemzet volt. Őt akartam megidézni
a körünkben – mondta elcsukló
hangon Szervátiusz Klára.

Ezután az emeleten folytatódott a rendezvény, ahol Csűrös
Csilla a Kossuth Rádió vezető
szerkesztője nyitotta meg a kiállítást. Beszélt a Táton látható
Ister-pár szoborról, és azokról
az alkotásokról, melyek most
először szerepeltek kiállításon.
Véleménye szerint a kétdimenziós fotók magukban hordozzák, felidézik a háromdimenziós, fából, fémből készült szobrok
titokzatos intimitását. Szervátiusz Klára képein keresztül pedig
megjelenik a szobrászművész
teremtett világhoz, a természethez és a történelemhez való
viszonya.
A megnyitó végén a fotóművész nem csak a fotókról, hanem
a kiállított alkotásokról is mesélt
a jelenlévőknek, melyek felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
Szervátiusz Tibor (1930-2018)
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar
szobrászművész. Édesapja Szervátiusz Jenő szobrászművész,
míg édesanyja Lukács Ilona
volt. Az életrajzát és munkásságát bemutató honlap szerint
1949-ben édesapjához költözött
a Tímár utcai műteremlakásba
és ettől kezdve együtt laktak
Erdélyben, majd Budapesten is
édesapja halálig.
2011-ben bekerül a Parlamentbe a Szabó Dezső létportré.
2016-ban felavatják a Tiszta forrásból című kompozíciót
Kecskeméten.
Ugyanezen évben a Műcsarnokban kerül sor a két Szervátiusz első és egyetlen közös
kiállítására. Ezúttal már életmű kiállításra Két szobrász , két
nemzedék címmel.
Díjai (válogatás): Magyar
Művészetért díj, Rendületlenül
diploma, A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Szent László-érem, Bethlen
Gábor-díj, 56-os emlékérem,
Teleki Pál-érem, Hűség-díj , Kossuth-díj, Magyar Örökség díj, A
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal,
A Nemzet Művésze.
WALCZER PATRIK
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Polgármester karácsonyi
gondolatai
Karácsonytól mindig valami nagy dolgot várunk, valami szebbet,
fényesebbet, nyugalmasabbat, meghittebbet, valami csodát.
Rajtunk múlik, hogy a karácsony csak egy megszokott ünnep lesz,
egy szép családi este finom vacsorával, - ami nagyon fontos. Vagy
valami több!

„A koronavírus-járvány az
egész országot, így térségünket
is kihívások, nehézségek elé állította. Bár sajnos még nincs vége
ennek a mindannyiunk számára szokatlan és kényelmetlen
időszaknak, azt elmondhatjuk:
az ország jelesre vizsgázott” –
mondta lapunknak dr. Völner
Pál. Tát országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter
helyettese hozzátette: az, hogy
eredményesen védekezünk,
nagyban köszönhető annak,
hogy az emberek betartják a
szabályokat, és ott segítenek
egymásnak, ahol csak tudnak.
„Össze kell fognunk továbbra is,
hiszen csak együtt, közös erővel
győzhetjük le a vírust” – jelentette ki.
A képviselő köszönetet mondott mindenkinek, aki részt
vesz a védekezésben. „Elsőként
az egészségügyi dolgozókat
emelem ki, hiszen ők a frontvonalban harcolnak, és emberfeletti munkát végeznek. De
hálával tartozunk a pedagógusoknak is, akik lehetővé teszik,
hogy a gyerekeink, unokáink
továbbra is tanulhassanak, és a
helytállásuknak köszönhetően
a szülők is el tudnak járni dolgozni, így az ország továbbra is
működik. Köszönjük a szociális
dolgozóknak is, akik a legelesettebbeknek nyújtanak nap mint
nap segítséget, és a kereskedelemben dolgozóknak is, mert az
ő munkájuk nélkül nagy gondban lennénk mindannyian” –
sorolta dr. Völner Pál.
Az országgyűlési képviselő
arról is beszélt, hogy míg természetesen az egészség és az
élet védelme a legfontosabb a

Találjuk meg azt a többletet, ami erőt, békét, új életet, tartalmat
ad! Hitet a szenvedések, fájdalmak, csalódások elviselésére. A járvány életünk esetlegességével, gyengeségével szembesít.
A betlehemi gyermek fénye és békéje tudatosítsa bennünk, hogy
nem a semmiből a semmibe tart az életünk, ahogy ezt egy régi római
sírfelirat tükrözi! Az ember, szeretetből lett és szeretetre hivatott!
Tát Város Képviselő-testülete, a polgármesteri hivatal dolgozói
és a magam nevében kívánok boldog Karácsonyt és egészségben,
sikerekben gazdag Új Esztendőt!
TURI LAJOS POLGÁRMESTER

A problémák ellenére is előre
tudunk lépni

Tát ebben a nehéz évben is tovább fejlődhetett

A fejlődés annak köszönhető, hogy az ország teljesítménye az elmúlt tíz évben
kiemelkedő volt – többek közt erről beszélt lapunknak adott évvégi interjújában dr. Völner Pál, a város országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter
helyettese. Mint mondta, köszönet illet mindenkit, aki a munkájával, vagy akár
a fegyelmezettségével, a szabályok betartásával hozzájárul ahhoz, hogy fékezni lehessen a vírus terjedését, és arra kérte a tátiakat, hogy karácsonykor is vigyázzanak egymásra, különösen az idősebbekre.

járvány hónapjaiban, de közben
a gazdaság is nehezebb helyzetbe került. „Meg kell védenünk
a vállalkozásokat, meg kell
védenünk a munkahelyeket.
Több program is indult ennek
érdekében, és a statisztikák is
azt mutatják, hogy megfelelőek
az intézkedések” – fejtette ki a
miniszterhelyettes, és példaként
a foglalkoztatottsági mutatókat
emelte ki. „Uniós szinten 7,5

százalékos a munkanélküliségi
átlag. Hazánkban ez az arány
4 százalékos, és ezzel az adattal a negyedik legjobb helyen
állunk az európai rangsorban”
– mondta. Arról is beszélt, hogy
bár ezek jó számok, ettől a kormány még nem dőlhet hátra.
„Mielőbb vissza kell állítani az
országot arra az erős növekedési
pályára, amelyen a koronavírus
megjelenése előtt volt. Az elmúlt

évtized sikereinek köszönhető,
hogy most is ellenállóbbak voltunk, mint sok más ország. Így
továbbra is különböző támogatásokat tudunk nyújtani például
a városoknak, településeknek”
– mondta. Példaként említette,
hogy Tát a kultúrház belső felújítására nyolcmillió forintot
kapott, a plébánia pedig másfélmilliós támogatásból újíthatta
fel az orgonát. „De ne feledkezzünk meg az iskolai sportudvar fejlesztéséről és a műfüves
kispályáról sem” – tette hozzá,
kiemelve, hogy Turi Lajos polgármesterrel nagyon hatékonyan tudnak együtt dolgozni a
város és lakói érdekében.
A közelgő karácsonnyal kapcsolatban arra kért mindenkit,
hogy az ünnep alatt is tartsa
be a szabályokat. „Nehéz lesz
ez a karácsony, ahogyan nehéz
volt az egész év is. De sajnos ki
kell bírnunk – ez az ára annak,
hogy mielőbb leszámolhassunk a vírussal. Különösen az
idősebb, illetve a kockázatot
jelentő betegséggel küzdő szeretteinkre kell most is nagyon
vigyáznunk” – mondta.
X X X I. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M
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Befejeződött a Tát – Tokod
szennyvíztelep fejlesztése

Új csatornák is kiépítésre kerültek

A beruházás több önkormányzat összefogásával, egy közös konzorciumban
valósult meg: Bősárkány, Csorna, Dör, Tát, Tokod és a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös projektjében.

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00034
számú projekt megvalósítása
2016.06.24-én kezdődött.
Célja a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és
a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére.
Ennek keretében valósult
meg a Tát-Tokod szennyvíztelep
technológiai felújítása, valamint
Táton és Tokodon csatornafelújítások és új csatornák építése, a
két településen együttesen 1.543
millió Ft értékben.
A szennyvíztelep technológiai felújítása során egy új szennyvízátemelő épült a szennyvíztelepen, és új rács és homokfogó
készült el egy önálló épületben.
A homok eltávolítása a bejövő
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szennyvízből azért fontos művelet, mert a további technológiai
folyamatokban káros a homok
jelenléte.
A régi egyesített biológiai
medence felújítása mellett új,
de kisebb egyesített biológiai
medence építésére is sor került,
ezáltal az egyvonalas technológia kétvonalasra, vagyis egy
biztonságosabb technológiára
változott.
A szennyvíztelep technológia
folyamatai az alábbi lépésekből
állnak: Első lépésben eltávolítjuk
a szennyvízből a darabos anyagot úgynevezett 5mm-es rácsfogóval, majd a hasznavehetetlen,
sőt a technológiára káros homokot a homokfogóval. Az egyesített biológiai medencében baktériumok segítségével oxigéndús

környezetben az ammóniát
nitritté, majd a nitritet nitráttá
alakítjuk – ezt nevezzük nitrifikációnak, vagyis a szervesanyag
lebontásának –, majd a nitrátot
oxigénszegény környezetben
lebontjuk nitrogénre és vízre – ez
az ún. denitrifikáció folyamata.
A két folyamat sokszor egy térben történik: oxigén hozzáadásával (levegő hozzáadásával) a
nitrifikáció, majd a levegő megvonásával a denitrifikáció. A nitrogén mivel gáz halmazállapotú,
így távozik a vízből. A folyamatban közben vegyszer hozzáadásával kicsapatjuk a foszfort, ami
a távozó iszapban marad. A le
nem bontott anyagok tehát az
iszapban visszamaradnak, amit
víztelenítés után elszállítanak
rekultivációra vagy biogáz fejlesztésre. Az iszap ugyanis tele
van hasznos anyagokkal, ami
biogáz fejlesztésre, vagy komposztálásra alkalmas.
A folyamat végén a patakba a
tisztított víz távozik.
A csatornába rendkívül káros
nem odavaló anyagokat beengedni. Kimondottan veszélyes
az olaj, zsír és egyéb vegyszerek beengedése, mivel ezekre

nagyon érzékenyek a baktériumok. Ugyanígy káros a nagy
mennyiségű csapadékvíz, mivel
a hirtelen bekövetkező hidraulikus lökések kimoshatják a
medencéből a hasznos baktériumokat, és ezáltal a biológiai
egyensúly sérülhet, felbomolhat.
Problémát jelentenek a szennyvízhálózatba bekerülő rongyok,
szövetdarabok, amik alapvetően
dugulást, vagy a szivattyú meghibásodását okozzák.
A csatornahálózat felújítás
alkalmával megépült Táton 815
m D90 KPE nyomóvezeték a Vasútközi átemelőtől a szennyvíztelepig, és 885 m D200 KPE nyomóvezeték a Határ úti átemelőtől. A
Kinizsi közben a régi átemelő
elbontásra került, helyette új
átemelő építése valósult meg a
kapcsolódó csatorna bekötésekkel és irányítástechnikával.
(A hálózat felújítása alkalmával Tokodon 9.362 m D200 KG
PVC és 858 m D160 KG PVC gravitációs csatornahálózat, valamint 891 m D200 KPE és 254 m
D90 KPE nyomott szennyvízvezeték kiépítése történt.)
BOTOS TAMÁS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

ÉS MŰSZAKI VEZETŐ

Mivel a csapadékvíz káros
a szennyvíztisztító telep
működésére, ezért az ÉDV
Zrt. az elkövetkező időszakban megkezdi a háztartások ellenőrzését, és amelyik
ingatlannál csapadékvíz
bevezetést találnak, ott az
éves csapadékátlagnak megfelelően öt évre visszamenőleg kiszámlázhatják a
csapadékvíz elvezetés díját,
valamint kötelezik a tulajdonost a rákötés megszüntetésére, és az Üzletszabályzatuk 8. sz. mellékletében
rögzítetten 50.000.- Ft kötbért vethetnek ki.
Ennek elkerülése érdekében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ahol a csapadékvíz
a szennyvízcsatornába van
bevezetve, úgy azt minél
hamarabb szüntessék meg.

Táti Walzer

www.tat.hu

A MI6 a köztársasági elnök által
fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós
energia-hatékonysági program
egyikének választott Virtuális
Erőmű Programot működteti,
melynek keretében a pályázók a
fenntarthatósági vállalásaikért
és eredményeikért elismerésben
és díjban részesülhetnek.
2019-ben Tát Város Önkormányzat pályázatot nyújtott
be, és nyert meg az „Energiahatékony Önkormányzat” cím
elnyerésére, melyet azok az
önkormányzatok kaphatnak
meg, amelyek a kész terveken
A november 19-i délelőtti összejövetelen Turi Lajos üdvözölte a
jelenlévőket, köztük Debreczeni
István rendőr ezredest, rendőrségi tanácsost, az Esztergomi
Rendőrkapitányság vezetőjét,
majd méltatta az egyenruhásokat a Tát és régiójának biztonsága érdekében végzett példaértékű munkájukért.
Megjegyezte, hogy az önkormányzat közvetlen kapcsolatot
ápol a kapitánysággal, melyekre jó példa a drogprevenciós
előadások, illetve az is, hogy
rendezvények biztosítása esetén is számíthatnak a rendőrségre. A statisztikák kapcsán
azt mondta: évről évre egyre
jobb számokat lehet felmutatni a településen, a lakosok rendőrségbe vetett bizalma pedig
egyre jobb.
Beszéde után jutalmat adott
át Gazdáné Varga-Dezső Katalin rendvédelmi igazgatási
alkalmazottnak, Bata Erik
rendőr hadnag ynak, illetve Deszpoth Gábor rendőr
alezredesnek.
Havrancsik Tibor mogyorósbányai polgármester is
köszöntötte a rendőröket,
majd elmondta, hogy a szomszédos Táttal több szinten,
köztük a közbiztonság terén is
kapcsolatot ápolnak. Azt látja
és tapasztalja, hogy a lakosok
döntő többsége biztonságban érzi magát és nem félelem

Energiahatékony Önkormányzat díj

Tát Város immár harmadik alkalommal kapta meg a címet

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. 2011 óta üzemelteti a Virtuális Erőmű Programot, melyben a hazai önkormányzatok, vállalkozások, intézmények és iskolák energiahatékonysági megtakarításait és megújuló energia termelését gyűjti.
és benyújtott pályázatokon túl
megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy
mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. A pályázat eredményeként Tát Város

Önkormányzat, mint a Virtuális
Erőmű Program Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat
díjazott, az Energiahatékony
Önkormányzat 2020 tanúsító
védjegy használatára vált jogosulttá.
Hámos László

Jutalom a rendőröknek

A kedves gesztusok révén a rendőrök is érzik a megbecsülést
Ahogy tavaly nyár elején, úgy idén ősszel is elismerték a rendőrök munkáját
a táti városházán: Turi Lajos táti polgármester, illetve Havrancsik Tibor, Mogyorósbánya első embere jutalomban részesítette az Esztergomi Rendőrkapitányság négy alkalmazottját.

ébred bennük, hanem örömmel
fogadják, ha rendőrautó érkezik
Mogyorósbányára.
Véleménye szerint az idei
év mindannyiunk számára
eltér a megszokottól, de a legfontosabb, hogy semmilyen
körülmények között ne változzon meg az emberek közötti
jó kapcsolat. Megköszönte a

kapitányság dolgozóinak az
együttműködését, a polgártársakért végzett munkáját, továbbá mindenkinek kitartást és jó
egészséget kívánt. Végül jutalomban részesítette Thalom
Tamás rendőr őrmestert.
Debreczeni István megköszönte, hogy az önkormányzatok még ebben a nehéz

helyzetben is gondolnak rájuk
és úgy véli, hogy a kedves gesztusok révén a kollégák is érzik a
megbecsülést.
A csoportkép elkészítése
után Turi Lajos a kiállított porcelánbabákról, illetve a Táti
Porcelánbaba Klubról mesélt a
vendégeknek.
WALCZER PATRIK
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Beruházások, fejlesztések

Befejeződött a Bécsi úttal párhuzamos parkolók kiépítése
Készülünk a 2021-től esedékes Versenyképes Magyarország Operatív Program
pályázati lehetőségekre.

2020.11.27-én volt a Bécsi úttal
párhuzamos parkolók (Táncsics

utca és az Esze Tamás utca szakasz) műszaki átadása-átvétele.

Hírek az Idősek
Otthonából

A koronavírus második hulláma
A cikk írásakor az Otthonban mindenki vírusmentes. Bízom benne, hogy úgy mint az első hullámnál, ez így is marad.

A koronavírus második hulláma 2020. szeptember 08-án
záratta be velünk az intézmény
kapuját.
Azóta kijárási, látogatási tilalom van érvényben. A lakókra,
dolgozókra mentálisan, érzelmileg nagyobb teher hárul,
azonban azon vagyunk, hogy
ebben a nehéz időszakban
is maximálisan lássuk el az
időseket.
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A koronavírus gyors tesztek
megérkeztek a dolgozók részére,
amiről tévé felvétel is készült,
amit a Régió televízió és az
m1-is közvetített. Ennek hatására a dolgozók, lakók felpezsdültek és mindez kilendített a
borús hangulatból mindenkit.
Fokozott higiéniai előírások
mellett végezzük munkánkat,
mégis megnyugvást okoz a teszt
elvégzése, mely segítségével a

Az Önkormányzat saját beruházásában valósította meg a
parkolók és a világítástechnika
kiépítését több mint 70 millió Ft
értékben.
Ezzel a Bécsi úti fejlesztés első
üteme lezárult. Az új világítástechnikával, az évekkel korábban megépült kerékpárúttal és
a parkolók kialakításával lehetőség van a főút ezen szakaszát
kulturált és biztonságos módon
használni.
Köszönjük a kivitelezők,
a Keszmann és Bodnár Kft

valamint a 4-ÉPV Kft. minőségi
munkáját és hozzáadott értékeit.
A fejlesztések folytatódnak,
megkezdődött a gyalogos átkelőhely tervezése a buszmegálló
környékén, valamint további
parkolóhelyek kialakítása.
A sokat emlegetett körforgalom az Esztergomi út és a Bécsi
út csatlakozásánál állami finanszírozásban valósul meg.
Reméljük, hogy a kilábalási
tervben támogatásra talál ez a
beruházás! Ehhez kapcsolódván
a biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetés megteremtése,
illetve az infrastruktúra kiépítése is.
Lakóövezetünk új utcájának
tervei elkészültek, a szakhatósági eljárás a végéhez közeledik.
Ezt követően kezdődhet meg a
kivitelezés.
BOTOS TAMÁS

Változás a kommunális hulladékszállítás
szolgáltatásban
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató csoport tagjaként az NHSZ Vértes és Vidéke Nonprofit Kft.
végzi.
A szolgáltatás hátterében változások történtek. A közvetlen
feladatot a jövőben is alvállalkozó bevonásával kívánja elvégezni a KFT. A partner kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást kellett kiírnia.
Az eddigi alvállalkozó az esztergomi ESZKÖZ Kft. és a polgárdi VERTIKÁL Zrt. pályázott. A tendert a VERTIKÁL Zrt. nyerte
el. A VERTIKÁL Zrt. korábban 2018-ig volt jelen a térségben.
Ez is garancia arra, hogy a lakosság negatív változást ne érezzen a szolgáltatásban!

tüneteket nem mutató dolgozók
kiszűrhetőek.
Csomagokat hétfőn délelőtt
8-10 óra között, kedden délután
13.30-15.30 óra között tudnak
az idősek részére bejuttatni,
a hozzátartozók élnek ezzel a
lehetőséggel.
A skype-on történő kapcsolattartást lakóink távolabb
élő rokonai, barátai is igénybe
veszik.
Bár az idei évben nagyon
sok program elmaradt, szerényebb készülődés mellett
igyekszünk meghitt adventi

foglalkozásokkal a karácsonyi hangulatot megteremteni, hiszen idén nemcsak azok
számára pótoljuk a családot
akiknek nincsenek, hanem
azokét is, akiket ilyenkor haza
visznek és eddig családi körben
ünnepelhettek.
A hozzátartozóknak ezúton is
köszönjük az együttműködését.
Magam és dolgozóim nevében kívánok mindenkinek
békés, egészségben teli, vírus
mentes ünnepeket !
LEITERMANN-NÉ HAUSZKNECHT
KRISZTINA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Táti Walzer

www.tat.hu

A 20x40 méteres műfüves
kispályát mintegy 34 millió forintból készítette el az
MLSZ, melyhez 3,4 millió
forint önköltséggel járult hozzá az önkormányzat. Az iskolai
sportudvart mintegy 30 millió
forintból újították fel, melyből
10 millió forintot az önkormányzat biztosított, 20 millió
forintot pedig elnyert támogatásból biztosítottak. Ebből
az összegből a tát-kertvárosi
általános iskola sportudvarában kiépítették az udvar vízelvezetését, az udvar új aszfaltot
kapott, kialakítottak egy 25x15
méteres ütéscsillapító gumilappal ellátott sportpályát,
6 padot telepítettek, illetve
beszereztek 1 db teqball és 2
db asztalitenisz asztalt.
Az átadó ünnepségen Turi
Lajos polgármester köszöntötte Dr. Völner Pál országgyűlési
képviselőt, Dr. Kancz Csabát, a
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját, Steindl Balázst,
a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat alelnökét, Debreczeni Istvánt, az Esztergomi
rendőrkapitányság vezetőjét,
Horváth Szeder Gábort, az Esztergomi Járási Hivatal vezetőjét, Khéner Lászlót, a Magyar
Labdarúgó Szövetség megyei
igazgatóját, Kardos Mihály
nyugalmazott plébánosatyát,
tiszteletbeli kanonokot, illetve
valamennyi díszpolgárukat és
a megjelent vendégeket.
Turi Lajos a köszöntője
után elmondta, hogy minden
beruházásnak és fejlesztésnek
örülni kell, különösen akkor,
hogyha ez a jövő nemzedékét
szolgálja. A gyerekeink, fiataljaink – ide tartoznak az öreg fiú
focisták is – testi, lelki nevelésében, egészségének megőrzésében és a közösség tudatában
teljesedik ez ki. A közösségi
tudatépítés a csapatjátékban
elevenedik meg, azonban a foci
nem csak játék, hanem ennél
sokkal több. Amióta világ a
világ, sikereink és kudarcaink
csúcsosodnak ki benne.

Használatba vehették a
műfüves pályát

Hivatalosan is átadták az iskola új sportudvarát
Október 9-én, pénteken adták át a táti futballpálya mellett létesített műfüves
kispályát, illetve a tát-kertvárosi iskola megújult sportudvarát.

Dr. Völner Pál megköszönte
az MLSZ-nek, hogy idefigyelt
Tátra. Beszédében elmondta, hogy külön öröm, hogy a
járványhelyzet alatt is a célkitűzésünk az, hogy működjön az ország. Egy-egy ilyen
beruházásnál pedig igazolást
nyer, hogy a sport nem állhat
le, az iskolák működnek, a
pedagógusok teszik a dolgukat, akárcsak az egészségügyben dolgozók a frontvonalon.
De bizonyítani tudjuk, hogy
a legnehezebb körülmények
között is, betartva a szabályokat tudunk működni, tudunk
dolgozni és tudjuk ezt az
országot, ezeket a településeket
működtetni.
Dr. Kancz Csaba arról
beszélt, hogy nagyon nagy
dolog, hogy a legkisebb – ám
de gazdaságilag az egyik legfejlettebb – megyében a 44. pályát
adják át, az országos rangsorban pedig Komárom-Esztergom megye ott van a dobogón.
Kiemelte, hogy lehetőleg minden településen épüljön pálya.
Közben pedig örömét fejezte

TURI LAJOS, CSILLAG CSABA, DR. VÖLNER PÁL

ki, hogy a mai napon nem egy
pályát adnak át, hanem kettőt,
hiszen egy másik sportpálya
az iskolaudvaron szintén meg
tudott újulni. De nagyon fontos az is, hogy a mindennapos
testnevelés keretében minél
több sportágat kipróbáljanak
a fiatalok.
Steindl Balázs elmondta,
hogy mindig nagy öröm, ha
olyan fejlesztéseket és beruházásokat tudnak átadni, ami
a sporthoz és a labdarúgáshoz
köthető. Kiemelte, hogy a tátiak büszkék lehetnek – nem csak
erre a fejlesztésre, hanem úgy

általában –, hiszen elmondható, hogy az elmúlt években
nagyon sok fejlesztés valósult
meg Táton. Ha csak a Területfejlesztési Operatív Programra
gondolunk, megújult az óvoda,
a bölcsőde, a polgármesteri
hivatal épülete, kerékpárútfejlesztés valósult meg, de ide
sorolható a Tátika térnek a felújítása is. Ezeket mind közös
összefogással tudtuk elérni.
A beszédek után Kardos
Mihály, nyugalmazott plébánosatya megáldotta a műfüves kispályát, majd átvágták a
nemzeti színű szalagot.
X X X I. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M
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80 éves Szenes Lajos

Interjú Tát volt polgármesterével

Szenes Lajos szerint nem az a jó polgármester, aki naphosszat csak az irodájában ül, hanem az, aki kitartóan küzd a céljaiért. Tát korábbi első embere
négy cikluson keresztül eredményesen vezette a települést.

Hosszú évekig dolgozott
tanárként

Szenes Lajos 1940. november
8-án született Budapesten és
egészen addig a Daróczi utcában éltek, amíg bombatalálat
nem érte a házukat. Ezután
egy tisztességes kapuvári család fogadta be őket, az ő pincéjükben élték át a harcok utolsó
napjait.
– Ezután Tátra, édesanyám
szülői házába, nagypapámhoz
költöztünk, a gyermekkoromat
már itt töltöttem el. Édesapámat utolérte a Rákosi-rendszer
bunkósbotja, aki a háború idején a Magyar Királyi Honvédség
altisztjeként logisztikai feladatokat látott el: koholt vádakkal
letartóztatták, nyolc hónapig
vizsgálati fogságban volt. Egyszer csak kiderült, hogy ő a recski tábor egyik alapító rabja volt
és a bezárásáig ott dolgoztatták
három éven keresztül – mondta,
majd Szenes Lajos megmutatta
a táborról szóló könyvet, melyben szerepel édesapja, Szenes
József neve.
Bátyja emiatt még középiskolába sem mehetett, ő viszont
szerencsésebb volt, hiszen az
esztergomi I. István Gimnáziumban humán tagozaton
érettségizett.

8

A múlt többször is közbeszólt

– Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit
másodikos gimnazistaként
éltem át. Az esztergomi nagygyűlésen a magyartanárom –
aki mai napig iskolapélda számomra – lelkesített bennünket,
hogy menjünk fel Budapestre
segíteni. Őt később felelősségre vonták, és eltiltották a pedagógusi pályától. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy nem
tartózkodtam a Sötétkapunál
kilőtt buszon – mondta.
Szenes Lajost érdekelte a
kémia, megpróbált felvételizni a Veszprémi Vegyipari
Egyetemre, de végül nem járt
sikerrel.
– A felvételin volt szóbeli
meghallgatás is, majd a bizottságban ülő egyetemi KISZ-titkár érdeklődött, hogy „maga
miért érettségizett németből?”
Én pedig feleltem, hogy azért,
mert fontos egy élő világnyelv
ismerete. Persze édesapám
múltja miatt nem vettek fel, így
hát elektroműszerész lettem
és a Medicor elődüzemében,
gyártmányfejlesztésben dolgoztam – tette hozzá.
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Később v illamosmérnöki képesítést, illetve műszaki
tanári diplomát szerzett. Több
évtizedet töltött el a tanári
pályán, az Esztergomi Szakképző Iskolában villamos szaktárgyakat, elektrotechnikát tanított. 1983 őszén az igazgatónak
kinevezett id. Sinkó Gyula mellett általános és műszaki igazgatóhelyettesi pozíciót látott el.
– A rendszerváltáskor szerencsétlen helyzetbe kerültek
az iskolák, sok gyakorlati képzőhely megszűnt. Rengeteget
küszködtünk, hogy a gyermekeknek 3-4 évre iskolai kereteket biztosíthassunk, abban
reménykedtünk, hogy a német
mintájú szakképzést át tudjuk
ültetni a mi gyakorlati rendszerünkbe. Kapcsolatot teremtettünk a Németországban működő aacheni iparkamarával, egy
hanaui szakképző iskolával
is, bízva abban, hogy hasonló
szintre juthatunk el. Végül itthon az angolszász modell honosodott meg – jegyezte meg.

Igazgató-helyettesből
polgármester lett

Szenes Lajos 1990-től kezdve
nyolc éven át tagja volt a táti
képviselő-testületnek, 1994től elődje, Kátai Ferenc mellett
alpolgármesterségi tisztséget
is ellátott.
– 1998-ban nyertem el először
a tátiak bizalmát és megkezdhettem a polgármesteri munkámat. Perspektivikus, átfogó
szemléletet vallottam magamnak, igyekeztem megfelelni
és a közigazgatás területén is
kamatoztatni szerettem volna
azt a tudást, amit korábban
megszereztem – vélekedett.

Beszélgetésünk során méltatta Kátai Ferencet, aki nagy
elánnal vitte végig a rendszerváltás utáni két ciklusát, fontos
infrastrukturális fejlesztéseket
valósított meg a településen.
Kiépült a kommunális csatornahálózat, bevezették a gázt és
a telefont is a házakba.
– Feritől megtanultam, hogy
egy ilyen rendszert csak felelős
gazdálkodással lehet működtetni. Ezt a szemléletet vittem
tovább én is. Úgy gondolom,
hogy nem az a jó polgármester, aki az irodai forgószékében
ül és várja a holnapot meg a
holnaputánt. Igyekezni kell az
önkormányzat költségvetését
az elérhető támogatási forrásokkal kiegészíteni. Én az első
pillanattól kezdve a térségi
együttműködésre törekedtem,
polgármesteri tisztségem mellett a megyei önkormányzatnál
bizottsági tag, illetve képviselő
is voltam – mondta.

Széllel szemben is biztos
lábakon állt

Szenes Lajos saját bevallása
szerint négy ciklusból kettőt
„ellenszélben, míg kettőt hátszélben” dolgozott végig. 19982002, valamint 2010-2014 között
Orbán-kormány, míg a közte
lévő időszakban a szocialista-liberális kormány volt hatalmon,
de nagy eredménynek tekinti,
hogy minden egyes periódusban
biztosítani tudta Tát fejlődését.
– Mindig tartottam a kapcsolatot azokkal a szakmai szervezetekkel, akikkel feltétlen szükségszerű az együttműködés.
A 2000-es nagy tiszai árvízkor
mondtam a szakembereknek,
hogy nem szabad elfelejtünk
a Dunát sem, ahol átlagosan
9,8 évenként borítékolható egy
nagyobb árhullám. 2002-ben
ez be is következett. Hatalmas
küzdelem és összefogás jellemezett akkor minket, közösen
átlendültünk a nehézségeken és
úrrá lettünk az árhullámon. Sem
építményből származó kárunk,
sem emberi veszteségünk nem
volt – idézte fel emlékeit.

Táti Walzer

www.tat.hu

Felépült a várva várt
védmű

A 2002-es árvíz bizonyította,
hogy valamit tenni kell azellen, hogy a következő években
a hömpölygő áradat újra és újra
veszélyeztesse a falut.
– Sikerült összehozni a vízügyet és a közútfenntartót,
így idővel az árvízvédelmi gát,
illetve a rajta húzódó tehermentesítő 117-es út is a megvalósítás fázisába jutott. Ez a
projekt akkori áron 5 milliárd
forint volt. A következő árvizekkor problémát jelentett az
Únyi-patak visszaduzzadása,
ezért elvégezték ennek a vízfolyásnak, illetve a Kenyérmezői-patak bal partjának a
visszatöltésezését. Így ha nagy
árvíz jön, akkor is viszonylag
kis munkával, de kezelhető a
helyzet – ismertette.
A 117-es út elkészülésekor
figyelmébe ajánlották Szervátiusz Tibor világszerte ismert
szobrászművészt, kinek alkotását, az Ister-párt 2006. szeptember 9-én avatták fel az út
mellett. Beszélgetésünk alkalmával elővett egy könyvet is a
mesterről és büszkén mesélte,
hogy két Szervátiusz-alkotás

látható Táton, hiszen a nemzeti
összetartozás emlékhelye is az
ő keze nyomát viseli.

Álmatlan éjszakákat
okozott a cementgyár

Utolsó ciklusában is nagy
feladatokkal kellett szembenéznie. Kardos Mihály nyugalmazott plébánossal szomorúan
vették tudomásul, hogy a templom egyes részein beázik, végül
a problémát némi nehézségek
árán, de sikerült orvosolniuk.
Aztán megjelent egy nagyvállalat és előállt azzal a bizonyos
tervvel, ami valósággal megdöbbentette őt.
– Ezt a térséget a fejlett ipara miatt egyesek a „magyar
Ruhr-vidéknek” nevezik. Nyergesújfalu térségében, pontosabban a Dorogi-medencében
eléggé szennyezett a levegő,
mert itt működik Magyarország legnagyobb veszélyes
hulladék-égetője. Tát mellé egy
olyan cementgyárat terveztek,
melyben a gyártáshoz szükséges érdemi tüzelőanyag felhasználása mellett mintegy 70
ezer tonna hulladékot égettek
volna el évente. Megviselt, sok
álmatlan éjszakát okozott ez

az ügy, de munkám során sok
nagy és nehéz feladattal találtam magam szemben, melyeket többnyire sikerre vittem
– mondta.

Előre a fejlődés útján

Utolsó négy évének egyik legszebb eseménye, hogy Tát nagyközségből várossá vált. Úgy véli,
hogy ez a mérföldkő nem a rang
miatt, hanem a település jövőbeni fejlesztése céljából volt fontos,
mivel több, mint ötezres lélekszámú városként sikeresebben
szerepelhet Tát a pályázatokon.
– Fontos, hogy egy polgármester kapcsolatokat teremtsen és
építsen, mert csak így lehet még
a szegénységen is túllendülni. A
négy ciklus alatt belterületi utakat építettünk, intézményeket
újítottunk fel, a hátralévő feladatokat pedig Turi Lajos jelenlegi
polgármester a mostani képviselő-testülettel folytatja – fűzte
hozzá.
Meggyőződése, hogy ezek az
eredmények csak a biztos támogatói háttérnek köszönhetően
valósulhattak meg, elképzeléseit családja, a mindenkori képviselő-testület tagjai és a település polgárainak döntő hányada

95. születésnapot köszöntöttünk
Mechler Mihálynét ünnepeltük

Mariska néni 1925-ben született, a takaros sarokház muskátliktól roskadozó
ablakai mögött, az utca és talán Újtelep legidősebb lakója.

Anyák napján megtelik a ház
környéke autókkal, érkeznek a
gyerekek, unokák, mind Mariska nénihez sietnek, aki három

gyermek édesanyja, hat unoka,
tizenegy dédunoka és három
ükunoka mamája. Bárkit megkérdezhetnénk, valószínűleg

mindenkinek lenne egy kedves
története róla.
Így volt ez a mi családunkban
is, hiszen Mariska néni nem
csak a mi, hanem a dédnagyszüleim szomszédasszonya is
volt.
A befőzések, a füstölés illata mindig átszűrődött, a kellemes illatok arról meséltek,
hogy éppen mi készül a konyhácskában. A ház előtt a legkisebb fűszál sem térhetett
rossz irányba, hiszen még mostanában is sok időt töltött az utca

támogatta. Reméli, utódai jól
sáfárkodnak a lehetőségekkel
és a település díszpolgáraként
bármikor a rendelkezésükre áll,
ha szükségük van a tanácsaira.
A közelgő ünnepek kapcsán
pedig az olvasóknak tartalmas
és csendes Adventet kívánt.

Hobbi: Sok időt szentel a
családjának

Szenes Lajos meglepő őszinteséggel mesélte el, hogy polgármesteri regnálása alatt felesége biztosította számára azt
a hátországot, amire szüksége
volt a mindennapi munkához.
Leköszönése előtti hónapokban
felesége egészségügyi állapota
hirtelen megromlott, műtéti
beavatkozáson is átesett, azóta
ő nyújt neki támaszt a mindennapok során. Elmondása szerint
szolgálati ideje alatt nem sok
ideje jutott a kerti munkákra,
azóta viszont igyekszik bepótolni mindent. Szívesen olvas
könyveket, internetezik és zenét
is gyakran hallgat, de szívesen
szenteli idejét családjának, bár a
korlátozások miatt most kevésbé láthatja három felnőtt fiú és
négy éves lány unokáját.
WALCZER PATRIK

rendbetételével. Édesanyámmal
mindig aggódó pillantásokkal
kísértük az ablakból, nehogy
egy fűszál makacskodása kifogjon rajta.
Sok mindent kellene megtanulnunk tőle, elsősorban a
kedvességet és az odafigyelést,
azt, ahogyan Mariska néni bárkit üdvözölt az utcán, szélesen
mosolygó arccal. Ez az, ami mindenkinek eszébe jut, aki ismeri
őt. Még én, fiatal létemre sem
tudtam soha megelőzni abban,
hogy hogyléte után érdeklődjek.
Rengeteg történetet tudnánk
még felidézni, azonban talán
nincs rá szükség, hiszen ez a
pár is pontosan mutatja azt a
kedvességet, ami őt övezi. Isten
éltesse sokáig, boldog születésnapot kívánunk!
KOVÁCS ARANKA
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Díszpolgári címeket adtak át az
ünnepi koncerten

35 éves Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar

A járvány miatt zártkörűen ünnepelte megalakulásának 35. évfordulóját a Táti
Német Nemzetiségi Fúvószenekar, amely 2020. október 25-én a kultúrházban
adott jubileumi koncertet.

Az egészségüg yi előírások
betartásával megtartott fellépést élőben is közvetítették az
interneten, így azok is részesei
lehettek a különleges élménynek, akik nem voltak jelen. A
meghívott kb. 90 fő vendég
mellett, mintegy 80 fő követte
élőben az eseményeket a zenekar youtube oldalán. (Azóta
több mint 850-en nézték meg
a felvételt.)
A vasárnap délutáni rendezvényen változatos műsort adott
elő az együttes, melyek a zenekar elmúlt öt évének fontosabb
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eseményeihez kapcsolódott A
közismert polkák és keringők
mellett elhangzott a Szőke lány
(melyet a tátiak himnuszának
is tartanak), a Megy a juhász...,
melyet partiumi testvértelepülésünk fúvószenekarával közösen játszottak a tavalyi Pünkösdi napokon és Kaplonyban.
A képzeletbeli zenés utazás
alkalmával ellátogathattunk
Kanadába, Brazíliába vagy
éppen Mexikóba, de még Psy
dél-koreai előadó Gangnam
Style című közismert dalát is
eljátszották.

X X X I. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M

Elhangzott a Schrattenbacher Marsch is, melyet Josef
Guggenmos írt 2019-ben a
baráti bajor fúvószenekar megalakulásának 175. évfordulója
alkalmából , s melyet reméljük,
jövő Pünkösdkor együtt játszhat a két zenekar Táton.
A Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekart 1985-ben alapították meg, mely immár harmincöt esztendeje örvendezteti
meg a helyieket és a fúvószene
kedvelőit, kellemes hangvételű
dalokkal, polkákkal és további
szerzeményekkel. A vasárnapi

jubileumi koncerten Hámos
László, a kultúrház igazgatója köszöntötte a jelenlévőket,
köztük Debreczeni István esztergomi rendőrkapitányt, akit
előző nap, október 23-án rendőr
ezredessé léptettek elő.
Elhangzott, hogy Szladik
Tibor 2016-ban vette át a karmesteri pálcát Zagyi Istvántól,
az együttes 2016-ban bekerült
a Komárom-Esztergom Megyei
Értéktárba, egy évvel később
pedig zeneművészet kategóriában megyei Príma Díjat kapott.
A jubileumi koncerten a környékbeli zenekarok, helyi kultúrcsoportok és intézmények
nevében ajándékokkal köszöntötték az ünneplő zenészeket.
Az összejövetel kettős ünnep
volt, hiszen ezen alkalomból
adták át a díszpolgári címeket is. Turi Lajos polgármester
elmondta, hogy nagy öröm
egy olyan kisvárosban élni,
amelynek ilyen széles a kulturális tárháza, ráadásul ebben
a gyűjteményben a fúvószenekar az egyik legfontosabb
ékkő. Ismertette, hogy az alapító tagok közül három helyi
lakost szeretne kiemelni, akik
igazi példaképnek számítanak.
Elsőként Kátai Ferencnét, a
kultúrház korábbi igazgatóját
szólították, aki példaértékű
közösségi tevékenységével
érdemelte ki az elismerést,
neki köszönhetően a táti kulturális élet jelentősen fellendült.
Turi Lajos ezután Rózsavölgyi
Károlynét és férjét, Rózsavölgyi Károlyt méltatta, akik a
zene és a kultúra területén arattak maradandót és sikeresen
menedzselik a fúvószenekart,
valamint az általuk alapított
Musik-Land Utazási irodát.
Kátai Ferencné laudációját Hámos László a kultúrház
jelenlegi vezetője, a Rózsahegyi
házaspár érdemeit méltató írást
dr. Mosonyi Anna és Németh
Péter képviselők olvasták fel,
melyeket jelen újság következő
oldalain adunk közre.

WALCZER PATRIK HÁMOS LÁSZLÓ

Táti Walzer

www.tat.hu

Kátai Ferencné, született D.
Nagy Katalin rövidített életrajza és a 4o éves kulturális
munkálkodása, melyből Táton
26 évig dolgozott.
A ma 72 éves Kati néninek
igencsak mozgalmas és változatos eddigi életútját nehéz
néhány percben összefoglalni.
A fővárosban élő, nevében
is "Nagy” családból származó Katalin, a hat gyermek
közül az első volt, 1948-ban.
A család 1957-ben költözik
Tát-Kertvárosba.
Édesapja bányász volt, édesanyja otthon volt a gyerekekkel,
de ő korán, 38 évesen meghalt.
Katalinra nagy teher hárult,
de otthon és a munkahelyén
is helytállt. Mint kertész szakmunkás a tokodi TSZ kertészetének a vezetője volt, 1968-tól
1976-ig, közben Tatán szakirányú érettségit tett.
1977 január 1-től férjét – Kátai
Ferencet – váltotta a táti községi könyvtárban, mivel Ferenc
meg kultúrigazgató lett. Mint
korábbi elődje, Dr. Szakmár
János után a táti könyvtárban
ismét nagy élet lett. A könyvtári szakmai munka mellett az
Ifjúsági Klub ismét virágzott.
1978-ban – miután férjét a járási elöljárók nemkívánatos személyként félreállították –, Katalin a kultúrigazgatói posztot is
megkapta, egyelőre ideiglenesen. Látván eredményes tevékenységét, helyben hagyták és
rá nem ragasztották a magyar,
nemzeti keresztény bélyeget.
Országos hírű írók, költők,
színészek, zenészek, előadók
követték egymást Táton. 1985től a régi és új zenészekből álló
fúvószenekar ismét megszólal.
Bulhardt és Fódi karnagyokkal
indulnak a külföldi zeneparádék, bár a turnékra mindig kellett vinni egy megyei ellenőrt is.
Katika később a zenekar elnöke
is lett. A Rózsavölgyi házaspár
zenekari érdemei már ekkor
látszottak. Ők vették aztán át a
teljes menedzselést is.
Működött a Honismereti
Szakkör és összeállt az első Táti

Asszonykórus. Az akkori kórustagok már csak a mennyországból hallgathatják az utódokat,
hisz ma mind száz év fölöttiek,
vagy alig alatta lehetnének.
Az 1981-es, több napos, 800
éves táti évforduló a kultúrélet minden oldalát fényesen
megcsillogtatta.
199o-ben kinyitott Kertvárosban az új kultúrház. A színvonal folytatódott, sőt, újabb
próbálkozásokat vittek sikerre.
Beindultak a mazsorett csoportok és néptáncegyüttesek, az
asszonykórus fiatalabb tagokkal bővült, újabb szakkörök
indultak.
1993-ban, ha az itteni kultúrélet nem is, de az ő tevékenysége megszakadt. Áldozata lett
a helyi községpolitikai torzsalkodásoknak. Főleg két akkori
vezető részéről indult a szervezett támadás. Férje ugyanis
9o-től az első táti polgármester
lett, aki, hogy részrehajlással
ne vádolhassák nem akart részt
vállalni a személyes harcokban,
és így felesége lett az áldozat.
1993-ban a vasmegyei híres
fürdőhelyre, Bükre költözött. A
költözés ellenére személyisége
nem roppant össze és a tátiakkal a kapcsolata sem szakadt
meg, hisz állandó látogatói voltak, sőt, később még a kulturális kapcsolatok is kialakultak.
Bükön is új kultúrház épült és
kapcsolatait hamar kiépítette a
Soproniakkal, Szombathelyiekkel és bővült a fővárosi kontaktus is. Közben város lett a híres
fürdőhely. A széles látókörű polgármesterrel, a megyeiekkel, a
helyi egyházi potentátokkal és
a fürdő hoteleinek igazgatóival
is remekül együttműködött.
Sokat jelentett az is, hogy ott
nem voltak szűkében a kultúrélet finanszírozásának. A
nemzetközi fürdőhely vendégei
is részt vehettek a látványos és
minőségi műsorokon, előadásokon, nemzetközi konferenciákon. Ilyenek közül néhányat
említve: Büki Ünnepi Napok,
Nemzetközi Néptánc Találkozó, Európai Falufejlesztési

Kátai Ferencné

Tát város díszpolgára

Program. A kézi kaszás aratást
is innét hozta Tátra.
Az iskoláit is tovább folytatta,
a tanítói könyvtárszakos diploma mellé megszerezte a szombathelyi tanárképzői könyvtárszakot és Pécsett kulturális
menedzser lett.
1999-ben - öt év után - újra a
táti kultúrház irányítója lehetett. Az ittlévő eredményekre is
építve és a nagyobb horizontú
büki tapasztalatokkal újabb és
újabb kezdeményezések születtek. Felvirágzik újra a csillagászszakkör, Duna Művészkör alakul, ennek utódja a mai
Szerdai Festők, és több csoport
is indul a mazsoretteknél. A
külföldi testvérkapcsolatokkal kibővül a zenekar léttere
és tovább éli híres, nevezetes
életét. A ma már szokásos Táti
Pünkösdi Napok a fénykorukat élik. Megalakul az ország
máig egyetlen Porcelánbaba
klubja, melynek igen értékes és
művészi színvonalon is elismert
alkotásai nemzetközi díjakat
kapnak.

A sok elért eredménynek
természetesen segítői voltak munkatársai, kik közül ki
kell emelnünk Pappné Adolf
Erzsébetet, aki gimnazista kora
óta ott élt Katalin mellett, így 43
éve a táti kultúrélet segítője.
2oo8-ban - bár még maradna- a nyugdíjas kort elérve 26
évi táti szolgálat után helyet
adott egy fiatalabb vezetőnek,
ám ma sincs nyugodalma. Ne
felejtkezzünk meg arról sem,
hogy 3 cikluson át volt képviselő. A festő klubban és a
porcelánbaba körben hetente részt vállal. Már nem tagja
a képviselő-testületnek, de
véleményét meghallgatják és
a polgármester úrral is szoros
a kapcsolat. Jól tudjuk, hogy a
pozícióba kerülő személyeknek
mindig adott a lehetőség, hogy
látókörbe kerüljenek és hamarább látszódjék a munkálkodásuk. Ezt tudva is döntött úgy a
polgármester úr javaslatára a
városi képviselő-testület, hogy
ezt a kitüntető címet, a táti díszpolgárságot megkapja.
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Rózsavölgyi Károly

Tát város díszpolgára

Rózsavölgyi Károly 1952 december 7-én, Mogyorósbányán
született. Édesanyja Aranyosi
Erzsébet, négy gyermek felnevelése mellett nem tudott munkát
vállalni. Édesapja 34 év kemény
földalatti munka után, csapatvezető vájárként ment nyugállományba. Kétéves koráig a családjával Mogyorósbányán élt,
majd Tátra, a faluba költöztek.
1956-tól pedig Újtelepen lakik.
Az általános iskola első három
osztályát a lakásukhoz közeli Tokodüveggyárban végezte,
majd a Táti Általános Iskolában
folytatta. 1967-től az Esztergomi
Bottyán János Gép- és Műszeripari Technikumban tanult,
ahol Ipari technikusi oklevelet
szerzett. 1971-ben felvételt nyert
a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar Gépjavító
Szakára Körmenden. Az 1975ös évben sok fontos eseménynek volt a részese. Június 28-án
Mezőgazdasági Gépész üzemmérnök oklevelet kapott. Június
30-án már a Táti Vörös Csillag Mg
Tsz gyakornoka volt. 1975. július
19-én házasságot kötött Kinszky
Irénnel, akivel azóta is boldog
harmóniában él. Gyermekeik,
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Anikó 1976-ban és Ildikó 1978ban születtek. Október 14-én
megkezdte sorkatonai szolgálatát Főiskolai végzettségének
is köszönhetően 16 hónap után
leszerelt és újra munkába állt. A
termelőszövetkezet mezőgazdasági gépeinek és járműveinek az
üzemeltetését, karbantartását és
javítását irányította különböző
beosztásokban. Felsőfokú tanfolyamokon folyamatosan képezte magát. 1985. október 15-én
áthelyezéssel került a Komárom megyei Gabonaforgalmi és
Malomipari Vállalat Táti Telepére. Közel tíz éven át volt vezetője
a gabonafelvásárlással, takarmánygyártással, lisztőrléssel és
kiskereskedelemmel foglalkozó,
több mint 100 főt foglalkoztató
telepnek. 1993-ban hobbijukat
tovább fejlesztve feleségével
megalapította a Musik-Land Utazási Irodát. 2017-ben, nyugdíjba
vonulása után, Anikó lányának
és vejének adta át a cég vezetését.
Rózsavölgyi Károly a munkája
mellett már fiatalon sok feladatot
vállalt a település közéletében, a
helyi közösségek segítésében.
1980-tól a Nagyközségi Közös
Tanács tagja volt. Elsőként a saját
utcájában bizonyította, hogy
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méltó volt a lakók bizalmára. Az
akkori nevén Ságvári Endre utca
lakói az Ő irányításával és szervezésével két év alatt, társadalmi
munkában elkészítették a kétoldali járdát, a mai is jól működő
csapadékvíz elvezető árkot és a
betonalj szegéllyel ellátott murvás útalapot. Jutott energiájuk
az utca szépítésére virágosítására is. Az akkori áron 1,5 millió
forint értékű társadalmi munka
eredményeként, a helyi és járási
vezetők ígéretének megfelelően,
aszfalt került az útalapra. Ettől
kezdve hívjak a tátiak szép utcának a mai Szép utcát.
Kátai Ferencnével, a Petőfi
Sándor Művelődési Ház igazgatójával együtt volt kezdeményezője és szervezője a Táti Csata
300. évfordulójára rendezett
háromnapos ünnepségnek.
1985. augusztus 18-án, az egész
nagyközségen áthaladó a történelmi eseményt, valamint település múltját és jelenét bemutató
zenes felvonulásnak több mint
200 résztvevője volt.
Hosszas előkészítő és szervező
munkájának is köszönhető, hogy
1985. október 1-én megalakulhatott a Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekar, melynek Ő is alapító tagja. A zenekar utánpótlásának érdekében tett javaslatára,
1988-ban a Nagyközségi Közös
Tanács létre hozta a zeneiskolát. Részese volt az 1989. január 28-án tartott I. Táti Svábbál
megszervezésének. Titkára volt
az 1990-ben megalakulásának
100. évfordulóját ünneplő Táti
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
Közreműködésével 1984-ben
a tátiak megkapták Söhnstettenből az első tűzoltó autót.
Kezdeményezője volt a Ságvári utcai gáztársulás megalakításának. 1992-ben az utca lakói
saját költségükön, a településen
elsőként építettek ki utcájukban
a középnyomású gázvezetéket.
Példájukat 1993-ban a többi
újtelepi utca is követte. A MusikLand Kft ügyvezetőjeként társadalmi munkában koordinálta és
szervezte a 236 bekötési pontú
beruházást, melynek része az a

gerincvezeték is, ami lehetőséget
adott arra, hogy Tát többi település részei is kiépíthessék a maguk
gázhálózatát.
Életének fontos része a zene.
1964-ben iratkozott be a Dorogi
Erkel Ferenc zeneiskola klarinét
szakára, ahol hét évet tanult. Itt
ismerte meg feleségét. Két évig
a Dorogi Ifjúsági Fúvószenekar,
majd 1968-tól, közel 50 éven
át a Dorogi Bányász Zenekar
tagja volt. Főiskolai évek alatt
bekerült Körmenden a Horváth
Percsák Sándor cigány prímás
vezette népi zenekarba. Velük, a
körmendi és szombathelyi néptánccsoportokat kísérve, eljutott
Ausztriába, Szovjetunióba és
Finnországba. Sorkatonai szolgálatát a Budapesti Helyőrség
Fúvószenekarában töltötte. Az
1985. október 1-én megalakult
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekarnak vezetője, 1995-től
2001-ig az egyesület titkára volt.
A mai napig menedzserként segíti, szervezi az együttes működését. Közel egyéves szerkesztői
munkájának köszönhetően,
tavaly elkészült a fúvószenekar
hivatalos honlapja. Az "elektronikus könyv” oldalait böngésző
megismerheti a 35 éves együttes történetét, tevékenységét
az alakulástól napjainkig. A
róluk megjelent 90 újságcikk, a
szereplések alkalmával készült
700 fotó és több mint 24 órányi
videofelvétel jól reprezentálja a
működésüket. Kezdeményezője
volt a külföldi baráti kapcsolatok kialakításának. Ma is szívügyének tekinti a bajor Schrattenbach és a partiumi Kaplony
települések fúvószenekarával
meglévő barátságot. Sokat tett
azért, hogy fúvószenekarunk a
külföldi vendégszerepléseivel és
a külföldi zenekarok fogadásával
hozzájáruljon a népek közötti
kulturális- és emberi kapcsolatok erősítéséhez, a nemzetiségi lakosság úgynevezett „híd”
szerepének minél hatékonyabb
megvalósításához. Januárban
befejezi az aktív zenélést, de az
egyesület tagjaként továbbra is
számíthatnak a támogatására.

Táti Walzer

www.tat.hu

Rózsavölgyi Károlyné leánykori
neve Kinszky Irén. 1954. január
15-én született a Szabolcs-Szatmár Megyei Nyírmihálydiban.
Édesapja Kinszky István, foglalkozása elektrikus. Édesanyja
Kovács Irén, háztartásbeliként
gondoskodott a három leánygyerek felneveléséről.
Az általános iskolát Debrecenben kezdte, majd az első félév után a dorogi OVIT szolgálati
lakásába költöztek. Az otthonuk
Tokodaltáróhoz volt a legközelebb, ezért oda jártak iskolába.
Tanulmányait az általános iskola befejezése után az esztergomi
317-es számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben folytatta.
1971-ben mechanikai műszerész
szakmunkásvizsgát tett. Az esztergomi Bottyán János Szakközépiskolában, a Dolgozók 2 éves
Szakközépiskolájában munka
mellett tanult tovább. 1973-ban
sikeres érettségi vizsgát tett.
1987-ben a Közgazdasági Szakközépiskolában képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus képesítést szerzett.
1975. július 19-én házasságot
kötött Rózsavölgyi Károllyal.
Azóta táti lakos. Két leányuk
született, Anikó 1976-ban, Ildikó
1978-ban. Mindkét leány családot alapított, Irénke többszörös
nagymama.
Első munkahelyén, 1971 1982 között, a Labor Műszer
Ipari Művek esztergomi telepén
mechanikai műszerészként és
anyagnormásként dolgozott.
1982-től, 5 éven át a Táti Vörös
Csillag MG.TSZ bérelszámolója
és pénzügyi előadója volt. Az
1987-ben megszerzett közgazdasági képesítéseivel az esztergomi Labor Műszer Ipari Művek
Vezérigazgatóságán helyezkedett el, mint pénzügyi előadó.
A gyár bezárása után, 1993-ban,
férjével megalapították a MusikLand Utazási Irodát. Még ebben
az évben a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Főiskolán falusi turizmus menedzser
oklevelet kapott. A Falusi Turizmus Országos Szövetsége tagjaként megszervezte, összefogta

és minősítette a helyi vendégfogadókat. Táton ekkor 33 háznál,
több mint 100 vendégággyal
rendelkeztek. Szinte valamennyi
háznál valaki beszélt németül.
A hobbijukat, a zene szeretetét
tovább fejlesztve, a családi vállalkozás fő tevékenysége a külföldi zenekarok, kórusok és más
kulturális csoportok Magyarországra történő beutaztatása és
speciális programjaik teljes körű
megszervezése, lebonyolítása.
Európa 22 országából, továbbá
USA-ból, Brazíliából, Kanadából és Ausztráliából érkező csoportok tagjai együtt zenélhettek,
énekelhettek magyar zenekarokkal és kórusokkal. Természetesen a Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekar és a helyi kórusok,
csoportok mindig az együttműködésre felkértek között voltak. A
Musik-Land Utazási iroda ügyvezetőjeként segítette a fúvószenekar külföldi utazásait. Németország, Finnország, Ausztria,
Olaszország, Málta, Románia és
Horvátország voltak a szereplések helyszínei. Férjével együtt
megszervezték a táti önkéntes
tűzoltók, majd a focista öregfiúk
söhnstetteni utazásait. 2013-ban
nyugdíjba vonult, de néhány
évig még aktívan dolgozott. Anikó lánya és Norbert veje 2017-ben
vette át a cég vezetését.
A munka és a gyerekek nevelése mellett, mindig segítette,
támogatta férje valamennyi
társadalmi tevékenységét. Tagja
volt a Ságvári Endre utcai Gáztársulás Intéző Bizottságának.
Aktívan részt vett az önerős
beruházás pénzügyi lebonyolításában. Segítette és szervezte
Újtelep többi utcájában a középnyomású gázvezeték hálózat
kiépítését.
Életét jelentősen befolyásolta a
zene szeretete. 1964-ben, tízéves
korában, beiratkozott az Erkel
Ferenc zeneiskolába, ahol hét
évig járt klarinét szakra. Rózsavölgyi Károlyt még a zeneiskolában ismerte meg. Együtt jártak
zeneórákra, később a zenekarokba. Gyermekkori barátságuk az
évek során szerelemmé alakult

Rózsavölgyi Károlyné

Tát város díszpolgára

át. 1967-ben tagja lett a Bulhardt
Vilmos vezette Dorogi Ifjúsági
Fúvószenekarnak. Egy évvel
később már a Dorogi Bányász
Zenekarban is játszott, amelynek 47 éven át volt aktív zenésze.
1985. október 1-én többed
magával megalakította a Táti
Német Nemzetiségi Fúvószenekart. Feladata volt a számlák,
a hangszerek és kották analitikus nyilvántartása. A zenekar működtetésére nagyon sok
szabadidőt fordított. Férjével
közösen szervezték a hazai és
külföldi zenei utakat. A zenekar
legfontosabb külföldi kapcsolata 1986 óta a bajor Schrattenbach településsel kezdődött, ami
a mai napig tart. Ezen kívül, a
teljesség igénye nélkül, a Söhnstetteni-, Mönchdegingen-i,
és a Kaplonyi Fúvószenekarral
kötöttek barátságot. Az utazások
során mindig figyelt az ifjú zenészekre, akiknek ilyenkor a pótanyukájuk volt. 2015. évben az
egyesület elnökének választották. Elnöksége idején, Popovics
György a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat elnökének javaslatára, a fúvószenekar
2016 június 30-án felvételt nyert
a Komárom-Esztergom Megyei

Értéktárba. A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Kuratóriumának döntése
alapján a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar zeneművészet kategóriában elnyerte a
2017. évi Komárom-Esztergom
Megyei Príma Díjat. A több mint
három évtizedes kulturális tevékenységükkel kiérdemelt elismerést Dr. Völner Pál országgyűlési képviselőtől, az Igazságügyi
Minisztérium államtitkárától
vette át a Tatabányai Jászai Mari
Színházban rendezett Díjátadó
Gálaesten. 2019-től a mai napig
a titkári teendőket látja el. Több
éves munkával, idén rendezte és
számítógépes nyilvántartásba
vette a fúvószenekar 35 év alatt
összegyűlt, közel 1000 mű kottáját. Nagy öröm számára, hogy
sikerült a zenekari utánpótlást
biztosítani és a zenekar iránt
elkötelezett fiatal tisztségviselőket kiválasztani. A fúvószenekart
szinte harmadik gyermekének
tekinti, akit 35 év után el kell
engedni, hogy önállóan folytassa tevékenységét. Aktív zenekari működését ezért januárban
befejezi. Az egyesület tagjaként
továbbra is segíteni fogja a fúvószenekar működését.
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Emlékezzünk a régiekről

Az első Táti Asszonykórusról

A régebbi asszonykórus története a táti könyvtárban kezdődött, 1976-ban, a
Honismereti Szakkör égisze alatt.

A KÖNYVTÁR UDVARÁN 1977-BEN

A TÁTI ISKOLA SZABADTÉRI SZÍNPADÁN 1985-BEN

A Táti Walzer folyamatosan
közli a híreket, a gazdasági,
közéleti, intézményi, kulturális
stb. életben történtekről. Időről
időre egy-egy jubileumi évforduló alkalmával a civil szervezetek tevékenységéről is ad
információt: mikor alakultak,
nevezetesebb fellépéseik, díjak,
a szereplő személyekről élettörténetek. Walzerünk nevét
is mikor kitaláltuk, nemcsak a
németek-svábok kedvelt zenéjére a "walzerre" (= keringőre)
gondoltunk, hanem egyben
az is volt a gondolatunk, hogy
"keringjük" csak körbe-körbe
ügyes bajos dolgainkat, örömeinket és bánatunkat.
Ez történt a közéleti lapunk
2020. szeptemberi számában
is. A 35 éves Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekarról és a
30 éves Táti Német Nemzetiségi
Asszonykórusról és a 10 éves Táti
Férfikórusról írtak beszámolót.
Semmit sem von le érdemeikből
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a civil szervezetéknél az, ha
voltak elődeik, úttörőik, kiknek
históriáira is emlékezünk most.
Mindig lesznek újabb és újabb
kutatási eredmények arról, hogy
már előttünk is volt élet. Itt van
például a táti történet. 1981-ben
a 8oo éves évfordulóra – nem
könnyen, hisz voltak akadályozói elegen – megjelent a második
(az első Koch Róbert nagytudású
plébánosunktól való) Tát története című könyvben még csak
az 1181-es évfordulóról írtunk.
Az azóta megjelentetett táti
könyvek már 1146-os évszámról
is tudósítanak. (Például Esztergomnak is hány „kezdeti” évszáma van.)
Visszatérve mostani témánkra – a ma is virágzó asszonykórusunk történetére – meg
kell emlékezni ezen korosztály
édesanyáinak az érdemeiről is.
Ők nemcsak a templomban, az
ünnepségeken, a bálokon és az
1920-30-as évek idején a szép

X X X I. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M

vasárnapi nyári délutánokon a
falu fő utcáján sétálva énekelgettek, hanem a "rendszerváltás"
utáni évek előtt is már vették a
bátorságot és csoportos szervezettséggel kezdtek énekelni és
lassan a fellépésekre is sor került.
Ismét megszakítva a gondolatsort, de ide kívánkozik, hogy
az utcanév változtatáskor nem
értették meg elegen, hogy az eredeti nevet kellett volna felvenni a
"Felszabadulás út" helyett, azaz
az úgynevezett Bécsi út nevet. Ez
mindenkit emlékeztettet volna
arra, hogy ez régen a Budát Béc�csel összekötő utat jelentette. És
mint más német nemzetiségi falvakban németül is írhattuk volna, hogy Wiener Strasse. Táton a
Kertvárosnak is van "fő utcája"
a Szent István út például. Tehát
a jelző, hogy „fő út” korántsem
fontosabb annál, mint hogy történelmi utalást tegyünk.
Ezen fontos kitérőket azért
teszem, mivel Dr. Prokopp Mária
professzor asszonytól tanultam,
hogy a kapcsolódó kitérők élvezetesebbé teszik a mondanivalót és kihagyhatatlanok. Az
Esztergomról egyik legtöbbet
tudó művészettörténészt nyáron szeretnénk meghívni, hisz
már többször ajánlkozott a táti
vonatkozások miatt is.
Tehát a régebbi asszonykórus
története a táti könyvtárban kezdődött, 1976-ban, a Honismereti
Szakkör égisze alatt. A Hazafias
Népfront – aki még nem tudná ez
volt a bolsevista egypártrendszer
meghunyászkodott mellékági
„Kft”-je. Az akkor egyedül uralkodó pártunk és kormányunk
már kénytelen volt engedményeket tenni a német kisebbségnek,
hisz a német márka segítsége
életmentő volt a magyar gazdaságnak. Hát ez az egyik háttere annak, hogy lassan ismét

"cvancigolhattunk". Az 1981-es,
800 éves évfordulón már régi
divatú, de új ruháikban díszeleghettek anyáink az ünnepségsorozaton. A nemzetiségi megyei
napokon is már számítottak
rájuk. Első fényképük a könyvtár udvarán készült 1977-ben.
Az akkori énekkarvezető Góra
Andrásné, született Keil Lizi
néni volt. Az akkor alapító tagok
névsora balról jobbra: Mechler
Mihályné, Szakmár Ferencné,
Tisch Józsefné, Galba Ferencné, Latkovszky Antalné, Góra
Andrásné, Költő Sebestyénné,
Szabó Ilona Magdolna, Tóvári
Mihályné, Id. Kátai Ferencné.
Közöttük a régi nevezetes táti
fiúk: Stadtmüller István, Fischer
János, Id. Kátai Ferenc, kik sokan
másokkal is csak hallgatók, kontrázó tercelők voltak néha-néha.
Ezek a drága asszonyok még
hat elemit jártak, palatáblán
tanultak, késő ősszel kezdték
az iskolát és késő tavasszal már
abba is hagyták. De a szükséges
mindentudás birtokában remek
családanyák, remek szakácsok,
értettek a baromfiállomány és
háziállatok neveléséhez, a szőlőmunkákban jeleskedtek, mint
ma, ha mondanánk: mindenhez IS értettek. Abban a korban
Táton is matriarchátus volt, azaz
az asszony volt a "családfő ".
Az 1981-es fénykép a táti iskolaudvar szabadtéri színpadáról
szólna, de sajnos a rossz minősége miatt kimaradt. A Neue
Zeitung egyoldalas cikkben
tudósított az eseményről, melyben több kép is megtalálható. A
harmadik fénykép 1985-ös. Itt
már újabb személyekkel bővült
az akkor már jegyzett asszonykórusunk. Az újak között feltűnik Rausch Józsefné Klári néni
(ki sokáig a mai kórus tagja is
volt), Aubéli Ferencné és lánya
(a későbbi kórusvezető, Pothorszkyné Aubéli Angéla), Kékesi
Sebestyénné Klári néni, Szabó
Mihályné, és a kultúrmindenes
könyvtárosunk Pappné Adolf
Erzsébet is. Ismét beteljesedik a
táti jelmondat: A múltnak emlékül...
TÁTI KÁTAI FERENC
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Aubéli Márta 1937 augusztus
1-én született Táton. Általános
iskoláit itt végezte, majd a gimnáziummal egyenrangú óvónőképzőt Esztergomban. Mily
érdekes, hogy a jóval későbbi
évtizedekben házasságot kötött
"Tornyos" Pap József családja
értesítette, hogy Budapesten a
Rózsadombon a gyermekbénulásban szenvedő gyermekek
mellé óvónőt keresnek. Ez volt
hát első munkahelye, majd
Süttőn, Bajótón és Mogyorósbányán is dolgozott.
Tátra 1967-ben került, mikor
is kertvárosban az iskola három
termében beindult az óvoda.
A következő két évben szorgos
helyettesével Safarik Katalinnal és pár kollégával teremtették
meg az alapvető feltételeket. A
közben elkészült új épületben a
szolgálati lakást is sikerült megszerezni Katika segítségével, ki
akkor megyei tanácstag is volt.
A kezdeti 75 fős gyereklétszám
ekkor már bővülhetett, és a faluból is átjöhettek a kertvárosi gyerekek. A lakossági létszámhoz
képest még nem volt probléma
a felvétellel, hisz akkor a bányászaink nagyon jól kerestek és a
bányászfeleségek közül sokan
otthon nevelhették a gyermekeiket. A felszereltség ennek
ellenére nagyon hiányos volt.
A felszerelésekhez sok család
kézi munkával is segített. Játékokat hoztak, polcokat csináltak. A 130 főre duzzadt létszám
egyre jobb körülmények között
nevelődhetett.
A gazdasági függőség viszont
fennállt az iskolával, hisz az
elsőszámú "vezető " az iskolaigazgató volt. Először Nagy
Zoltán, majd Kertész Józsefné
személyében. Amíg nem lettek
önállóak, természetesen az óvoda húzta a rövidebbet az iskolával szemben. A felvételik ekkor
már nem mentek olyan egyszerűen, hisz a hozzá nem értő
"bizottság" tagjait elsősorban
nem a szakmai szempontok és
az objektív személyi adottságok
érdekelték. Közben a szomszédban felépült bölcsőde viszont

In memoriam...

Megemlékezés Pap Józsefné (Aubéli Márta) vezető óvónőről
A 83 évesen (2020. október 7.) elhunyt Mártikánkról emlékezzünk röviden, ki
24 évig nevelte közösségünk óvodás korú gyermekeit Kertvárosban.

ZANGL JOLIKA, KERTÉSZ JÓZSEFNÉ,
AUBÁLI MÁRTA, SAFARIK KATALIN

remek konyhával rendelkezett.
Még "intézeti" ruhát is tudtak
adni a felvett nebulóknak. (Basa
Rozália bölcsődevezető emlékiratai hol lehetnek? Ki lesz a felkutató ?)
Mártika még élő egykori kollégái szerint szigorú, de igazságos vezető volt. Joggal követelhetett is, hisz majd minden nap
a munkaidőn túl is bent maradt
az óvodában. A továbbképzésekre is ügyelt és szorgalmazta
kollégáinak a továbbtanulást.
A hőskor a 70-es évek közepéig tartott. Nagy segítője és
helyettese ,Tóthné Safarik
Katika, ekkor megy szülési szabadságra. 1975-től Kishontiné
Juhász Erzsike lesz a vezetőhelyettes. Ők már Sopronban és
Esztergomban a főiskolán szerzik meg szakképzettségüket.
Nyugdíjba 1992-ben kerül, amikor is Kishontiné lesz a vezető
óvónő, aki remekül folytatja a
kertvárosi intézmény vezetését.
Életének második nagyjelentőségű szakasza Mártikának
akkor kezdődik, amikor házasságot köt 1987-ben a már említett
"Tornyos” Pap Józseﬀel. A korkülönbség és a meglett koruk sem
számított.

BALRÓL A 4. KISHONTI LÁSZLÓNÉ ERZSIKE, JOBBRÓL A 3. PAP

KOMÁROMINÉ MARGIT, SKOMPY MÁRIA, ADOLF ERZSÉBET, AUBÉLI MÁRTA,
SAFARIK KATALIN, KARSAI FERENCNÉ, GÁL MARIKA

A házasság bearanyozta Mártika életét is. A nagyközségi
közösségi élet felé is kinyílt és
férje mellett részt vállalt a civil
mozgalmi életben is. Józsi bácsi
ebben az évben lett volna 100
éves, aki 2008-ban halt meg.
(Ugyanitt: Sütő János a szintén
köztiszteletben élő polgárunk
ebben az évben töltötte be l00.
életévét. Bula Misi bácsink
2013-ban, l08 évesen halt meg,
de még százévesen is biciklivel
járt a Szent György Otthonba és
Szent János Ispotályunkba.)
Miután Mártika egyedül
maradt, és kedves férje aggódva nézhette a mennyországból,
hogy felesége lassan bezárkózik, félve idősebb napjaitól eltartási szerződést kötött

ﬁatokkal. Ez év tavaszán kórházba, majd szociális otthonba kerül. Október 7-én halt meg
szívelégtelenségben, temetése
sajnos mondhatni zárt körben
történt október 26-án. Még
élő osztálytársai november
8-án és mások, akik ismerték
és szerették november 13-án
mondattak érte gyászmisét a
Mindenszentekről elnevezett
templomunkban.
Városunk igen szomorúan
veszi tudomásul egyik vezető óvónőjének halálát, aki 24
éven át szolgálta óvodáskorú
gyermekeinket. Őrizzük emlékét kegyelettel. Adjon a Jó Isten
örök nyugodalmat neki. Isten
veled Mártika!
KIS DUNAI ANTAL
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Akinek tele volt a szobája
hangokkal

Elhunyt Kócziás György

November végén ért minket a lesújtó hír, hogy Kócziás György, a Lavotta János
Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott tanára, a zeneiskola egykori megbízott vezetője, a Táti Férfikórus volt karmestere már nincs közöttünk.

Kócziás György 1952. február 10-én született Budapesten. Zenei útja 6 éves korában
indult, szülei kívánságának
mindenben eleget téve. A Kosciuszkó Tádé utcai – Zenei
Általános Iskolában jegyezte el
magát a zenével. Az első igazi
nagy élményét az orgonával
való találkozása jelentette. 14
évesen kezdett ezzel a hangszerrel ,,barátkozni”, Kárpáti
József Orgonaművész irányításával. (Később a Bartók Béla
Konzervatóriumban Lehotka
Gábornál tanult tovább.)
„Zeneszerzéssel szintén
14 éves koromban kezdtem
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el – ,,játszani”, aminek az lett
a ,következménye, hogy szüleim, elvittek Geszler György
Tanár Úrhoz, s nála négy év
alatt annyi mindent tanultam,
amely aztán egész életemre
kihatott…” - írja egy korábbi
önvallomásában
Az első kerületi Petőfi Sándor
Gimnáziumot, illetve a Bartók
Béla Konzervatórium Zeneszerzés és orgona szakát párhuzamosan végezte és szerezte meg
az érettségit.
1971 és 1976 között a Liszt
Ferenc Zeneakadémia Középiskolai Énektanár és Karvezető
Tanszakán tanult. 1976-ban
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diplomázott, mely oklevél a
zongora oktatására szintén
jogosultságot adott. Zenetanár,
karnagy lett.
Nyolc évig tanított a budapesti VI. kerületi Szinyei Merse
Pál Gimnáziumban, ezen kívül
Csepelen, Csömörön, Bajóton,
Dorogon és Táton tanított zenetanárként. Csömörön alapító
igazgatója volt a zeneiskolának,
illetve a táti intézményben is
vállalt vezetői szerepet. Tanítványai tisztelték, az alsós tanulók már az iskolaudvaron hangosan kiáltva köszöntötték őt.
Bár korábban is voltak szerzeményei, de nagy intenzitással
2010 eleje óta kezdett ,,alkotni”,
a táti zeneiskola igazgatónője
(Kissné Hasenbeck Melinda)
javaslatára. Először kisebb
– nagyobb zeneműveket írt,
elsősorban a kezdő, zeneiskolai
növendékek számára, repertoár
bővítési céllal.
„Ezeket a kisebb-nagyobb
darabokat igyekeztem úgy
megírni, hogy mindig valami
kis technikai feladatot is tartalmazzanak. (S közben én
magam is szorgalmasan gyakoroltam a furulyát…)”
Ezután nem volt megállás. Concerto-kat, Concerto

grosso-kat is írt zenekarokra. Könnyen megtanulható
négykezes zongoradarabokat
a zeneiskolásoknak, melynek
révén a kezdők is hatalmas
élménnyel lehettek gazdagabbak. Ezekből a művekből több
kötete is megjelent. A növendékek számára nagy megtiszteltetés volt, amikor „Gyuri
bácsi” saját nevükre ajánlotta
egy művét.
Bevallása szerint, az alkotás
szenvedélyévé vált, s ha fizikailag bírta volna, 24 órából 28-at
ezzel töltött volna.
Több mint öt évtized orgonista múlt áll mögötte, sok itthoni
és külföldi hangversennyel. A
táti Kultúrházban is két alkalommal tartott szerzői estet
nagy sikerrel, melyen műveit
kollégái és növendékei közreműködésével adták elő.
A zeneiskolai tanítás mellett
lakóhelyén kántori feladatokat
is ellátott.
2011-2018 között a táti Férfikórus vezetője volt. Sokat
tanultak tőle. Neki köszönhetően a táti fiúk a kezdeti „baráti
dalkörből” kórussá fejlődött. A
sváb dalok, pinceénekek mellett, repertoárunkon a katonanótáktól a bordalokig és műdalokig több műfaj is megjelent.
Több kottát is írt számukra.
Emlékezésünket egy újabb
önvallomással zárjuk: „Már
többen faggattak: honnan
szerzem az ,,ötleteimet”? Nem tudom! Fő, hogy jönnek,
tele van a szobám hangokkal,
már csak le kell írnom, s ,megfésülnöm őket! Írás közben
(hadd ne mondjak alkotást…)
valami nagy melegség öröm
tölt el… Van, hogy egyik-másik tanítványom jelenik meg az
agyamban, máskor pedig egy
hangszer, egy hangszín, egy
harmónia sor… Csuda jó érzés!
S talán – remélem – ez sugárzik
is szerzeményeimből, s ezért
játsszák ,,gyerekeim” oly szívesen! Örömmel írok!”
A Tanár Úr sajnos már nem ír
nekünk több kottát... Nyugodjék békében!
HÁMOS LÁSZLÓ

Táti Walzer

www.tat.hu

A jó koszt önmagában csupán jó
étel. Azt a szükséges többletet,
amiben a léleknek is részesülnie
kell, fontos hozzáadnunk. Talán
ezzel a gondolatsorral jellemezhetjük Edit néni hat évtizedes
vendéglátását, ami miatt oly
sokan szerették.
Csonka Józsefné (Lehoczki
Edit) 1931. május 15-én született
Tokodon. Fiatal éveiben a nyergesújfalui ÁFÉSZ-nál dolgozott,
majd az 50-es évek végén került
vezető-helyettesként az Autóscsárdába. Már itt látszódott,
hogy ízig vérig vendéglátó. A
vérében volt: mindent a vendégekért, hogy elégedetten távozzanak. Az ínycsiklandozó főztjei
mellett ennek és a nagy ismeretségi körének volt köszönhető,
hogy nemcsak helyből, hanem a
környező falvakból, városokból
is ide jártak ebédelni, vacsorázni, szórakozni. Az idősekkel és a
fiatalokkal is szót tudott érteni.
Sok fiatal járt oda. Nem azért,
hogy sokat igyanak, hanem mert
a finom étkek mellett jól érezték
magukat.
20 évig dolgozott az Autóscsárdában, majd egy rövid
„kitérőt” tett Tát-Kertvárosba,
az újonnan nyílt Faházba, mint
vezető. Az italkimérés mellett akkoriban süteményeket,
édességeket, fagylaltot lehetett
fogyasztani. De csak fél évig volt
ott, nem igazán érezte jól magát,
nem az ő stílusa volt.
Innen a dorogi Tárna Étterembe hívták őt vezetőnek. Bár
a pince borozóval, kiadó szobákkal is rendelkező étteremben jó csapat dolgozott és jól

Edit mama öröksége

Elhunyt Csonka Józsefné, mindenki Edit nénije
Talán nagyon kevesen lehetnek Táton, akik, ha betértek a régi Autócscsárdába, Halászcsárdába vagy az 1990-ben megnyílt Viktória étterembe, ne kaptak
volna néhány kedves, baráti szót a messze földön ismert táti halászlé mellé
mindenki Edit nénijétől, Edit mamájától.

EDIT NÉNI, LÁNYA EDITKE, UNOKÁJA VIKTÓRIA.
RITKA KÉPEK EGYIKE, MELY JÓ MINŐSÉGBEN MEGMARADT. EDIT NÉNI NEM
NAGYON ENGEDTE MAGÁT FOTÓZNI..

érezte magát, hiányzott neki az a
„pörgős” vendéglátó élet, melyben 20 évig az Autóscsárdában
dolgozott.
1979-ben a Kristály Vendéglátó Vállalat a TSZ-el együtt felújította a Halászcsárdát. Edit nénit
bízták meg a vezetésével. Nagy
szerelem lett neki. Gyönyörű
szép hely, sokan jártak oda,
buszokkal jöttek a kirándulók.
A táti halászléért és halételekért, nem egyszer "autó-tenger"
hömpölygött a parkolóban.
Önmagához hűen, nemcsak
mint vezető dolgozott, hanem
mindenre odafigyelt, mindenbe
besegített és igyekezett a betérőkkel beszélgetni, gondjukat
viselni. 1989-be ment nyugdíjba,

Amióta Edit néni elkezdte pályafutását az Autóscsárdában sorban
álltak az általa főzött halászléért.
A mai napig méltán híres táti halászlét nemcsak a tátiak vagy
a környező települések lakói szeretik, de a fővárosból és az ország
számos pontjáról jönnek el érte Tátra a Viktória Étterembe. Hírét
vitték már Bécstől Olaszországon át, akár Kanadáig is. Paskai László
bíboros is rendszeresen járt Tátra halászlevet "kóstolni". Volt, aki azt
mondta, evett már halászlevet Szegeden, Baján, Dunaföldváron,
Pakson, Szekszárdon, de olyan finomat, mint itt, sehol. Még azt is
hozzátette, ha Krúdy Gyula, feltámadna, és megkérdezné, hova
menjen igazán jó halászlét enni, hát csak ide irányítaná a nagy írót.

de csak pár hónapot töltött otthon. A pihenéssel töltött nyugdíjas évek helyett jött megint egy
nagy szerelem. 1990 májusában
nyitott meg a Viktória Étterem. A
gondos vendéglátást, most már
egy, a családjával együtt üzemeltetett helyen tehette meg. A
saját éttermükben fogadhatták
a sok-sok kedves vendéget, akik
időközben felfedezték, hogy őt
hiába keresik a régi helyen.
„Majd 30 évig dolgozott, egy
fél éve talán, hogy nem tudott
úgy munkálkodni” – mondta
Edit lánya. „Sok-sok szép esküvőt csináltunk, sok-sok kedves
barátunk volt. Sokszor előfordult, hogy pénteken halotti tor,
szombaton esküvő, vasárnap

keresztelő volt. Nagyon élvezte,
hogy folyamatosan jöttek a vendégek. Együtt élveztük, mert
ugye össze kellett dolgozni.
Aztán egyszer csak leállt.
Mondta, hogy ő most már nem
bírja, s végül a szíve vitte el. Pedig
az utolsó percig csak azon járt az
esze, hogy rendbe van minden
fent. Jó a menü? Nem panaszkodnak a vendégek? Mikor lesz
vége a járványnak? Betegen és
fáradtan is lejött a konyhába és
ha nem is csinált mást, minthogy megpucolta a krumplit,
egy támaszt, egy láthatatlan
segítő kezet nyújtott, hisz ott volt
mellettünk, egy biztos pont volt.
Hiányzik, mert ő egy ikon
volt, annyira tudott a vendégek
nyelvén beszélni, sokszor követelték a vendégek, hogy jöjjön
ki és beszélgessen velük. Nemcsak arra figyelt, hogyan készítsék el azt, ami az asztalra kerül,
hanem az emberek lelkével is
foglalkozott. Utolsó pillanatig
így volt. A vendéglátás volt az
élete.”
Edit néni gyermekét Aubéli
Józsefné, Editkét, két unokáját
Rolandot és Viktóriát, és dédunokáját Rolandot hagyta hátra.
Nyugodjék békében!
HÁMOS LÁSZLÓ

Edit néni örökségét gyermeke és unokái viszik tovább. Egyszer ezt
nyilatkozta: "Edit lányom már jobb halászlét főz nálam, és Viktória
unokám főztje is egyre ígéretesebb. Mindent nem árulhatunk el
a titokból, annyit azért elmondok, hogy jól bevált recept szerint,
négy-öt óráig főzzük az alapot, amit átpasszírozunk, hogy minél
sűrűbb legyen a pompás pontyszeleteket úsztató halászlé."
Így karácsony közeledtével folyamatosan kapják a megrendeléseket, hisz nagyon sokan a táti halászlét szeretnék az ünnepi asztalra
tenni. Bár szomorúan fog telni ez a karácsony a Viktória Étteremben, és ez lesz az első alkalom, hogy Edit néni nem lesz velük, idén
is várják a megrendeléseket, hiszen az örökséget tovább kell vinni.
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A lelki immunrendszerünket is
erősíteni kell

Szőcs László plébános írása

Mindannyian érezzük hogy az idei karácsonyi készülődésünk más mint az előző években. Az egész év az óvatosság és az elővigyázatosság, a különböző közösségi programok elhagyásával vagy online megtartásával telt el. És most
amikor karácsonyra készülünk a közvetlen közelünkben tapasztaljuk meg a
láthatatlan ellenség (koronavírus) támadását.

HUGO VAN DER GOES - THE ADORATION OF THE SHEPHERDS (A PÁSZTOROK IMÁDATA)

A mostani helyzet arra kell
ösztönözzön bennünket, hogy
még nagyobb bizalommal forduljunk Jézus által a mennyei
Atyához.
A zsoltáros szavai is erre bátorítanak:”Bízd sorsod az Úrra,
benne remélj, és Ő gondoskodik
rólad” Vö.Zs37,5
Az adventi időben az egyházunk felidézi a zsidó nép várakozását, a Megváltó eljövetelére.
Már azt is tudjuk, hogy a

Megváltó, Jézus Krisztus eljött.
Hogyan jött el? Egy kisgyermekként született Betlehemben
az istállóban, mert nem volt
hely számára a szálláson.
A jelen helyzet kihívásaira
válaszolva, a testi védekezések,
előírások betartások mellett, a
lelki immunrendszerünket is,
kell erősítsük. Erre az adventi
idő kiváló lehetőség, az adventi
színek is erre tanítanak:
- az adventi koszorú színe a

Útkeresések

Mezős Béla és Mezősné Bednárik Mária
kiállítása és 3D virtuális galéria
Az október 30-án megrendezésre került kiállítás megnyitóján közreműködött Vereckei
Attila, aki az általa megzenésített verseket adta elő, valamint
Szilágyi Péter, aki erre az alkalomra készült versét olvasta fel
a közönségnek.
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Mezős Béla pályafutása alatt
számos technikát kipróbált már.
A golyóstollas rajzoktól kezdve, a
szén, az akvarell, az akrill és az
akrilsprayen után talált rá a számítógépes technikára, melyekkel készült alkotásait mutatta
be a tárlaton. Ez a találkozás
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zöld a reményt jelképezi, Jézus
Krisztus feltámadása a reményünk alapja.
- a lila a bűnbánat, ez azt
jelenti, hogy elfogadjuk a segítséget a Jóistentől az egyházon
keresztül, a szentgyónásban és
a szentáldozásban, hogy jobban
tudjuk gyakorolni a szeretett
- a rózsaszín az örömet jelenti, hogy örömmel, jó cselekedetekkel és szeretettel készülünk a
közelgő ünnepre, karácsonyra.
olyan jól sikerült, hogy az általa
használt egyik grafikai program (japán) szoftverfejlesztője
is felvette vele a kapcsolatot.
Béla még a 2000-es év elején a
Kultúrházban tartott egyik tanfolyamon ismerkedett először a
számítógéppel, melyet Russ Pál
kollégánk tartott, aki sajnos azóta már elhunyt. A táti bemutatkozásra Mária leginkább portréit
hozta el, melyek pasztellel vagy
szénnel készültek, valamint
akvarell tájképeit.

A Szentcsalád: Jézus, Mária
és József, arra tanít bennünket,
hogy örüljünk a kis dolgoknak, Jézus szegénnyé lett, hogy
minket a szeretetben gazdaggá
tegyen. A mai rohanó világban
be kell lopjuk az igazi szeretetet, vagyis Jézus szeretet parancsát kell apró pénzre váltsuk a
mindennapi életünkben. Amit
magunknak nem akarunk azt
másnak se tegyük!
A korona vírus járvány idején megható látni és hallani
az együttérzést, a segítséget,
mert mindannyian törékenyek
vagyunk, és ki vagyunk szolgáltatva azaz rászorulunk egymás
segítségére.
Jézus tanításában többször
látjuk a gyengédséget, ami nem
egyenlő a gyengeséggel, hanem
inkább az Isten szeretetére való
ráhagyatkozás.
Ezt kell mi is tanuljuk, és
imádságban kell kérjük a Szentlelket, hogy bízzunk az Istenben, mert Ő olyan gazdánk, aki
gondunkat viseli.
Karácsonykor Jézus első
eljövetelét csodáljuk a betlehemi kisdedben, és közben
az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteiben az (éhezőnek
enni adni, a szomjazónak inni
adni, a tudatlanokat tanítani,
a szomorúakat vigasztalni stb.)
most is találkozunk az irgalmas
Istennel.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok a település minden
lakójának jó egészséget, békés
karácsonyt és boldog új évet!
Mivel a járványhelyzetnek
köszönhetően a tárlat csak rövid
ideig volt látogatható, Szilágy
Péter (a Kultúrház munkatársa)
elkészítette a tárlat 3D virtuális
változatát, mely munkát a Nemzet is Művelődési Intézet megyei
kirendeltségén is méltató szavakkal illettek. A www.tatkultur.
hu/virtuális oldalon található
program segítségével, mint egy
számítógépes játék virtuális világában járhatjuk végig a tárlatot.
HÁMOS LÁSZLÓ

Táti Walzer

www.tat.hu

A Dorogvidéki Református
Egyházközség hírei
Már második éve „keressük a múltunk” - azaz szólaltatjuk meg azokat a gyülekezeti tagokat, akik ősei még Erdélyből érkeztek, illetve évtizedeken át hűséges tagjai voltak gyülekezetünknek. A kezdetek a dorogi szénbányászat újbóli,
XX. századi fellendüléséhez és az erdélyi Zsil-völgyéhez nyúlnak vissza.

A Zsil-völgye, a Petrozsényi-medence a Déli- Kárpátok gyéren
lakott vidéke, a Történelmi
Magyarország déli része, ütközőzóna a török és magyar között.
Első okleveles említése 1419-ből
való, majd 1493-ban II. Ulászló
király adományozó oklevelében
fordul elő, amikor malomvizi
Kendeffy Mihálynak adományozta a Zsil szántókat, kaszálókat és legelőket, ami azt valószínűsíti, hogy akkoriban még
nem volt lakott terület, többnyire csak pásztorok legeltették

nyájaikat a Zsil havasa rétjein.
Majd a XIX. század közepétől kezd benépesülni a terület, mikor Maderspach Károly
kutatásai és mérései alapján
tárják fel az itteni szénmedencét. Érkeznek a Székelyföldről,
Szilágyságból magyarok, de csehek, ruténok, németek, olaszok,
románok is. A 4 legfontosabb
település: Lupény, Petrozsény,
Petrilla és Vulkán. Fellendül a
szénbányászat, amikor 1870-ben
megépül a Petrozsény - Piski vasútvonal, aztán 1892 re Lupény és

Petrozsény között 19 km hosszúságú szárnyvonal épül ki. 1888ra az itteni szénkitermelés adja
az országos termelés 10%-t.
A munkások először idénymunkára érkeznek, majd a sokkal jobb életkörülmények miatt
végleg letelepszenek. Úgyis hívták ezt a terület akkoriban, hogy
„kis Amerika” - akinek nem volt
pénze hajójegyre, kivándorolni
Amerikába, az itt telepedett le és
megtalálta számításait. Hiszen
havi és rendszeres fizetést kaptak, a férj keresetéből megélt a

család, s a munkaidő utáni idővel szabadon gazdálkodhattak.
Tehát innen, a Zsil-völgyéből
érkeztek Dorogra az első nem
katolikus vallású bányászcsaládok… és innen folytatjuk történetünket majd, hiszen hozták
és vállalták református hitüket,
gyülekezetet alapítottak, templomot építettek…utódaik pedig
minden nehézség ellenére
megmaradtak-hála a megtartó isteni kegyelemnek! A folytatásban majd szó esik arról,
hogyan települtek be a Dorog
környéki falvak reformátusokkal, hogy alakult a gyülekezet
élete, hogyan alakult meg a táti
gyülekezetrész. Ha valakinek
vannak emlékei, családtagjain
keresztül a kezdetekről, vagy
éppen az alföldi, nagy református gyülekezetekről, ahonnan érkeztek, s aztán itt hogy
élték meg a református gyülekezet hiányát, vagy hogyan
kapcsolódtak be a közlekedési
szempontok miatt jobban megközelíthető esztergomi, vagy a
területileg illetékes dorogi gyülekezetbe, megköszönjük, ha
megosztják velünk. Jelenleg,
a vírus miatt szüneteltetnünk
kell a Szent György Otthonbeli istentiszteleteket, szeretettel
várunk mindenkit az egyéb
helyekre (Tokod, Altáró, Dorog).
Hittanóráink a falusi és kertvárosi iskolában zavartalanul
folynak.
Mindenkinek meghitt, örömteli adventi készülődést, Istentől áldott karácsonyi ünnepet
kívánunk, jó egészségben!

Elhunyt bányászokra
emlékeztek
December 4-én (pénteken),
Szent Borbála napján, a Kultúrház előtt található emlékműnél
Turi Lajos polgármester, Kozlik
Zsolt jegyző és Pécsi Dánielné
szociális ügyintéző helyezett el
koszorút és gyújtott mécsest az
elhunyt bányászok emlékére.

Az egyébként minden évben a
Táti Nyugdíjas Klub szervezésében megtartott eseményt, a
jelenlegi járványügyi előírásoknak megfelelően, csak a lehető
legszűkebb körben tartották
meg, vigyázva az idősek egészségére.
HÁMOS LÁSZLÓ
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Az ide év egy kicsit más volt

Köszönet a sok segítségért

A III. Béla Általános Iskola igazgatójaként köszönetet kell mondanom a sok
segítségért iskolánk dolgozói és diákjai valamint a magam nevében. A segítség, a támogatás mindig jó helyre került, és a diákok érdekében megfontoltan
használtuk föl. A Szülői Munkaközösség, a tantestület és a Diákönkormányzat
véleménye, javaslata alapján.

Senkinek nem kell megmagyaráznom, hogy mennyire más ez
az idei tanév, és mennyire más
volt az előző tanév vége is a járvány miatt, tehát egyértelmű,
hogy az iskolánk részére nyújtott támogatásokat most sokkal
inkább, nagyon megfontoltan
kellett elköltenünk.
A Szülői Munkaközösség
és A Táti Iskoláért Alapítvány
támogatásából projektorokat
vásároltunk Ezek a beszerzések
lehetővé teszik immár minden
alsó tagozatos osztály számára
a digitális eszközök használatát.

A tanítás-tanulás folyamatában
eddig is nagy jelentőséggel bírtak a technika vívmányai, de
a járvány még nagyobb szükségét hozta. Köszönjük mindazoknak, akik részt vállaltak
mind anyagi, mind beszerzési
formában vagy segédkeztek a
szállításban.
Köszönjük azon szülőknek,
akik megszervezték, és lebonyolították a papírgyűjtést, illetve
azoknak is, akik elhozták az otthon tárolt papírt, és az önkormányzatnak, hogy biztosította
a területet.

Hőseinkre emlékeztünk
A koronavírus járvány miatt
a legtöbb helyen elmaradtak
a nagyobb megemlékezések,
de ahol tehették szabadtéren rendezett ünnepségeken
idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Így történt ez Táton
is. A zenés irodalmi összeállítást az iskola 8. osztályos
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tanulóinak előadásában láthattuk. A gyerekeket felkészítette Prantnerné Turi Mónika
és Rovnyai Orsolya. Az ünnepi beszédet Romanek Etelka a
Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés alelnöke mondta.
Közreműködött a Táti Német
Nemzetiségi Fúvószenekar.
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A Kisebbségi Önkormányzat támogatása révén az alsó
tagozatosoknak hordozható
hangfalakat, a fölső tagozatosoknak szótárakat, német nyelvű kiadványokat szerezhettünk
be. A német nemzetiségi iskola,
a német nyelv oktatása megköveteli a diákok megfelelő német
nyelvű könyvekhez való hozzáférését. Ennek tudatában a
diákok igényeinek kielégítése
és a német nyelvi műveltségük
emelése volt a vásárlások során
az elsődleges cél. Köszönjük
a Kisebbségi Önkormányzat
támogatását.
A városi önkormányzat anyagi kereteit, a gazdasági helyzetet
ismerve köszönet az önkormányzatnak, hogy biztosították az iskola tanulóinak Mikulás-napra az ajándékokat.
Az iskola alapítványa számlájára megérkezett a személyi jövedelemadó 1 %-ából származó
több, mint 700.000Ft támogatás.
Köszönjük mindenkinek, aki az
alapítvány számára ajánlotta föl
adója egy százalékát.
Amint írásom elején is kifejtettem, ez az év más volt, mint
bármely korábbi. A járvány sok

rendezvényünket ellehetetlenítette. Sajnálatos tény, hogy sok
iskolán, tanórán kívüli, tervezett
programunk elmaradt. Így még
fontosabb, még szükségesebb
a gyermekek számára a mese,
ezért idén is megemlékeztünk
„A magyar népmese napjáról”
vetélkedővel, rajzversennyel..
A felső tagozaton az előző tanévben elkészült az udvar felújítása, így a gyerekek az új pályát
és sporteszközöket már igénybe
vették. A hivatalos átadásra a
műfüves pályáéval egyidőben
került sor.
Az írásom végén mindenkit
tisztelettel kérek a járvány miatt
szükséges intézkedések szigorú
betartására. Az iskola minden
pedagógusa, dolgozója figyelemmel van az előírásokra. Az
EMMI és az NNK által kiadott
protokoll szerint kell eljárnunk.
Fertőtlenítünk egész nap,
mindent megteszünk a tanulók és dolgozóink egészségének
megvédése érdekében, melyhez
a szükséges fertőtlenítő és tisztító szereket, eszközöket az Esztergomi Tankerület biztosítja.
Most különösen fontos, hogy
csak egészséges gyermekek jöjjenek az iskolába.
Kicsit másképpen, de készülünk a karácsonyra, várjuk diákjainkkal együtt a szünetet!
Kívánok mindenkinek békés,
boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új
esztendőt, bízva abban, hogy
megszabadul az emberiség a
járványtól!
KALMÁR KÁROLY IGAZGATÓ

Táti Walzer

www.tat.hu

B-Angel Biztonsági Szolgálat
már Táton is!
Ezen alkalomból a komplex biztonságtechnikai szolgáltatást nyújtó B-Angel Biztonsági Szolgálat ügyvezetőjével, Papp Zsolttal (www.b-angel.hu) beszélgettünk.
Telefonon és weboldalunkon
is tájékozódhat a váltásról,
ha a kedvezményes ajánlatok
mellett fontos számára, hogy
valódi biztonságot nyújtó,
komplex szolgáltatást kapjon.

?? Van most valamilyen bevezető akciójuk?

?? Miért tartotta fontosnak,
hogy Táton is jelen legyenek?
Piliscsaba, Dorog és Esztergom után fontosnak tartottuk,
hogy a nyergesújfalui és környékbeli lakosok is korszerű,
megbízható és gyors biztonságtechnikai szolgáltatásokat
vehessenek igénybe: riasztó-,
kamerás megfigyelő, tűzjelző
és beléptető rendszerek kiépítése mellett, gyors kivonuló
szolgálatunkkal és 24 órás
távfelügyeletünkkel is segítjük
a biztonság növelését.

?? Beszélne még nekünk a
távfelügyeletükről?
Szívesen. 22 éve vonulunk ki
több mint 25 településen, ha
megszólal a riasztó vagy a tűzjelző berendezés. Sok betörést
és tűzesetet volt szerencsénk
megakadályozni. Szakképzett, fegyvertartási engedél�lyel is rendelkező kollégáink
15 percen belül érnek ki a helyszínekre. Kifejezetten erre
a célra vásárolt gépkocsikat

használunk, a kivonuló személyzet pedig folyamatosan
képzi magát: mind szellemileg,
mind testileg.

általunk telepített riasztórendszerek, kamerák jelzései, képei
ingyenes telefonos applikáción
keresztül is elérhetőek.

Igen, van most egy bevezető akciónk. 0 Ft-ért szerelünk be egy komplett riasztórendszert, ha valaki 3 év
hű s é g időv el c s at l a koz i k
távfelügyeletünkhöz.
Erről bővebben részleteket
a www.b-angel.hu weboldalunkon olvashatnak az érdeklődők a Csomagajá nlatok
menüpont alatt.

?? Igaz, hogy a legtöbben csak
egy betörés után fordulnak
Önökhöz?

?? Mit tehet az, akinek már
van távfelügyelete, de Önöket
választaná?

Köszönöm az interjút, és a
jövőbeli munkájukhoz nagyon
sok sikert kívánok!

Kezdetben így volt, de mára
sokan felismerték, hogy anyagilag is jobban járnak, ha megelőző biztonsági intézkedéseket tesznek, hiszen egy betörés
sokkal nagyobb anyagi és lelki
kárt tud okozni. Célunk, hogy
felhívjuk a helyiek figyelmét a
megelőzésre, ha pedig segíteni
kell, akkor azt a lehető leggyorsabban és a legfelkészültebben
végezzük.

?? Biztonsági rendszereket csak
magánházakba szerelnek?
Nem. Üzletekbe, lakásokba,
irodákba, raktárakba is szerelünk, több mint 3000 elégedett
ügyfelünk van, főbb referenciáinkat a weboldalukon (b-angel.
hu) is feltüntettük. Ráadásul az
X X X I. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M
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Tatai nyugalmazott honvédek
településünkön
A Honvéd Bajtársi Klub “barangolása” Táton

1995-től - Lux András klubtagunk javaslatára - évente barangolunk Komárom
-Esztergom megyében. Idén volt a 25. alkalom.

Alapos előkészítés és egyeztetés
után szerveztük meg kirándulásunkat október 14-re Tátra.
A kiránduláson 26 klubtagunk vett részt. Turi Lajos polgármester fogadott bennünket
a Városházán, ahol tájékoztatott
a Dunaparti kisváros történetéről. Az itt található szigetcsoport
régen esztergomi közigazgatási
területeként volt nyilvántartva.

Rét és erdőgazdálkodás honosodott meg itt, és jelentős a természetvédelem is.
A polgármester két ciklus
eredményeit részletezte nekünk,
amelyet a város vezetése élén az
önkormányzattal és a lakossággal együtt végzett.
Válaszolt az általunk feltett kérdésekre is. Megtudtuk,
hogy a településről Dorogra,

Esztergomba és Budapestre járnak a munkavállalók. Minden
család 3000 forint településfejlesztési hozzájárulást fizet.
A város közéletéről is érdeklődtünk. Van nyugdíjasklub, énekkar, fúvószenekar, táncegyüttes
és körülbelül 20 szakkör. A foci
csapatuk a Megyei Bajnokság II.
osztályában játszik. Új sportpályát adtak át ebben az évben az
MLSZ támogatásával.
Ezt követően a Honvéd Bajtársi Klub Tata nevében Sárközi
József klubelnök röviden bemutatta a klubéletet. Átadta Turi
Lajos polgármester úrnak a klub
tevékenységéről készült “50 év a
közösség szolgálatában” és az
Őszirózsa Dalkör 10. éves című
kiadványokat valamint az erre
az alkalomra készült plakettet
is. A polgármester úrtól pedig
képeslapokat, zsebkalauzt és
Krakó László: A Táti-szigetek és
természeti értékei című könyvet
kaptuk.
Következő helyszínünk a Tájház volt, ahol az itt élő német
lakosok kultúráját, életfeltételeit
ismertük meg. A lakást, a tiszta
szobát, a konyhát, a gazdasági
épületet és az akkor használatos
munkaeszközöket.
Városnéző sétánk során megnéztük Szervátiusz Tibor Nemzeti összetartozás obeliszkjét. A
parkban megcsodáltuk a művész
Ister-pár kompozícióját, amelyre
büszkék a város lakói.

Táti Walzer

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester | Tel/Fax: (33) 514-510 | E-mail: polghivatal@tat.hu
Szerkesztő és tördelés: Hámos László | Tel/Fax: (33)504-710 | E-mail: tatkultur@gmail.com
Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom | Készült 2000 példányban
Címlapon: Hősök tere télen (fotó: Hámos László)
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Az ízletes ebédet az Öreghalász Étteremben fogyasztottuk
el. Az ebéd utáni Kis-Duna és
Táti sziget séta és pincelátogatás
az eső miatt elmaradt.
Helyette délután baráti találkozón ismerkedtünk a Táti
Férfikórussal az étteremben.
Együtt énekeltük a népdalokat,
katonadalokat és a sváb dallamokat. A kiránduláson végig
velünk volt Tát polgármestere
Turi Lajos úr.
SÁRKÖZI JÓZSEF KLUBELNÖK

GÓLYAHÍR
2020. őszén született gyermekek, városunk legifjabb
polgárai:
Józsa Alex és Pacz Mirandella
fia, Félix
Botlik Roland és Szép Bernadett fia, Balázs
Szegvári Róbert és Babocsai
Cintia leánya, Nóra
Péterváry Csanád és Vadászi
Kitti fia, Zarán
Mechler István és Bakos Bernadett leánya, Olívia
Détári Bence és Székely Nikolett leánya, Amira
Stiegler Ákos és Sági Tímea
leánya, Szófia
Gonda Benjamin és Botlik
Petra fia, Csongor
Méhes Norbert és Gödrösi
Hanna fia, Brúnó
Kégli Béla és Mencser Bernadett fia, Dániel
Berendi Zoltán és Bellér Mercédesz leánya, Elizabet
Szenczi Zsolt és Harmath
Kinga fia, Ákos
Székely Roladn és Köteles
Nikolett leánya, Zsófia
Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

Táti Walzer

www.tat.hu

A Petherm Glass Kft.
Péterváry Csanád tulajdonos
a kft weboldalán így foglalja
össze cégük történetét:
Büszkeséggel tölt el, hogy
édesapám több mint 30 éves
üvegipari tapasztalatát és a
2020-as évek legmodernebb
technológiáját ötvözve egy
új dimenzióba lép a Petherm
Glass Kft.
Édesapám 1986 óta foglalkozik üvegfeldolgozással.
Házunk garázsában indította
el vállalkozását. Kezdetben a
lakosság számára készítette
és javította a megrendeléseket. A 90-es években a megnövekedett megkereséseknek
köszönhetően már nem csak a
lakosságnak, hanem környékbeli asztalos műhelyeknek
is dolgozott. Majd a gyártási
technológiát is modernizálva a
2000-es évek elején megkezdte
a hőszigetelő üvegek gyártását.
A 2018-as évben rövid mérlegelés után úgy döntöttünk a
társammal Lobog Csanáddal,
hogy beszállunk édesapám
vállalkozásának fejlesztésébe.
Ennek köszönhetően 2020-ra
megépült az 1500nm-es gyártócsarnokunk, amelyben a legújabb automata gyártás-technológiánkkal olyan értéket
szeretnénk teremteni, amiben
a fejlesztéseinknek köszönhetően mindig a piac élvonalában
járunk. Célunk, hogy folyamatos innovációval, a legkorszerűbb minőségi termékekkel
szolgáljuk ki vevőinket.
Partnereink elégedettsége
és cégünk sikerei a legerősebb
motivációnk, ami nap mint
nap lendületet ad és előre visz.
Tudom, hogy Édesapám 30
éves szakmai múltja, valamint
a 15 éves építőiparban szerzett
vállalkozói tapasztalatunk, a
közös munkánk során tökéletesen egészíti majd ki egymást.
Tudjuk, hogy ezért érdemes
dolgoznunk, érdemes ezen
az úton tovább haladnunk,és
véghez vinnünk a kitűzött
célokat.

Év háza megyei első díj

A PethermGlass Kft. új csarnoka lett a nyertes
Az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében 2020 pályázat "Ipari épület" kategóriában a Volero Kft. és Petherm Glass Kft. közös tulajdonában lévő táti
üvegösszeszerelő üzem nyerte el a megosztott első helyet, melyet Dankó
Kristóf (Az ÉV Főépítésze 2020 díj nyertese) tervezett.

A csarnok
Dankó Kristóf tervező így
fogalmaz a projektről:
A Komá rom-Esz tergom
megyei fejlődő kisváros, Tát
új ipari területén üvegösszeszerelő üzemet terveztünk a
megrendelő kérésére. A csarnoképület első traktusában
található egy kétszintes irodai
blokk, a második traktusban
pedig egy üzemi, daruzott
technológiai tér.
A koncepció kialakításakor
elsődleges volt a transzparens,
a vállalkozás által gyártott
üveganyagokra rímelő kialakítás. Az épület szerkesztésénél a folyamatosan vékonyodó
keretbe foglalva található a
főhomlokzat. Az üvegüzemre
asszociáló strukturált üveg
függönyfal bontja fel jelentős
részét, amely az anyagváltáskor átmegy fényes építőelembe. A megjelenés karakterét
erősíti a sötét belső, világos
keret elrendezés.

Dankó Kristóf
A Magyar Főépítészek –
Országos Főépítészi Kollégium
által odaítélt "Az Év Főépítésze
Díjat" idén Dankó Kristóf, Dorog
és Kesztölc főépítésze érdemelte ki. A kialakult helyzet miatt
online formában november
20-án megtartott konferencián
az országos elismerés mellett
életműdíjakat is átadtak. Az Év
Főépítésze Díj átadásakor Dankó Kristófot, Salamin Ferenc,
az Országos Főépítész Kollégium elnöke méltatta, majd jó

szerencsét kívánt a következő
évek városépítési elképzeléseinek megvalósításához.
Dorog örökségvezérelt városfejlesztési elképzelései évről
évre valósulnak meg, amelyeket kedvezően fogadnak az itt
élők. “Örömmel tölt el, hogy
országos szinten is elismerték
ezt a fajta közös munkát, amelynek élén büszkén állok, mint
Dorog és a környező települések
főépítésze” – nyilatkozta Dankó
Kristóf.
AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
HÁMOS LÁSZLÓ
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Komplett riasztórendszer
0 Ft-ért?
Riasztó- és kamerás
megﬁgyelőrendszerek

20 éves tapasztalattal, gyors kivonulási idővel.

IGEN!

Megújul a halászcsárda
Örömmel tudatjuk, hogy a
„Halászcsárda”tulajdonosai
sikeresen pályáztak, a Magyar
turisztikai Ügynökség és a
Magyar Kormány által meghirdetett Kisfaludy panzió felújítási programra.
Saját erőből és a támogatásból, megújulnak a szobák,
felújításra kerülnek a vizes
blokkok. Korszerű hűtő- fűtő
berendezések kerülnek beépítésre, ezáltal megoldódik a

szobák és az étterem klimatizálása. A nyílászárók cseréje
is megvalósul. Ezen kívül sor
kerül a konyha modernizációjára, valamint a nádtető
felújítására.
Az utóbbi, eltelt közel 25 év
nyomot hagyott az épületen,
de a felújításnak köszönhetően
autentikus külsővel és a mai
igényeknek megfelelő szolgáltatásokkal és komforttal várja
a kedves vendégeket.

Hívjon minket, ne maradjon le akciós ajánlatunkról:
06-20/408-8888!

Ajánlatunk Nyergesújfalun, Lábatlanon, Süttőn,
Táton, Tokodon és Tokodaltáron érhető el.
További részletek: a www.b-angel.hu weboldalon
a Csomagajánlatok menüpont alatt!

Táti Adventi Ablakok. 2020. december 7. Ünnepi díszben a Kultúrház
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