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Idén már 3. alkalommal kerül 
megrendezésre a Táti Adven-
ti Ablakok.  Az egyre nagyobb 
sikernek örvendő rendezvény-
sorozatot a Táti PARKolók cso-
portja hívta életre 2019-ben, 

és azóta minden év december 
1. és 24. között minden nap 
kinyílik egy-egy adventi ablak 
településünkön.

A legtöbb ablaktulajdonos kis 
meglepetésekkel, vendéglátással 

várja a látogatókat, akik egy 
matricagyűjtő füzetbe minden 
este kapnak egy matricát vagy 
pecsétet a sikeres ablakvadászat 
jutalmául. A lelkes vendéglátó 
ablaknyitóknak köszönhetően a 

rendezvény igazi közösségépítő 
eseménnyé nőtte ki magát, forró 
itallal a kézben, vidám gyerme-
kekkel és ünnepi fényekkel körü-
lölelve mindenki szívesen szóba 
elegyedik a többi látogatóval. A 
téli estékbe csempészett kis séta 
és beszélgetések mindenkinek 
örömet hoznak a hosszú, hideg 
estékbe és segítenek az ünnep-
re hangolódásban. Ezúton is 
köszönjük minden ablaktulaj-
donosnak, hogy segítségükkel 
sikerült új hagyományt terem-
teni településünkön!

Idén egy pályázati támoga-
tásnak köszönhetően (Tát Város 
Önkormányzata által elnyert 
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00004 
"Hagyományokra építő közös-
ségfejlesztés: Bajót, Nyergesúj-
falu projekt egyik elemeként) a 
matricagyűjtő füzet mellett egy 
kis extra ajándékkal tudunk ked-
veskedni a résztvevőknek. Ez egy 
24 db-os puzzle, mely egy táti, 
karácsony témájú fotót ábrá-
zol. Minden nap az éppen nyíló 
ablaknál az érdeklődők kapnak 
egy darabot a puzzle-ból, és 
így szentestére fog összeállni a 
teljes, 24 darabból álló kis kép. 
Köszönjünk mindazoknak, akik 
aláírták a pályázati jelenléti ívet, 
segítve ezzel a projektet lebonyo-
lítók munkáját.

Szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket szentestéig minden nap 17 
és 19 óra között az éppen nyíló 
adventi ablaknál. Az ablakok 
helyéről a Táti PARKolók Face-
book-csoportban lehet tájéko-
zódni.                               PÉCSI LINDA

Adventi Ablakok
Idén már 3. alkalommal

Ebben az évben pályázati forrás segítségével egy kis ajándékot is összegyűjt-
hetnek a gyerekek

Karácsonyi üdvözlet

1942. Karácsonyán történt, amikor az orosz ágyúk körülvették a német csapatokat. Akkor ott egy evangélikus lelkész rajzolt egy 
gyönyörű Mária képet. Mária mezítlábasan, szegényes ruhában kuporog, alvó Jézuskáját jobb kezével kebléhez szorítja, bal kezével 
oltalmazza. Kettejüket pedig betakarja egy szürke fátyol. A kép margóján ott a felirat: Karácsony a katlanban. 

Az egész jelenetből kitűnik, hogy a halált osztogató ágyúk tüzében is, a föld alatti óvóhely sötétjében is, a gyűlölet lángolásában 
is ott van az emberekben a vágyakozás. Vágyakozás arra, hogy a fényé, az életé, a szereteté a végső győzelem. 

A Karácsony közös ünnep, mindannyiunk ünnepe! Legszebb és legszentebb üzenete, hogy érdemes embernek lenni minden 
körülmény közepette!

Tát Város Képviselő-testülete, a Táti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a magam nevében kívánok boldog Karácsonyt 
és egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt!

TURI LAJOS POLGÁRMESTER
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Maga a játszótér két utcára 
van a házunktól és mivel a pici 
lányommal mi is ide járunk, 
ezért fontosnak éreztem, hogy 
kezembe vegyem az ügyet, 
hogy biztonságos helyen játsz-
hassanak gyermekeink.

Mivel játszótéri eszközök 
értékesítésével és építésével 
foglalkozom javarészt így a 
felújításhoz szükséges tudás 
a birtokomban volt. Tudván, 
hogy a leendő eszközök a 
Mindigfa Bt. szabványos, biz-
tonságos játszótéri eszközei 
is lehetnek, törekedtem rá, 
hogy megmutassam hogyan is 
lehetne fejleszteni a meglévő 
játékállományt.

Sokan passzívan álltak a 
témához, viszont rengetegen 
támogatták és örültek a kezde-
ményezésnek. Sikerült felvenni 
a kapcsolatot Turi Lajos Pol-
gármester Úrral, aki rendkívül 
érdeklődő és nyitott volt a fel-
újítással kapcsolatban. Támo-
gatta a megmozdulást, melyet 
szerveztem és a játszótér meg-
újulásával párhuzamosan egy 
remek közösségformáló prog-
ram volt kibontakozóban. Pol-
gármester Úr a felújításon túl, 
még a játszótér korszerűsítésé-
be is beleegyezett, így a meglé-
vő hintán egy bébi ülőke került 
elhelyezésre a kisebb gyerme-
keknek, valamint a napokban 
került kihelyezésre az új kör-
hinta is.

Meghirdettem hát a felújí-
tás napját és titkon reméltem, 
hogy rengetegen kilátogatnak 
majd és segítenek a felújítás-
ban. 2021.október 30. Eljött 
hát a Nagy nap. Nem győzök 
hálálkodni azoknak a csodá-
latos embereknek, akik eljöttek 
és részt vettek a felújításban. 

Szombati napról beszélünk, 
de ez sem rettentette el őket és 
ott voltak velem, mosolyogva, 
elszántan, szerszámokkal fel-
fegyverkezve. Hála istennek 
voltunk olyan sokan, hogy hosz-
szú lenne mindenkit felsorolni. 
Voltak akik kilátogattak pár jó 
szóra vagy akár egy mosolyra, 
esetleg kihozták a gyerekeket, 
üdítőt és ételt hoztak nekünk. 
Előttük is le a kalappal és 
nagyon hálásak voltunk, hogy 
ily módon segítik a munka 
sikerességét. Külön köszönet az 
Ice Beach &Zenith-nek a nagy 
mennyiségű üdítőért és kávéért 
és a Rönkház Étterem Tát-nak 
a rengeteg melegételt, melyet 
a nap folyamán biztosítottak 
nekünk. Egy a játszótér mellet 

lakó kedves pár szolgáltatta 
az áramot a munkálatok ideje 
alatt, akik nélkül nem boldo-
gultunk volna. Óriási köszönet 
nekik is!

Egy nagyon sikeres napot 
tudhattunk magunk mögött, 

hiszen a játszótér biztonságos 
és szabványos lett és nem utol-
só sorban teljes karbantartáson 
és festésen esett át. Örülök, 
hogy egy ilyen ügy mellé áll-
hattam és hogy Tát ilyen gyors 
ütemben fejlődik. HIDASI DÁNIEL

Megújult a Béke téri játszótér
Összefogással a gyermekekért

Lakossági összefogással, önkormányzati támogatással bővült és újult meg az 
újtelepi játszótér. Lapunk kérésére a felújítást kezdeményező és a munkálato-
kat vezető Hidasi Dániel foglalta össze az eseményeket.

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 2100 példányban
Címlapon: Ünnepi dekoráció a Kultúrházban (2020.) Dekoráció, fotó: Szabó Noémi
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A beruházás megvalósításá-
ra Tát Város Önkormányzata 
támogatási kérelmet nyújtott be 
a Miniszterelnökség kisvárosi 
program csomagjára. Remél-
hetőleg nemsokára beszámol-
hatunk a kérelem elbírálásáról. 

A tervezett beruházás hely-
színe a Csokonai Mihály út 
mellett található. A beruházás-
sal érintett terület nagysága 
16500 m2, az északi oldalán 
számos meglévő, nagy nyárfa 

található. A terület déli sarká-
ban egy fa kerítés által elkerített 
játszótér van fa játszószerekkel, 
melyek biztonságos használata 
már nem megoldott az elemek 
állapota miatt (több, mint 15 
éve telepítettek). A játszótér 
területe emiatt már egy ide-
je le van zárva. Ezen a részen 
számos kisebb fa található, 
melyeket a játszótér kialakítása 
során ültettek (juhar, selyema-
kác), vagy magról nőtt (akác).  

A beruházás előkészítésekor 
meghatározott két fő funkció 
(játszótér és pumpa pálya) a 
terület adottságaihoz, vala-
mint a közelmúltban történt 
fejlesztésekhez igazodva került 
kialakításra. Ennek lényege, 
hogy a meglévő nagyobb kiter-
jedésű szabadabb, természe-
tesebb karakterű növényzet és 
környezet jellegét megtartjuk, 
abba, mint egy tájba illesztjük 
a használatra szánt tereket, 
ügyelve a túlépítettség  elkerü-
lésére, és a természetes jelleg 
megtartására. Mind a játszótér, 
mind a biciklis pumpa pálya a 
természetbe kerül behelyezés-
re, abban formálódik, szabadon 
igazodva a meglévő fákhoz, 
illetve kiegészítve növényzettel 
a tartalmukat. A beruházás két 
nagyobb elemből áll:

 Játszótér: A játszótér egyben 
pihenőpark is. Területét a gumi-
burkolatú séta/rollerpálya jelöli 
ki és egyben tagolja is két rész-
re. Az első rész kifejezetten a 

bölcsődés és óvodás korosztályt 
szolgálja. A második rész spor-
tosabb kialakítású, az 5-16 éves 
korosztályt szolgálva. A játszó-
részt az utcák felől növények és 
egy 3 m hosszú pad határolják. 
A területen ülőkockák szolgál-
ják a szülők pihenését. A pum-
pa pálya és a játszórész közt egy 
piknikasztal, a közelében egy 
forgó játszóelem található.

Pumpapálya: A pumpapálya 
egy modern közösségi és játszó-
tér. Ha a használója megfelelő-
en “pumpál” akkor tekerés nél-
kül képes körbe-körbe haladni 
rajta. A pumptrack hullámok és 
kanyarok egymásutánja. Egyre 
növekvő népszerűsége annak 
köszönhető, hogy egyaránt 
nyújt élményt amatőröknek és 
profiknak, használata nagyban 
hozzájárul a biztonságos közle-
kedéshez.  A beruházás során 
elkészültek a kiviteli tervek, és  
a közbeszerzési eljárás elindult.

Kivitelezés  tervezett üteme-
zése: Terület-előkészítés, terep-
rendezés, pumpa pálya kialakí-
tása tervezetten még december 
végén megkezdődik. A kivitele-
zés zárását 2022. május 30 ter-
vezzük. (Munkaterület vissza-
vétele, elszámolás.)

A tervező céget, az Újirány 
Tájépítész Kft.-t a 2001-es Mil-
lenáris Park projekt hozta létre. 
Az Újirány mára már fogalom-
má vált, nevük összeforrt az új 
és friss tájépítészet fogalmával.  
A csoport munkássága  széles 
skálán mozog. A munkák kiter-
jednek térépítészeti, kisebb-na-
gyobb léptékű tájépítészeti, 
valamint szociálisan elkötele-
zett köztéri beavatkozásokra 
is. A munkák közös jellemzője 
az erős konceptualitás, mely 
a helyszín és idő által felvetett 
kérdésekre reagálva képezi 
a terv alapját, és határozott 
irányt jelöl ki a formai meg-
oldásokat illetően. A csoport 
különös figyelmet fordít a 
városi regenerációs folyamatok 
stratégiai tervezésének új, szo-
ciális és ökológiai vonatkozása-
inak integrálására. Sok külföldi 
meghívást kapnak különféle 

Új játszótér épülhet 
"Játszópark és kerékpáros rekreációs terület"

A fenti című beruházás a TÁT ZÖLD-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI PROGRAM II. üteme-
ként az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott hálózat fej-
lesztési program részeként valósulna meg.  
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workshop-ok és előadások tar-
tására, többnyire olyankor hív-
ják őket, ha gondolkozni kell. 
Az utóbbi évek munkái közül 
kiemelkedik a hódmezővá-
sárhelyi köztér rehabilitáció, 
a pécsi Tudásközpont környe-
zetének rendezése és a Zsol-
nay Negyed déli területének, 
a művész negyed tájépítészeti 
tervezése, és a számukra annál 
kedvesebb közösségi tervezési 
munkák, mint például a Teleki 
tér és a Holdudvar park közös-
ségi megújítása. Az Újirány 
munkásságát számos díjjal 
elismerték már. Többek között 

kaptak FIABCI díjat, a Magyar 
Szabadalmi Hivatal Millen-
niumi díját, és Europa Nost-
ra díjat, Pollmap elnevezésű 
köztéri művészeti munkájukat 
pedig az Amerikai Tájépítész 
Szövetség (ASLA) ismerte el 
különdíjjal, míg a Palota-ne-
gyed projektjüket egyedüli 
magyar projektként a Land-
scape Architecture Europe 
című könyvbe kiemelten válo-
gatták be.  Tihanyi Dominika 
"Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztje" k itünte-
tést kapott 2007-ben, Kovács 
Árpád a "Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje" kitüntetés-
ben részesült 2013-ban.  Táton 
vezetésükkel a központi tér és 

a Tátika tér tervezésére kaptak 
megbízást.

DR. IVÁN ZOLTÁN PROJEKTVEZETŐ

A projekt megvalósításának 
várható ideje: 2021.08.02. 
– 2022.12.31.

A projekt tárgya Tát-Kertvá-
ros belterületi csapadékvíz elve-
zetési és gazdálkodási rendsze-
rének kialakítása, fejlesztése, 
környezetbiztonságának növe-
lése, környezeti állapotának 
javítása, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csök-
kentése, a további környezeti 
káresemények megelőzése. A 
beruházás célja a szélsőséges 
időjárási helyzetekre való tuda-
tos felkészülés, a klímaváltozás 
által indukált extrém csapa-
dékok által okozott ill. várható 
következmények hatásainak 
enyhítése. A Tát kertvárosban 
található családi házak, társas-
házak, közintézmények veszé-
lyezettségének megszüntetése 
és az életminőség javítása.

A tervezett beruházás kiemelt 
átfogó célja a szélsőséges időjá-
rási helyzetekre való tudatos 
felkészülés, a klímaváltozás 
által indukált extrém csapa-
dékok által okozott ill. várható 
következmények hatásainak 
enyhítése.

• A projekt során túlfolyással 
biztosított szikkasztó rendsze-
rű vízelvezetést terveztünk. A 
benyújtott vízelvezetési kon-
cepció tervezésekor a pályáza-
ti kiírásban szereplő műszaki 
preferenciákat úgy biztosítjuk, 
hogy túlfolyással biztosított 
alapvetően szikkasztó-páro-
logtató rendszerű vízelvezetést 
tervezünk. A rendszer lényege, 
hogy minden lehetséges eleme 
(kivéve az elkerülhetetlen zárt 
szakaszokat) olyan módon kerül 
kialakításra, hogy az elősegítse 
az oda vezetett felszíni vizek 
talajba való beszivárgását, ezzel 
a vízvisszatartás megvalósul.

• A projekt specifikus cél-
ja, hogy a tervezett rendszer 
elemei egyszerre biztosítják a 
belevezetett csapadékvíz hely-
ben tartását és kezelését azáltal, 
hogy szikkasztó rendszerűek, a 
puffertározó pedig a záporcsú-
csok okozta elöntési kockázatot 
csökkenti.

A projekt további részcéljai a 
következők:

• természeti értékek védelme 
a károk enyhítésén keresztül,

• települési (közlekedési) 

alapinfrastruktúra vízkároktól 
történő megóvása,

• közterületek állapotának 
javulása (tisztán tartás, szeny-
nyező anyagokat is tartalmazó 
hordalékok nem rakódnak le) 
így a meglévő állapot megóvása 
valósul meg,

• esélyegyenlőség biztosítása 
– az érintett projektterületen élő 
lakosok számára is ugyanazon 
(elsősorban lakhatósági, infra-
strukturális) lehetőségek bizto-
sítottak, mint a vízkár által nem 
érintett lakosok esetében,

• a kertváros belterületi léte-
sítmények, (köz)épületek (Pol-
gármesteri Hivatal, Kultúrház, 
óvoda-bölcsőde, iskola), lakó-
házak, pince-, udvar-, ház-, 
egyéb melléképület-elöntések 
veszélyeztetettség csökken-
tése, megszüntetése, ekként a 
településrészben az életminő-
ség javítása, 2.393 millió forint 
piaci értékű védendő értékek 
megvédése

• a jelentős anyagi károkat 
okozó csapadékvíz kivédése, 
amely korábban az önkormány-
zatot, a lakosságot, ill. az érin-
tett vállalkozásokat egyaránt 

terhelte (karbantartási, tisztí-
tási költség tetemes mértéke) 

• a terület csapadékvíz gaz-
dálkodásának és az Únyi-pa-
tak befogadójához vezető, a 
későbbiekben a többi területről 
tervezetten érkező csapadékvíz 
kezelésére is alkalmas vízelve-
zető árok kiépítése.

A projekt során túlfolyással 
biztosított szikkasztó rendsze-
rű vízelvezetést terveztünk. A 
rendszer lényege, hogy minden 
lehetséges eleme (kivéve az 
elkerülhetetlen zárt szakaszo-
kat) olyan módon kerül kiala-
kításra, hogy az elősegítse az 
oda vezetett felszíni vizek talaj-
ba való beszivárgását, ezzel a 
vízvisszatartás megvalósul. 
A rendszer részét képezi egy 
puffertérként is működő ren-
dezett zöldfelületi rész, mely-
nek elfolyási oldalán egy bukó 
műtárgy biztosítja majd, hogy 
csak a puffer telítődését köve-
tően kerüljön elfolyásra a víz a 
befogadó Únyi patak irányába. 
A puffertér a késleltetett leveze-
tést, a bukó pedig a vízvissza-
tartását, teszi lehetővé.

DR. IVÁN ZOLTÁN PROJEKTVEZETŐ

Csapadékvíz-elvezetés
Tát Város Önkormányzata 386.330.745 Ft, 100 %-os finanszírozású, Európai 
Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető 
hálózatának fejlesztésére. A projekt címe Tát város csapadékvíz-elvezetésé-
nek fejlesztése, a projekt azonosítója TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00030.
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A résztvevőket Käfer Bálint, a 
fogadó vezetője köszöntötte, aki 
elmondta, hogy 2021 januárjá-
ban kezdődött a felújítás, ami a 
közelmúltban ért véget. Hozzá-
tette, hogy múlt héten egy pró-
baüzem keretében már megnyi-
tották a helyet. Kiemelte, hogy 
a felújítást követően az étterem 
rész 90 fő befogadására képes, a 
terasz 70 főre korlátozott, míg az 
újonnan kialakított kávézóban 
60 fő tartózkodhat. Az emeleten 
található 24 szoba is megújult, 
valamint egy akadálymentes 
szobát is kialakítottak.

Dr. Völner Pál, a térség 
országgyűlési képviselője hang-
súlyozta, hogy egy képviselőnek 
mindig nagy öröm átadni egy új 

beruházást. „Legtöbbször per-
sze lehet azzal kezdeni, hogy 
milyen jó, hogy van kormányza-
ti támogatás, de így a számokból 
kiindulva én úgy tudom, hogy 
olyan 60 millió forint értékű 
volt a pályázati összeg, ami 
kicsit szerény az elvégzett telje-
sítményhez képest. De ugyan-
akkor lehet dicsérni a befek-
tetőket, tulajdonosokat, hogy 
voltak elég bátrak, merészek. 
Bíznak abban, hogy ennek az 
országnak van gazdasági jövő-
je, idegenforgalma” – emelte ki 
dr. Völner Pál. Majd hozzátette: 
„Ami szintén nagyon kiemelen-
dő, hogy ebben a beruházásban 
találkozik a múlt és a jelen is, sőt 
azt mondhatjuk, hogy a jövő, 

hiszen a táti halászcsárda az 
fogalom. Azt hiszem, itt a Duna 
mentén minden erre járó nem-
csak ismerte, hanem be is tért, 
tehát személyes tapasztalatuk 
is volt róla, de ebben a megújult 
formájában még inkább jó hírét 
viszi Tátnak és környékének.”

Harmadikként dr. Szeren-
csés László, a megyei kamara 
elnöke járult a mikrofonokhoz, 
aki egy történetet osztott meg a 
résztvevőkkel, méghozzá az új 
vendéglő tulajdonossal, Gimesi 
Sándorral kapcsolatban: „Har-
minc évvel ezelőtt a cégem 
Németországban vállalt mun-
kát, és ennek kapcsán kerestünk 
munkatársakat. Az esztergomi 
irodában megjelent egy rend-
kívül szimpatikus, talpraesett, 
fiatalember. Építészként azt 
mondta, hogy ő nagyon szíve-
sen dolgozna a cégnél, Német-
országban, ha fizikai munkát 
kell végezni, akkor is. Annak 
rendje, módja szerint az enge-
délyeket követően ez a kiváló 
fiatalember elment Németor-
szágba képviselni a mi cégün-
ket. Nagyon rövid időn belül 
építésvezető lett. A rátermettsé-
gét és a hozzáértését a németek 
és mi is elismertük. Aztán pár 

év múlva Magyarországon ala-
pított céget. Elvitte az egyik leg-
jobb brigádomat, de hát ebből 
harag nem lett, hanem valami 
rettenetes nagyon-nagyon jó 
barátság.”

Turi Lajos, Tát polgármestere 
elmondta, hogy ha valakinek 
kevés ismerete van Tátról, akkor 
is biztos elsők között említi meg 
a táti halászcsárdát, ami 1930-
tól több tulajdonost és átala-
kítást megélt. „Itt tanulta meg 
annak idején Csonka Edit néni, 
a híres-nevezetes táti halászlé 
készítését.” – idézte fel a pol-
gármester. Majd kiemelte, hogy 
a jelenlegi formáját a kilencve-
nes években nyerte el a fogadó, 
amikor a néhai Szivek Ferenc 
átépítette és kibővítette az épü-
letet. „1995. szeptember 27-én 
tartották az avatóünnepséget, 
amikor is az akkori polgármes-
ter, Kátai Ferenc megköszönte 
Szivek úrnak, hogy egy ékkövet 
adott Tátnak. Én pedig megkö-
szönöm Gimesi Sándor úrnak, 
hogy ezt az ékkövet átcsiszolta.” 
– tette hozzá Turi Lajos.

Dr. Szivek Norbert, a fogadó 
előző tulajdonosa meghatóan 
mesélte el, hogy édesapja több 
mint harminc évvel ezelőtt 
vásárolta meg és bővítette ezt a 
gyönyörű kis éttermet egy szál-
lodává. „Én jelen voltam ezen 
az építkezésen és édesapám 
igen szigorúan minden hétvé-
gén beosztott, hogy a kollégákat 
segítsem. De itt voltam a mosta-
ni építkezésen is és így végeze-
tül azt gondolom, hogy Sándor, 
amit ide tett, az méltó édesapám 
munkásságához.” – mondta dr. 
Szivek Norbert.

Végezetül Szabados Béla, a 
beruházás generál kivitelezője 
osztott meg néhány gondolatot, 
majd megköszönte a vállalko-
zóknak a segítséget, hogy ilyen 
színvonalon tudták elvégezni a 
munkát, az étterem vezetősé-
gének pedig jó eredményeket és 
egészséget kívánt.

A beszédek után a résztve-
vők megtekinthették a felújított 
épületet.

LEHOCZKI DÁVID

Megújult az Öreg Halász Fogadó
Szeptember 16-án tartották az Öreg Halász Fogadó hivatalos megnyitóját. A 
részben kormányzati támogatásnak köszönhetően kívül és belül is teljesen 
megújult a vendéglátóhely.



X X X I I .  É V F O L Y A M  4 .  S Z Á M     7

w w w . t a t . h u  Táti Walzer

Szeptember hónapban meg-
történt a felújításra szoruló 
belterületi buszmegállók újak-
ra cserélése. A felújítás (rozsdás 
szakaszok javítása, szerkezet 
újra festése, polikarbonát tető 
cseréje, törött üvegek pótlása, 
padok javítása / festése) jelentős 
költséget rótt volna az Önkor-
mányzatra, ezért egy olyan 
megoldás került kiválasztásra, 
mely más településeken is kivá-
lóan működik.

A konstrukció keretében a 
buszmegállók cseréjét és fenn-
tartását ingyenesen végzi el a 
beruházó cég. Az Önkormány-
zat cserébe térítésmentes, 
szerződésben rögzített feltéte-
lek szerinti reklámozási lehe-
tőséget biztosít a cég számára. 
A buszmegállók cseréjén kívül 
a Mogyorósbányai úton peron 
kiépítés is történt, ezáltal biz-
tonságosabbá vált a le- és fel-
szállás a megállóban. 

Új buszmegállók 
településünkön

Az évek óta fokozatosan meg-
valósuló járdafelújítási mun-
kák idei üteme november utolsó 
napjaiban kezdődött. Az alábbi 
járdaszakaszok felújítása törté-
nik meg:

• Kossuth Lajos út (Alkotmány 
utca és a Gorkij fasor között) 184 
fm,

• Juhász Gyula utca (Mátyás 
király utca és a Gorkij fasor 
között) 68 fm,

• Molln sétány (Móricz Zsig-
mond utca és Szent István út 
között) 70 fm,

• Szent István út (Molln sétány 
és a Tamási Áron utca között) 70 
fm,

• Móricz Zsigmond utca 
(Molln sétány és Tamási Áron 
utca között) 124 fm,

• Tamási Áron utca (Móricz 
Zsigmond és Szent István út 
között) 121 fm.

A felújítással érintett járda-
szakaszok az 1980-as, 1990-es 
években készültek, azaz 30-40 
évesek. Felületük, szerkezetük 
a repedések, a töredezettségek 
és a süllyedések miatt cserére 
szorult.

A tervezett szakaszok tele-
pülésünk iskolája, óvodája és 
közintézményei körül talál-
hatóak, így a használatuk 
folyamatos. A felújítás ered-
ményeként a lakosság sokkal 
komfortosabb gyalogos közle-
kedési körülményeket kap. Az 
utca esztétikája, ezzel együtt 
a településkép is jelentősen 
javul.

Az egységes zárt pályaszer-
kezet a csapadékvíz zavarta-
lan elvezetését is szolgálja, 
ami hozzájárul az új burkola-
tok minőségének hosszú távú 
fenntartásához.

Településünk új építési terü-
lettel bővül a római lakóterü-
leten. Az Őrtorony utcában 17 
új összközműves telek kerül 
kialakításra. Ezek kiépítése, 
közművesítése zajlik jelenleg.

A munkálatok során már 
kiépült az ivóvíz vezeték és a 
szennyvíz csatorna, a gáz- és 
villamosenergia ellátó vezeték. 

Rövidesen megépül az útalap, 
a távközlési hálózat és a közvilá-
gítást biztosító kandeláberek is 
a helyükre kerülnek.

A tervek szerint az útpálya 
kiépítésének befejezése az 
ingatlanokon történő építke-
zések befejeztével valósul meg 
a károsodások megelőzése 
érdekében.

Járdafelújítások

Új építési terület
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Nekem is egy személyes emlék 
jut eszembe karácsonnyal 
kapcsolatban. Édesapámnak 
egyik húga, Csíkszeredában 
dolgozott, akit a családban csí-
kikeresztmamának hívtunk. A 
kereskedelemben dolgozott, és 
karácsonykor mindig hazalá-
togatott, hozott nekünk naran-
csot, fügét, amiket egyébként a 
boltban nem lehetett kapni. Ma 
már 87 éves, és most is szeretet-
tel gondolok rá. De felnőttként 
is a karácsony a meghittségnek, 
az ajándékozásnak és az öröm-
nek az ünnepe, mert nem az 
ajándék értéke a fontos, hanem 
a szeretet, ami mögötte van, a 
személy, akitől kapjuk.  

A személyes emlékeken túl 
karácsonykor az egész embe-
riségnek a Megváltójára, Jézus 
K r isztus szü letésnapjá ra 
emlékezünk.

Isten, Akitől minden szeretet 
származik, az idők teljességé-
ben úgy mutatja meg szeretetét, 
hogy egyszülött fiát küldte hoz-
zánk: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött fiát 
adta oda, hogy aki hisz benne, 
az el ne vesszen, hanem örökké 
éljen” Jn 3,16

Karácsony mindenkit meg 
akar szólítani, a hívő embert, 
Betlehem egyszerűsége áhí-
tatra hívja, hogy  a mai felgyor-
sult világ ne tévesszen meg 

bennünket. A világon ma is a 
legnagyobb érték, ha kapcso-
latban vagyunk Istennel. Nem 
az ember van a szombatért, 
hanem a szombat az emberért. 
A csend azért nagyon fontos, 
mert megmenti a lelkünket, 
alkalmat ad Isten szeretetének 
a meghallására. A magát nem 
hívőnek valló embertársunk 
a szeretet gyakorlásával ,és a 
hiteles keresztények példája 
segítheti, hogy a lelkében ő is 
felfedezze a transzendenciát.

Kedves Testvérek, a járvány 
most már a második kará-
csonyunkat nehezíti meg, 
remélhetőleg az idei egy kicsit 
jobb lesz. Átéljük, hogy a 21. 

században sem mindenható 
az ember. Vissza kell térjünk a 
Teremtőhöz!  

Hogyan tudjuk ezt megtenni? 
János apostol szépen fogalmaz-
za meg, karácsony napján hall-
juk: „Isten a tulajdonába jött, de 
övéi nem fogadták be. Ám akik 
befogadták, azoknak hatalmat 
adott, hogy Isten gyermekei 
legyenek. Azoknak, akik hisz-
nek nevében” Vö. Jn 1,11-12

 Nagyon jó, ha hiszünk 
magunkban, de a mi hitünket 
össze kell kapcsoljuk a közös-
séggel, az egyház hitével, hogy a 
köztünk lévő Isten szeretetében 
növekedjünk.

A jelen nehézségekben is 
Isten nagy ajándékot tartogat 
nekünk, amely az egymásra 
figyelésben rejlik és a közös 
munkából születik meg.

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok minden Kedves Táti 
lakónak békés karácsonyt és 
boldog új évet!

„Mert ez a Karitász elsődleges 
feladata: szeretetet sugároz-
ni, ezzel átformálni a szíve-
ket és így emberibbé tenni a 
világot.” Frank Miklós (1924-
2010), a Katolikus Karitász újjá 
szervezője és országos igaz-
gatója (1991-2000) szavaival 

köszöntöm a tisztelt olvasókö-
zönséget. Sajnos az év máso-
dik felét szintén a korlátozások 
jellemezték a Karitász életében. 
Vendéglátás nélkül, de szeretet-
teljes fogadtatással szerveztük 
meg augusztus 27-én, péntek 
délután az idősek és betegek 

miséjét, ezzel is vigyázva idő-
sebb embertársainkra. Szá-
mukra nagy öröm volt ez a 
találkozás Istennel és egymás-
sal, melyben felvették a betegek 
szentségét, köszönetképpen 
részvételükért egy kis sütemé-
nyes csomaggal kedveskedtünk 
vendégeinknek. Nagyon sajná-
lom, hogy az elmúlt pár hónap-
ban több kiváló karitászos 
munkatársunktól és pártoló 
tagunktól kellett végső búcsút 
vennünk, így Szabó Imre 
bácsitól, Papp Jánosné Margit-
kától, Nagy Sándortól, Szabó 
Mihályné Magdi nénitől. Nyu-
godjanak békében. Emléküket 
szívünkben őrizzük. Novem-
ber 21-én a vasárnapi szentmi-
se végén kiosztásra kerültek a 
Szent Erzsébet napi kenyerek, 

melyeket Szőcs László plébá-
nos atya megáldott. Köszön-
jük Drexler Zoltán pékmester 
Úrnak ismételt nagylelkű fel-
ajánlását. November végén 
sikeresen zárult a tartós élel-
miszergyűjtő akció a táti Spar 
Partner Áruházban, köszönet 
érte ifj. Bátori József Úrnak, 
ezzel támogatva a helyi rászo-
rulókat, hogy az ő asztalukra 
is kerüljön egy kis finomság az 
ünnepek alatt. A gyűjtés során 
nagy örömmel töltött el sok 
melegszívű, adakozó szándékú 
embertársunk támogató hozzá-
állása. Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok a kedves olvasóknak 
áldott és szeretetteljes ünne-
peket búcsúzva Gárdonyi Géza: 
Fel nagy örömre! című versének 
soraival.

„Glória zeng Betlehem 
     mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül Szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!”

Karácsony
Szőcs László atya írása

Karácsony nagyon kedves ünnep mindannyiunk számára, mert érzelmekben 
gazdag és sok szép emlék kötődik a gyermekkorunkhoz.

Gondolatok a Táti Mindenszentek 
Karitász Csoportról
Lelkesedésünk nem törhet meg a koronavírus világjárvány negyedik hulláma 
alatt sem
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Kedves Tátiak!

Engedjék meg, hogy akár isme-
rősként, mint református gyü-
lekezeti tagot, akár ismeret-
lenként, de nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntsem Önöket, 
s nem utolsó sorban hálaadás-
sal, abból az alkalomból, hogy 
ebben az esztendőben ünnepli 
fennállásának 100. évforduló-
ját a Dorogvidéki Református 
Egyházközség.

Mivel nagyon logikus a kér-
dés, hogy mi köze ehhez egy táti 
lakosnak, a válasz röviden az, 
hogy a Táton élő reformátusok 
a Dorogvidéki Református Egy-
házközséghez tartoznak. Aztán 
felvetődhet az is, hogy ugyan kit 
foglalkoztat ebben a világban az, 
hogy ki tartozik egyáltalán vala-
milyen egyházhoz, s az ország 
ezen részén a főként kisebbség-
ben élő reformátusokhoz.

Talán a kulcsszó lehet a hála-
adás, ami mindnyájunk életét 
át kell hassa, ahogy a 100. évfor-
dulónk mottója írja Mózes 5. 
könyvéből: “És emlékezzél meg 
az egész útról, a melyen hordo-
zott téged az Úr, a te Istened" 
(5Mózes 8,2).  Ha életünk útjára 
visszatekintünk, bizony minden 
ember hálás lehet, mert él, mert 
megtartotta az Úristen, meg-
segítette és segíti, akár ebben a 
mostani, sok bizonytalansággal, 
ismeretlen betegséggel küzdő 
világban, hogy minden próbán 
és nehézségen át egy láthatatlan 
kéz vezeti.

100 esztendő egy ország, egy 
nemzet életében szinte semmi, 
s 30 esztendő, amit a táti refor-
mátus gyülekezetrész magáénak 
tudhat még kevésbé, de hálaa-
dásra elegendő.

Gyülekezetünk 1921. decem-
ber 26-án jött létre, amikor az 
iparvidékre első renden Erdély-
ből betelepülő bányászok meg-
alapították azt. Dorogra és a 
környező településekre, az 

iparvidék adta munkalehető-
séget kihasználva a XX. század 
folyamán folyamatosan érkez-
tek Erdélyből és az Alföldről 
reformátusok. Döbbenetes 
élmény volt számunkra múl-
tunk megkeresése. A nyári erdé-
lyi gyülekezeti kirándulásunkon 
a Zsil-völgyének felfedezése, 
ahonnan érkeztek a gyüleke-
zetalapítók. Felkutattuk a ma 
még élő leszármazottakat, fil-
met készítettünk az életutakról, 
megismertük a 20. század tör-
ténelmét általuk is, hiszen mint 
„vagonlakók” érkeztek 1916-ban, 
majd a 2. világháború idején. De 
jöttek reformátusok az Alföldről 
a „kulák-listák” korában, földjü-
ket elvesztve, munkát keresve a 
Dorog környéki településekre, 
így Tátra is. 

1926. december 26-án 100 
lélek a dorogi Petőfi iskolában 
alapította egyházközségünket, 
akkor Esztergomhoz tartozott, 
az iskolában volt istentisztelet és 
hitoktatás, az esztergomi segéd-
lelkész járt ki. A templom 1935-
1936 fordulóján 4 hónap alatt 
épült fel, önálló lelkésze 1941-től 
lett. A gyülekezet a sok hányat-
tatás ellenére megmaradt, él, 6 
gyülekezetrészben/településen 
van állandó alkalom, 10 iskolá-
ban hittanoktatás.

A táti református gyülekezet-
rész 30 esztendős.

Speciális a mi helyzetünk. 
Speciális, egyedi, hisz a Dorog-
vidéki Református Egyházköz-
ség része Tát is Tokoddal, Altá-
róval, Doroggal, Csolnokkal, 
Leányvárral, Piliscsévvel együtt. 
Egyedi, mert csak Dorogon van 
templom, parókia, ott lakik a 
lelkész.1984 óta egyedül vég-
zi munkáját, hisz a Tokod-Táti 
gyülekezetrész pásztora Czirják 
Károly akkor vonult nyugalom-
ba. Egyedi, hisz aki Isten Igé-
jét kívánta hallgatni, Dorogra 
kellett utazzon, s sokan, a jobb 
közlekedés miatt Esztergomba 

jártak és járnak. Egyedi, hiszen 
nehéz felvállalni a kisebbségi 
létet, hogy kevesen vagyunk.

1991 nyarán egy gyülekezeti 
tag, Szikszai Andrásné vetette 
fel az akkori lelkipásztornak, 
hogy milyen jó lenne hittanórá-
ra összegyűjteni a táti reformá-
tus gyerekeket, s megkezdődött 
a reformátusok összeírása. Így 
indult el a hitoktatás 5 fővel 1991 
szeptemberében a falusi iskolá-
ban. Már akkor felvetődött, hogy 
jó lenne helyben istentisztelet is. 
A szándék megvolt, elkezdődött 
a hívek felkutatása, már „csak” 
hely kellett. A település elöljáró-
inak köszönhetően ez is hamar 
megoldódott. 1992 februárjában 
minden elintéződött, 74 levél 
került a táti reformátusokhoz, 
1992. február 16-án 60 fő részvé-
telével megtartottuk első össze-
jövetelünket, mely tea és süte-
mény mellett egy jó beszélgetés, 
tervezgetés volt.

Az első istentiszteleten 40-en 
voltunk, s végig az esztendő-
ben 30-35 fő látogatta a minden 
hónap 2. és esetleges 5. vasár-
napján tartott istentisztelete-
inket. A heti rendszerességgel 
tartott hittanórákon 10-12-en 
voltak. Aztán teltek az évek……
lett hittanóra a kertvárosi iskolá-
ban is. Örömteli, hogy az akko-
ri hittanosok gyermekei most 
6. osztályos hittanosok. Lett a 
Szent György Otthonban öku-
menikus Kápolna is, melyet sike-
rült berendeznünk, aztán igény 
lett arra, hogy többször is legyen 
istentisztelet, 1998 óta már havi 
3 alkalommal volt, már minden 
negyedik vasárnap is. Volt egy 
ideig filmklubunk, 2017-ben a 
kisgyermekes családokat szó-
lítottuk meg, 3 alkalommal 
volt Baba - Mama Kör (ezúton 
is köszönjük az iskola által biz-
tosított helyszínt!) 2018-ban a 
gyülekezeti gyalogtúra helyszí-
ne volt Tát, a csodálatos sziget 
megismerése, az iskola udvarán 

pedig bográcsozással vártuk a 
résztvevőket.

Hivatalosan minden hónap 
2. és amennyiben van, 5. vasár-
napján, valamint a nagy ünne-
peinken (Húsvét, Pünkösd, 
Karácsony első napján) a 4 óra-
kor tartott istentiszteletre várjuk 
szeretettel a reformátusokat a 
Szent György Otthon ökumeni-
kus kápolnájába. 

Hivatalosan, mert az utolsó 
táti közösségi alkalmunk tavaly 
március 14-én egy szeretet-
vendégség volt Táton a „falu-
si” iskolában… aztán bezárt a 
világ, az Otthonba a vírus miatt 
nem tudtunk istentiszteletet 
tartani, „külsősöket” behívni 
és vinni. Van, aki Dorogra jön, 
van, aki Esztergomba és sajnos 
sokan sehova. A múltunkra való 
emlékezés és hálaadás kötelez 
is, hiszen, ha Istenünk számára 
fontosak vagyunk, megőrzött 
és megtartott bennünket, vár 
ránk, hív bennünket a Vele való 
találkozásra is. - Keressük ennek 
lehetőségét és most Táton helyét 
is, mindaddig, amíg az Otthonba 
nem tudunk visszatérni!

Mind a „falusi”, mind a kert-
városi iskolában van református 
hittanóra. Hittanosainkat várjuk 
szeretettel a balatoni nyári tábo-
runkba (nagy öröm számunkra, 
hogy mind nyári táborainkba, 
gyalogtúráinkra, napközis tábo-
rainkba, mind játszóházainkba 
rendszeresen jöttek és jönnek 
a táti gyermekek is). A középis-
kolás korosztályt ifjúsági órára 
várjuk péntekenként Dorogra.

Hálaadásunk a megmaradá-
sért, megtartatásért örömmel 
tesszük, hiszen megtapasz-
talhattuk Istenünk megtartó 
kegyelmét, s most Advent idején 
kívánjuk, hogy minden ked-
ves olvasó megtapasztalhassa 
életében az angyalok üzenetét, 
az igazi, szívbéli örömet: „Mert 
hirdetek néktek nagy örömet”, 
érthesse meg a karácsony cso-
dáját! Így kívánok Istentől megál-
dott, sok örömet adó karácsonyi 
ünnepet!

PUNGUR BÉLA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

100. jubileum
Egy évszázados a Dorogvidéki Református Egyházközség
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 ? Mutasd be kérlek az egyesü-
letet! Mit tudhatunk róla, a tevé-
kenységeiről, miért jött létre?

Küldetésünk, hogy az ács, 
tetőfedő és a bádogos szakmák 
ismét elismert, a fiatalok köré-
ben keresett, jól fizető, a jövő-
ben értéket teremtő, megbe-
csült szakmák legyenek. Ezért 
szakmanépszerűsítő, pályao-
rientációs kiállításokat szerve-
zünk, szakiskolákba, általános 
iskolákba járunk bemutatni 
a szakmát. A fejlődés érdeké-
ben pedig saját képzéseket is 
szervezünk.

De készítünk többek között 
kiadványokat, szerkesztünk 
szakmai magazint is és minden 
évben megtartjuk a Tetőépítők 
Országos Találkozóját, ami a 
legnagyobb szakmai rendez-
vény. Általában 350 fő körül 
vesznek részt, ebből 20-30 diák 
minden évben. Az egyesület 
önkénteskedik is, egy évben 
egyszer vagy kétszer eljárunk 
a Várépítő pályázat keretében 
hátrányos helyzetű helyekre 
ingyen tetőt építeni. 

 ? Hogyan épül fel, hogyan 
kerülhet valaki az egyesületbe? 
Bárki csatlakozhat?

Háromféle tagsági formánk 
van. Rendes tag az lehet, aki 
jelentkezik az egyesületbe, ott 
meg kell adnia három megte-
kinthető munkáját, amit aztán 
valaki a tagok közül kimegy és 
leellenőriz. Ha úgy értékeljük, 
hogy megfelelő minőségben 
dolgozik az egyesület elvárá-
sainak, akkor lehet tagja. Ezen 
kívül van pártoló tag, ide azok 
kerülhetnek, akik nem feltét-
len szakma gyakorlók. Hoz-
zátartozik, hogy van olyan 
pártoló tagunk is, aki rendes 
tagnak jelentkezett, de nem 
voltunk teljesen megelégedve 

a munkáival, de vállalta, hogy 
képzi magát, az elveinkkel egyet 
ért és így ő is lehet pártoló tag. 
De lehetnek pártoló tagok gyár-
tók alkalmazottai is, akik úgy 
érezték, hogy egyetértenek a 
céljainkkal és a jelenlétükkel 
támogatják az egyesületet. 
Vannak a tiszteletbeli tagjaink, 
akik általában olyan idősebb 
mesterek, szakmai tanárok, 
akik sokat tettek a szakmáért. 
Van olyan idősebb mester, aki 
rengeteg jó tagunknak volt 
mestere. Ilyen például Ócsai 
Sanyi bácsi, a templomépítő, 
aki erről híres, hogy csak temp-
lomtornyokat épített.

 ? Milyen út vezetett téged 
ehhez az egyesületbe? Hogy 
kerültél te kapcsolatba velük?

Azt hiszem, hogy valamilyen 
gyártói versenyen ismerkedtem 
meg az egyesületnek az akkori 
alapító tagjaival, így léptem be 
az egyesületbe, aztán ott elvé-
geztem a rám bízott feladato-
kat. Ez után lettem elnökségi 
tag két cikluson keresztül. 
Amikor lemondott az elnök, 
akkor választottak meg egy évre 
elnökségi tagból, azóta pedig a 
saját mandátumomat töltöm 
három évig. 

 ? Az egyesületben gyakorla-
tilag az egészen fiataloktól, 
a rangidős mesterekig sokak 
megtalálhatóak. Te is viszony-
lag fiatalon lettél az idősebbek 
közt elnök. Ők ezt elfogadják? 
Van még olyan, hogy az idősek 
átadják a szakmát, ahogy régen 
valahol apáról fiára hagyomá-
nyozódott vagy ez már nem 
jellemző?

Ez azt gondolom, hogy nem 
a kortól függ, hanem ráter-
mettségtől, az pedig nem jár a 
korral. Egyébként szinte már 
egyáltalán nem jellemző ez, 
nagyon kevés generációs ács 
van manapság. Ugye ahhoz, 
hogy valakinek ácsként a gye-
reke is ács legyen, ahhoz mini-
mum az kell, hogy legalább egy 
fia legyen. Egyre több esetben 
már fel sem merül, hogy a gye-
rek akarja követni az apja szak-
máját. Egy kezemen meg tudom 
számolni, hogy hányan vannak 
az egyesületben, akik generáci-
ós ács családok. A kevés példa 
egyike Hegyi Sándorék, akik 
szintén táti egyesületi tagjaink. 
Olyan rendezvényünk egyéb-
ként van több is, ami a tagoknak 
szól és mindig az idősek is eljön-
nek, így van alkalom egy-egy jó 
beszélgetésre. 

 ? A te esetedben viszont sze-
repet játszott az előző generá-
ciók szakmaisága, nem? Vagy 
egészen máshogy kerültél a 
szakmába?

Nyilván szerepet játszott. 
Ha két generáción keresztül 
valakinek ebből élt a családja 
és azt láttam, hogy ugyan mil-
liomosok sosem voltunk, de a 
tisztességesen elvégzett mun-
kából tisztességesen meg lehet 
élni és volt egy kitaposott út, 
butaság lett volna bármi mást 
választani. 

 ? Most a Tetőépítők Egyesü-
letéről beszélgetünk, de lehet, 
hogy az olvasók számára nem 
egyértelmű, ezért kérlek beszélj 
egy kicsit arról, hogy mi is kell 
egy tető felépítéséhez, hiszen 
nem elég, ha valaki ács, itt 
különböző szakmák dolgoznak 
együtt.

Alapvetően ács, tetőfedő és 
bádogosok a tagjaink, a leg-
többen ács-tetőfedők. Az azért 
elmondható, hogy az ács, tető-
fedő a köznyelvben egy szakma 
a valóságban pedig kettő. És 
ennek megfelelően rengeteg 
tagunk ács és tetőfedő szak-
mával is rendelkezik. Viszony-
lag ritka, hogy valaki mindhá-
rom, mint például én, de én 
sokkal inkább tartom magam 
tetőfedőnek.

A bádogosok vannak a leg-
kevesebben, ehhez az is hoz-
zátartozik, hogy az egyszerű 
épületbádogos munkákhoz 
olyan előre gyártott szerkeze-
teket lehet kapni, hogy az egy-
szerűbb feladatokat elvégzik az 
ács-tetőfedők. 

 ? Hol találkozhatunk a mun-
káiddal? Van olyan, amire kife-
jezetten büszke vagy, hogy a 
kezed munkáját dicséri? 

A táti templom tetőszerkeze-
tével nyertük az Aranyszekerce 
vándordíjat, amire igazán büsz-
ke vagyok, mert édesapámmal 
együtt csináltuk, így generáci-
ós elismerésnek mondanám. 
Ezen kívül a valamikori nyol-
cadik kerületi Telefonközpont 

„Tégy a szakmádért”
Interjú ifj. Kovács Tiborral, a TEGY elnökével

Az Aranyszekerce díjas táti tetőfedő 2019 óta a Tető Építők Egyesületének az 
elnöke.
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épületének a felújítása. És 
ugye a Puskás Akadémia több 
épületének a tetőfedését is mi 
végeztük. Ezen kívül sok olyan 
családi ház is van, amire büsz-
kék vagyunk. 

 ? Ezekben a munkákban mi volt 
különleges?

A táti templomhoz nyilván 
volt érzelmi kötődés is, mert 
a templomtornyot még apa és 
papa csinálták együtt, amikor 
elsős voltam talán. Ott esett 
meg, hogy iskola után felszök-
tem utánuk a toronyba… Így, 
hogy azt apa a papával csinál-
ta, egy jó érzelmi kötődés is volt, 
hiszen a templomhajót pedig én 
az apával újítottam fel. Emellett 
egy templomtető sosem egy 
egyszerű feladat, főleg teljesen 
lecserélni. Ha jól emlékszem 
volt olyan, hogy apával még 
éjfélkor is felmentünk megnéz-
ni, hogy nincs-e beázás, - mert 
pont egy olyan nyár volt, hogy 
szinte mindig szakadt az eső… 
A Puskás épületei Makovecz 
tervei alapján készültek, az 
szakmailag mindig nagy kihí-
vás, a Telefonközpont pedig egy 
olyan munka volt, mind mére-
tében, mind összetettségében, 
amiről, mint utólag kiderült  
más rajtunk kívül gyakorlatilag 
ajánlatot sem mert adni rá. Erre 
azért vagyok kifejezetten büsz-
ke, mert ez egy több száz éves, 
patinás épület.

 ? Említetted, hogy a templom 
megnyerte az Aranyszekerce 
díjat, ami az egyik legrango-
sabb elismerés ebben a szak-
mában. Milyen szakmai elisme-
réseket szereztél még?

Apa díjaival együtt olyan 
7-8 van még, amit kimon-
dottan tetőfedésért kaptunk. 
Ezek persze nem minden első 
helyek. De a Telefonközpont a 
Creaton-nál első lett, a gyár-
tó tetőfedő pályázatán, aztán 
van egy nyergesi különdíjas 
Bramac-os munkánk, szintén 
a gyártónál. A Terrán-nál is van 
egy különdíjas tetőnk.

A gyártói pályázatok között 
talán nincs már olyan, ahol ne 

lettünk volna az első három-
ban. Egyébként a gyártóknál, 
a Tondach-nál a templom elho-
zott egy második helyezést is a 
tetőfedéssel.

A táti templom sok díjat 
kapott abban az évben, Besey 
László is nyert vele egy építész 
elismerést.

 ? Manapság milyen megren-
delések találnak meg, mi a fő 
irány? 

Jellemzően sok az új építés, 
az idei évben egyetlen felújítást 
készítettünk. Főként panziók, 
szállodák, családi házak, de 
jellemzően inkább új építésről 
szólnak.

2021. október 22-én a Nyerge-
sújfalui Szabolcsi Bence Alapfo-
kú Művészeti Iskolában rendez-
ték meg a XVI. Vértes – Dunazug 
Régió Zeneiskoláinak „Táncok, 
tánckarakterek” Hangszeres 
Versenyét. A Táti Lavotta János 
Alapfokú Művészeti Iskolából 
ketten jelentkeztünk a verseny-
re. Balogh Tamara hangszeres 
második előképzős tanuló és 
én, Virág Fanni 3. osztályos 
furulyás növendék. 

Sokat készültünk a versenyre, 
még nyáron is gyakoroltunk a 
Feri bácsival. Laci bácsi is segí-
tett a felkészülésben, ő kísért 
zongorán mindkettőnket.

Ötödik éve tanulok furu-
lyázni és a tudásom végre meg 
tudtam mutatni egy versenyen 
is. Amíg vártam, hogy én követ-
kezzek, addig a lányokkal és 
Melinda nénivel jól szórakoz-
tunk, biztatott minket és a ver-
seny végéig velünk volt. 

Tamara lépett fel elsőként, két 
dalt játszott el furulyán.  Sze-
rintem kicsit izgult, ahogy én 
is. Büszke voltam rá, hogy még 
csak előképzős és arany minősí-
tést ért el. Majd én következtem 
a II. korcsoportban, ahol 13 gye-
rek közül két furulyadallal ezüst 
minősítésű oklevelet kaptam 
és egy ajándékcsomagot. Egy-
általán nem voltam csalódott 
és, ha máskor is lesz rá lehető-
ség, akkor újra megpróbálom.  
Ez egy élmény volt nekünk. 
Köszönjük, hogy mehettünk!

VIRÁG FANNI, 3. OSZTÁLYOS 
FURULYA SZAKOS NÖVENDÉK

Az első zenei versenyem
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 ? Hogyan emlékszik vissza a 
Szüleire?  

Kései gyerek voltam, édes-
anyám 37, édesapám 53 éves 
volt, mikor megszülettem. 
Esztergomban laktunk anyám 
32 négyzetméteres lakásában, 
ma is emlékszem, hogy az ajtó 
felett volt a nagyanyám feszü-
lete. Anyámmal sokszor mene-
kültünk apám elől, rengeteg 
veszekedést éltem át. Aztán 
hatéves koromban lelépett az 
apám. Erdélyi származású volt, 
református vallású. Édesanyám 
katolikus volt, akkor még ritka 
volt a vegyes házasság. Ki volt 
az apám? Azóta sem tudom… 
A háborúban amerikai fogság-
ba esett, onnan Dorogra került 
dolgozni. Máig őrzöm az övét, 
amelyet a fogságból hazatérve 
viselt: pont jó rám. Édesanyám 
Esztergom-Kertvárosban a 
repülőgépgyárban dolgozott, 
nő létére hegesztőként. Kivá-
lóan végezte a munkáját, rajta 
kívül egyvalaki volt ebben a 
felelősségteljes munkakörben. 
Fontos volt neki, hogy megke-
reszteljenek, majd elsőáldozó 
és bérmálkozó legyek. 1957-ben 
az esztergomi bazilikában ren-
getegen bérmálkoztunk, hiszen 
a forradalom után mindenki 
attól tartott, ez lesz az utolsó 
bérmálás. 

A nehézségek ellenére bol-
dog volt a gyerekkorom, nem 
szenvedés, inkább nélkülözés 
volt benne. A Prímás-sziget 
kiváló terep volt nekünk, gye-
rekeknek. Nem mentünk haza 
ebédelni, mert fogtunk sneciket 
egy olyan bottal, amire tűből 
formáltunk horgot. Anyám 
annyit dolgozott, hogy nem ért 
rá nevelni, de megtett mindent 

értem. Nagyanyám nem volt, se 
testvérem. Ministráltam, járo-
gattam hittanra mindeközben. 

 ? Hogyan kezdett gitározni, 
zenélni?

A zenei életben mindenki 
kedvence a Beatles volt, így az 
ő számaikat játszottam először 
én is. Nem tanultam nyelvet, de 
angolul énekeltem a dalaikat. 
Nem tanítottak énekelni, gitá-
rozni, kottát írni, zenét szerezni 
vagy szöveget írni sem. Először 
az egyik barátom mutatta meg, 
hogyan kell lefogni az akkor-
dokat. Hallgattam állandóan a 
rádiót, persze a Szabad Európát 
is. Ez az adó közel volt a vatikáni 
frekvenciához, ahol a rózsafü-
zért mondták, latinul énekel-
tek, imádkoztak, így tanultam 
meg az Ave Mariát. Hallás után 
tanultam kizárólag, és ellestem, 
hogyan kell gitározni. Ha Bródy 
vagy Szörényi játszott, néztem 
a kezüket, utánoztam őket. 
Egy füzetbe pöttyökkel jelöl-
tem, melyik húrt kell lefogni a 
különböző daloknál, az akkor-
doknak ekkor még nem tudtam 
a nevüket. A Beatles mellett az 
Illés együttes is fontos lett

Anyám templomi énekkarba 
járt, tőle örököltem a hangomat, 
és ő vette észre, hogy van hallá-
som. Szerette volna, ha hegedü-
lök, tangóharmonikázok vagy 
zongorázok, de ezek nem jöttek 
össze, a gitározásban pedig már 
nem bízott.

A gitárvásárláshoz azt a 
feltételt szabta, hogy az ipari 
iskolában kapott 300 forintos 
ösztöndíjakból én fizessem ki a 
gitárt magam. 1963-ban vettem 
az első gitáromat ezer forintért 
részletre. Anyám 750 forinttal 
ment nyugdíjba, ami akkor 
nagy pénz volt.

És a gitározással kezdtem 
kikezdeni anyám idegeit. A 
szomszéd asszony sokszor a 
kezével verte az ablakot. Anyám 
bevarrta a gitárt egy zsákba, 
bezárta a szekrénybe, és eltette 
a kulcsot. 

Addig ügyeskedtem, amíg 
kinyitottam a szekrényt, 
kiszedtem a gitárt, majd vissza-
varrtam a zsákba, és visszatet-
tem a szekrénybe. Semmi nem 
érdekelt, csak a gitár. 

 ? Hogyan alakultak meg a 
zenekarai?

Az első zenekarom környék-
beliekből állt, a basszusgitárost 
magam tanítottam meg gitá-
rozni. Én kísérőgitáros és éne-
kes voltam, ő ritmusgitáros lett. 
Szereztünk szólógitárost is. Az 
akkori dobosunk E Kertváros-
ban él. 

A katonaság alatt is lett zene-
karom. Győrben voltam katona, 
hetvenes éveket írtunk, Akkor 
még éjjel néha arra ébredtünk, 
hogy lőnek... Nagy szó volt, hogy 
egyedül nekem volt a katonaság-
nál zenebungim, ott tartottuk a 
dobot, az erősítőt, a gitárokat, 
Kemény konfliktusaim voltak 
a hadseregben, de azért néztek 
el nekem mindent, mert a zene-
karral nyertünk a hadseregnek 
egy színes televíziót. Nagy érték 
volt az akkor! 

 ? Úgy tudom, a katonaságnál 
kapta a Dax nevet. 

Igen, Daxként szereltem le. 
A névadóm most Sopronban 
él A katonatársaim egyébként 
Ferenczy elvtársnak hívtak, a 
Rudit nem szerettem. Anyám 
soha nem mondta ki a neve-
met, kisfiamnak hívott. Egyszer 
viszont édes fiamnak szólított: 
akkor, amikor elmondta, hogy 
nem tudja vállalni a gimná-
ziumi taníttatásom. Nagyon 
szégyelltem, hogy nem jártam 
gimnáziumba, de később esti 
tagozaton leérettségiztem. 

 ? Hogyan került az Egyház zenei 
életébe?

A leszerelésem után tértem 
meg. Karácsony előtt jártunk. 
Nem volt se barátom, se barát-
nőm, se zenekarom. Mentem 
haza a sötétben, esett a hó, gon-
dolkodtam, hogy most mit csi-
náljak… Ilyenkor más katona a 
kocsmába megy, de én Eszter-
gomban a Fürdő Szállóba tér-
tem be, ahol azelőtt gitároztam. 
Impozáns, úri hely volt, bált tar-
tottak akkor is. Megszólított egy 
haverom barátnője, és a lelkem-
re kötötte, hogy mindenképp 
menjek el a dorogi plébániára. 
Két hét múlva be is kopogtam 
oda, Dió nyitott ajtót. Ő mondta 

Daxnál jártunk látogatóban
Úgy teremtett, hogy már tudta: gitározni fog és dalokat szerezni

Ferenczy Rudolf, közismert nevén Dax sokaknak ismerős dalairól a gitáros misék 
magyarországi elterjedésének idejéből. A „nagyok” kezét lesve tanult gitározni, és 
még az sem akadályozta, hogy az egyik ujjpercét később vissza kellett varrni. Gyer-
mekkori nélkülözésekkel a hátizsákjában tért meg a katonaság után. Bár feleségé-
vel, Évával gyermekük nem született, mégis rengeteg lelki gyermekük lett.
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nekem először azt, hogy „test-
vér”, ő volt az, aki először átö-
lelt. Diónak volt gitárja, így a kis 
közösségének kellett zenélnem. 
Dió térített meg, hajnalokig 
beszélgettünk az Egyházról, a 
katolikus hitről. Meggyóntam 
nála. Ő adott nekem versesköny-
veket, és a saját versei megzené-
sítésére is felkért. Idővel létrejött 
a Dax–Dió páros, mert addig 
kért, hogy írjak zenét, amíg meg 
nem tettem neki. Belemerültem 
a vallásos irodalomba, az egyhá-
zi életbe, és teljesen megválto-
zott az életmódom is. Akkor már 
játszottam lagzikban jó pénzért, 
de azért délután kettőtől más-
nap reggelig kellett muzsikálni, 
utána a miséken énekeltünk. 

 ? Milyen érzés volt, hogy megta-
lálta az útját?

A megtérésemmel összeállt az 
életem. Beúsztak régi élmények 
arról, hogy a Jóisten hányszor 
segített. Például amikor bele-
estem januárban a Kis-Duná-
ba, mert csúszkáltam a jeges 
stégen. A víznek gyors folyása 
volt, ha beér a Nagy-Dunába, 
nekem annyi. Valahogy feljöt-
tem a víz alól, még épp elértem 
a stéget, kimásztam, azt hittem, 
ott fagyok meg. A kocsmaajtóból 
megláttak, behúztak, de akkor 
már jeges volt a ruhám. Pálinká-
val melegítettek fel. Erről persze 
anyám nem is tudott... Amikor 
megtértem, sokszor éreztem: 
„Mit gondolsz, ki fogta meg a 
kezed?” Nem volt semmi sem 
véletlen. Engem úgy teremtett a 
Jóisten, hogy ő már tudta, hogy 
gitározni fogok, és dalokat fogok 
szerezni az ő dicsőségére – én 
még nem. 

 ? Hogyan kezdődött a templomi 
gitározás?

„Püspöki” engedély kellett, 
hogy megszólalhasson a gitár a 
dorogi templomban. Kismaro-
son is gitároztam 1973-ban, ott 
Sándor atya támogatta a Reg-
num Mariánomba kapcsoló-
dásomat. 1974-ben a nászútról 
hazatérve egyenesen Nagyma-
rosra mentünk zenélni

Törekedett arra, hogy a dalai 
illeszkedjenek a liturgiába?      Ez 
mindig fontos volt nekem, bár 
voltak olyan papok, akik nem 
tartották liturgikusnak az éne-
keinket. Éva készítette a füzete-
ket, hogy a hívek velünk énekel-
hessenek. Sok szöveget én írtam, 
de Sík Sándortól is vettem át ver-
seket, majd rátaláltam Dienes 
Valéria költészetére. Volt olyan, 
hogy dallamot álmodtam, 
lementem éjszaka az alagsorba, 
ahol volt egy általunk készített, 
hangszigetelt stúdió. Felvettem 
a dalt, szöveget később írtam 
hozzá. Voltak az énekkarban 
olyan lányok, akik értettek a 
zenéhez, néha maguktól hozták 
a dallamra a kísérő szólamot.

 ? Milyen kiemelkedő pontok 
voltak a pályáján?

Beton atya intézte, hogy II. 
János Pál pápa budapesti láto-
gatásán zenélhessek én is Var-
ga Attilával és Jenővel. Van egy 
fotó arról, hogy Éva ráköti a pápa 
kezére a sálját, miközben a pápa 
mindenkivel kezet fog. Hatal-
mas élmény volt hatvanezer 
ember előtt gitárral megszólal-
ni egyedül: a Hálaadó zsoltárt én 
kezdtem el, aztán egy stadiony-
nyi ember énekelte. Franciaor-
szágban is volt ilyen élményem. 
Jó emlék volt a hatvanadik szü-
letésnapom megünneplése is.

 ? Sík Sándor és Michel Quoist 
keresztútját sokan ismerik, 
amiket megzenésített, de még 
gyerekeknek is írt műveket, pél-
dául a Mesetó című albumot. Mi 
vezette hozzájuk?

A gyerekeknek írt versek úgy 
kezdődtek, hogy Homoki Nagy 
Katalin, aki meséket ír, felhívott 
telefonon, és megkért, hadd 
játsszon a műsora elején és 
végén a dalaimból. 

Évában egy olyan partnert 
kaptam, aki foglalkozása kap-
csán értett a gyerekekhez. Saj-
nos nem lehetett gyermekünk, 
és nem is fogadtunk örökbe. A 
80-as években az esztergomi 
Kerektemplom megtelt fiata-
lokkal, amikor ott gitároztunk: 

rengeteg gyerekünk lett ilyen 
módon. Amit nem kaptam, azt 
megadták később, de máshogy. 
Beleálltunk abba, hogy a fia-
talokkal foglalkozzunk. Sokat 
táboroztattuk őket, betlehe-
meztünk vagy keresztutat jár-
tunk velük. Az akkori plébános 
teljesen ránk bízta a programok 
szervezését és megvalósítását. 
Minden évben mentünk szo-
ciális otthonokba, szegényhá-
zakba, kórházakba, házakhoz, 
de templomokban is előadtuk 
ezeket, ahova mindig rengete-
gen eljöttek. Az esztergomi kál-
várián is több százan voltunk, 
amikor keresztutat énekeltünk. 

 ? Esztergomhoz kötődik az 
élete. Mindig ezen a környéken 
laktak?

Hat különböző albérletben 
laktunk Esztergom vonzás-
körzetében, szép helyeken, a 
mostani házunk Táton a saját 
otthonunk. Vagy húsz évig 
éltünk Bajóton Beton atyának 
és sógoromnak Alajos atyának 
köszönhetően. Ott is volt kóru-
sunk. Sokat kalapáltam, véstem 
a gitározás mellett. Egyszer az 
egyik ujjam utolsó percét lesza-
kította a garázsajtó. A felesé-
gem vitt autóval az esztergomi 
sebész barátomhoz, aki vissza-
varrta az ujjpercemet. Most is fáj 
még. Amikor hat éve eljöttünk 
Bajótról, letettem a gitárt. Egy 
Ave Maria az utolsó dalom.

 ? Mit dolgozott?
Az esztergomi kórházban 

műhelyvezető voltam, onnan 
mentem nyugdíjba. Kaptam 
Semmelweis-érmet is, a mun-
katársaimtól pedig egy arany 
pengetőt. Volt olyan, hogy kará-
csonykor nem ment a fűtés, fáz-
tak a betegek. Egyedül szétszed-
tem az olajkazánt, megkerestem 
a hibát, megjavítottam. Nem 
fázott így a Jézuska. Több dalom 
született abban a kazánházban.

 ? Miért hálás különösen?
Hogy megszülettem, és meg-

éltem ezt a 73 évet, amit mesél-
hetnék reggelig.

Hála Istennek, hogy van utó-
dom, lelkes énekesek, akik foly-
tatják a missziós feladatot. Máig 
megtelik minden vasárnap Esz-
tergomban a vízivárosi templom 
családokkal, sok-sok gyerekkel.

 A hála tartja bennem a lelket, 
a rengeteg pozitív élmény, amit 
átéltem, és a rengeteg negatív, 
amit megúsztam. Megtaláltam 
mindennek a magyarázatát. 
Fogta a kezem valaki, kihúzott a 
Dunából. Az agyamat irányítot-
ta, meg a szívemet, a lelkemet.  

Egy dalom kezdő soraival 
búcsúzom: 

„Jó utat találtam Uram a keze-
det fogom, és el nem eresztem.”

VÁMOSSY ERZSÉBET
(ÚJ EMBER C. ÚJSÁGBAN MEGJELENT)

RIPORTJÁBÓL MERÍTVE 
FOTÓ: LAMBERT ATTILA
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A táti iskola két nyolcadik osz-
tálya és osztályfőnökeik, Pethő 
Andor (8.A) és Pédl Petra (8.B), 
valamint felkérésükre a gyere-
kek egykori tanítója, Baumann 
Ildikó szeptember 20-24-ig a 
Rozetta Tours Utazási Iroda köz-
reműködésével utaztak Erdély-
be. A 36 diák között helyet kapott 
néhány szép tanulmányi teljesít-
ményt nyújtó hetedikes is. 

Az utazást eredetileg már az 
elmúlt tanévben nyertük, de a 
koronavírus miatt sajnos nem 
utazhattunk Erdélybe. Nagy 
örömünkre a kirándulás végül 
idén szeptemberben sok-sok 
előkészületi munkát követően 
megvalósulhatott.

Szeptember 20-án kora reg-
gel gyülekeztünk az iskola 
kertvárosi épületénél. Egy utol-
só okmányellenőrzés, rövid 
regisztráció, végül búcsúzkodás 
után izgatottan indultunk útnak 
Nagyváradon át Kolozsvárra. Az 
idegenvezetőnk, aki öt napon 
keresztül vezette csoportunkat, 

Szolnokon csatlakozott hoz-
zánk. Nagyváradon, melyet Ady 
városának is szoktak emleget-
ni, ismerkedtünk a történelmi 
város épületeivel, megtekintet-
tük a főteret, és a Körös-parton 
sétáltunk. 

Az öt nap alatt három szállás-
helyünk is volt. Nem számított 
egyszerű feladatnak a csomagok 
folytonos ki- és bepakolása, de az 
utazás végére legalább ebben is 
rutint szereztek a gyerekek. 

Első este Mátyás király szülő-
helyén, Kolozsváron egy hotel-
ben szálltunk meg, ahol meleg 
vacsorával, ízletes húsgombóc 
levessel és erdélyi krumpligu-
lyással vártak bennünket.

Éjszaka sikerült kipihennünk 
az út fáradalmait, s másnap 
szép őszi időben kezdtünk neki 
Kolozsvár felfedezésének. Szál-
lásunktól másfél kilométerre volt 
a Házsongárdi temető. Először 
oda látogattunk el, azt követően 
megtekintettük a város fő neve-
zetességeit, többek között a nagy 

múltú erdélyi iskolákat, a góti-
kus Szent Mihály-templomot 
és Mátyás király lovas szobrát. 
Városnéző programunk után a 
Tordai-hasadékhoz utaztunk, 
mely a legenda szerint a kunok 
elől menekülő Szent László 
király mögött hasadt ketté. A 
délután folyamán kellemeset 
túráztunk a hasadékban, majd 
csodás élményekkel feltöltődve 
indultunk második szálláshe-
lyünkre, Nyárádtőre, ahol egy 
modern motelben pihentünk 
meg éjszakára. 

Másnap Nyárádtőről Szovátá-
ra kirándultunk, a világ legna-
gyobb heliotermikus tavához, 
a Medve-tóhoz, azután a híres 
parajdi sóbányába látogattunk 
el. Farkaslakán megkoszorúz-
tuk a Kossuth-díjas író, Tamási 
Áron síremlékét. Következő állo-
másunkon, Székelyudvarhelyen 
felkerestük a város központjá-
ban található Emlékezés Park-
ját, ahol 13 történelmi, illetve 
mondabeli személyiség, például 

II. Rákóczi Ferenc, Hunyadi 
János, Csaba királyfi és Bem 
apó bronzszobra áll. Székelyud-
varhely után a harmadik, egyben 
utolsó szállásunkra tartottunk, 
de útközben megálltunk egy kis 
pihenőre Korondon, és a székely 
kézművesek portékáiból vásá-
roltunk. Két éjszakát Nyikóma-
lomfalván töltöttünk egy kedves 
házaspár vendégfogadójában, 
családias környezetben. A finom 
vacsora elfogyasztása után vál-
lalkozó kedvű fiataljainkat nép-
táncosok tanították táncolni. 

Negyedik nap reggel erede-
tileg a helyi iskola tanulóival 
ismerkedtek volna a gyere-
kek, azonban a koronavírus 
elleni óvintézkedéseket miatt 
csak az intézmény udvaráig 
jutottunk, ott köszöntött ben-
nünket az igazgató asszony. A 
helyi diákokkal sajnos nem is 
találkoztunk, így a nekik szánt 
édességet és játékokat az igaz-
gató asszonynak nyújtottuk át 
néhány táti kiadvány és hazai 
bor kíséretében; valamint az 
Assist-Trend Kft. által gyártott 
nagy adag papírárut, amit fel-
keresésünkre egyik diákunk 
édesapja, Kornokovics Zoltán 
biztosított. Ezúton is köszönjük 
a nagylelkű támogatást.

A nap folytatásaként a Gyil-
kos-tónál jártunk, ahol meg-
ismerkedtünk Farkas Eszter 
legendájával, majd onnan a 
Békás-szoroshoz kirándul-
tunk. Az időjárás ezúttal nem 
kedvezett nekünk, de szeren-
csére minden eshetőségre 
felkészülve mindannyiunk-
nál volt esőkabát, esernyő, 
így kevésbé áztunk meg. A 
késő délutáni órákban tér-
tünk vissza szálláshelyünkre, 
Nyikómalomfalvára. A napot 
hosszas beszélgetéssel, közös 
játékkal zártuk a fáradhatatlan 
gyermeksereggel.

Kirándulásunk utolsó napja 
is sok élményt tartogatott szá-
munkra. Az ébredést követően 
megreggeliztünk, átvettük úti 
csomagjainkat, elbúcsúztunk 
szállásadóinktól, majd Székely-
derzs felé vettük az irányt, ahol 

Táti iskolások Erdélyben
„Székelyföld természeti kincsei” - beszámoló egy felejthetetlen 
ötnapos utazásról

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! Programjának keretében „Szé-
kelyföld természeti kincsei” címmel nyert ötnapos erdélyi kirándulást a Táti 
III. Béla Általános Iskola nyolcadik évfolyama. 
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megtekintettük Székelyföld 
egyik legrégebbi műemlékét, az 
unitárius vártemplomot, mely 
a világörökség részét képezi. A 
vártemplom különlegességé-
hez tartozik a XV. században 
készült Szent László-legendát 
ábrázoló freskóciklus, mely 
kiváló minőségben maradt 
fent, továbbá a javítási mun-
kák során előkerült rovásírást 
tartalmazó tégla. Következő 
állomásunk a Fehéregyháza 
határában fekvő történelmi 
emlékhelynél, a Petőfi-emlék-
műnél volt, ahol a költő és for-
radalmár tiszteletére koszorút 

helyeztünk el. Hazafelé vezető 
utunkat még egy nagyobb meg-
állóval tarkítottuk, az erdélyi 
szászok legnagyobb szellemi 
központját, Nagyszeben lenyű-
göző városát csodáltuk meg. 

Látványokban gazdag tájakon 
utazva, rengeteg felejthetet-
len élményt szerezve végül 
éjfél magasságában érkeztünk 
haza, Tátra. Mindannyiunk 
számára örök emlék marad ez 

a csodálatos öt nap. Reméljük, 
hogy a jövőben még sok osztály 
jut el a Határtalanul Program 
keretében Erdélybe! 

PÉDL PETRA
SZERVEZŐ TANÁR 

3 évvel ezelőtt kértek fel egy 
viszonylag egyszerű feladatra- 
legalábbis nekem annak tűnt. A 
táti iskolában kellett a fiatalokat 
az elsősegélynyújtó versenyek-
re felkészíteni, bár a tudásom 
a témában régi versenyekből 
és az arra való felkészítésből 

fakadt, amiket Aubéliné Brüsz-
szel Éva néni tartott nekünk, 
illetve tanárnak is annyira vol-
tam mondható, mint kecske 
macskának. 

Rovnyai Orsolya tanár-
nővel tartottam az órákat, 
nem volt túl kötött és nagyon 

megszerettem a fiatalokat. Ők 
eljöttek péntek délutánonként, 
gyakoroltak, tanultak. Jött az 
online oktatás és vele az online 
verseny. Elsősegélyből. A gye-
rekek, akikkel nagyjából 6 év 
a korkülönbség, még jobban a 
szívemhez nőttek. Szépen men-
tünk felfelé a versenyben, mikor 
jött az e-mail, hogy várnak 
minket Békéscsabán az Orszá-
gos Elsősegélynyújtó Versenyre. 
Sosem voltam és nem is igazán 
emlékszem vissza volt-e olyan 
csapat, akit én ismertem és kint 
volt ezen a versenyen.

A nyarat a fiatalok, név 
szerint: Köteles Csenge, Sza-
lóki Barbara, Bagdi Amina, 
Madarász Nóra, Fekete Marcell 
Zsombor és Kornokovics Máté, 
akik reggeltől estig, sőt online is 
készültek a versenyre. Rovnyai 
Orsi, aki az elejétől velem volt a 
készülésben szintén rászánta 
a nyarát a készülésre. A csapat 
neve Vörös5ös lett, mivel 5 tag-
ból kellett volna állnia, ők hatan 
voltak, viszont a sors közbe szólt 
és Csenge két nappal a ver-
seny előtt sajnos lebetegedett. 
Nagyon büszke vagyok rá is. 

2021. szeptember 11-én jött 
a verseny. 9 órakor indultak és 
idézem ,,A verseny maga Békés-
csaba városában egy közel 
5,5 km-es körpályán valósul 
meg...". Mindezt a melegben, 
kötszeres ládával és maszkban. 
Elképesztően büszke vagyok a 
csapatra, akik különdíjat kap-
tak a tömeges kárhelyre, ahol 
több, mint 10 sérültet láttak el 
és egy percen belüli mentőhí-
vást intéztek, maximális pon-
tot kaptak erre, egy robbantá-
sos balesetre. 

A verseny után hazajöt-
tünk kisbusszal, amit innen 
is nagyon szépen köszönünk 
Turi Lajos Polgármester úrnak, 
hogy elintézte nekünk. Köszö-
nöm szépen az összes olyan 
személynek, akik segítettek 
nekünk, kötszerrel, baleset 
imitálásban, szakmai segítség-
gel, szintén Turi Lajos Polgár-
mester úr, illetve drága barát-
nőm, Veres Réka mentőtiszt 
hallgató.

Köszönöm Nektek, Fiatalok, 
hogy ennyi munkát tettetek 
bele. Köszönöm Kalmár Károly 
Igazgató úrnak is, az összes 
háziverseny és bemutató meg-
szervezésre adott engedélyét és 
a támogatást.

Remélem, jövőre ugyanígy 
sikerül kijutnunk és megmé-
rettethetik magukat a fiatalok.

MÓDOS RÉKA,
FELKÉSZÍTŐ

A Vörös5ös
Különdíj a táti elsősegélynyújtó csapatnak

Szép eredménnyel tértek haza a táti iskolások a Békéscsabán megrendezett 
Országos Elsősegélynyújtó Versenyről
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A cikk megírásakor, 2021. 
november 25-én, a Szent 
György Otthon lakóink hozzá 
tartozói részére, szigorú higié-
niai szabályok betartása mel-
lett még nyitva áll.

A naponta növekvő esetszám 
miatt, a klubosok és az érdeklő-
dök felé átmenetileg be zártuk 
kapuinkat.

A bizonytalan járványügyi 
helyzet miatt, az elkövetke-
zendő adventi időszakra és a 
karácsonyra is a tavalyi évhez 

hasonlóan, magunk között 
készülődünk. A mindennapi 
foglalkozások, programok at 
továbbra is megtartjuk, ezzel 
is biztosítva, hogy kiegyensú-
lyozott, békés napokat teremt-
sünk időseinknek. 

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok magam és a dolgozóim 
nevében mindenkinek békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt!

HAUSZKNECHT KRISZTINA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Hírek a Szent György 
Otthonból

GÓLYAHÍR

2021. őszén született gyermekek, városunk legifjabb polgárai:
Hajdú Bálint és Kovács Tímea leánya, Olívia
Rózsahegyi Kálmán és Török Edina leánya, Janka
Berendi Norbert és Kolarova Katerina leánya, Hanna
Gera Patrik és Bauer Cintia fia, Botond Leó
Emmer Péter és Csapó Brigitta Erzsébet fia, Péter
Hegyi Sándor és Tardos Katalin fia, Botond
Babocsai Tibor és Szenes Gabriella leánya, Luca
Pápa Krisztián és Tóth Judit leánya, Viktória
Csepregi Attila és Bartl Szabina leánya, Fanni
Szabó Márk és Bundschuk Evelin leánya, Natália Olívia
Dániel László és Karácsony Nikolett leánya, Annabell
Petneházi László és Vörös Alexandra leánya, Lotti
Margit Dávid és Papp Alexandra leánya, Nara
Nardoletti Gábor és Mrella Zsuzsanna fia, Gábor Levente

Helyesbítés: Előző számunkban tévesen jelent meg egy név, 
helyesen: Árvai Márton és Árvai-Farkas Bernadett leánya, Míra
A hibáért elnézést kérünk a családtól.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Szelektív hulladékgyűjtés - 2022. éves elkülönített gyűjtési napok
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója

Figyelem: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a díszektől mentes fenyőfákat szállítjuk el!

Tájékoztatás a Táti Közös Önkormányzati Hivatal telefonos elérhetőségek megváltozásáról

Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Táti Közös Önkormányzati Hivatal telefonos elérhetőségei részben megváltoztak. 
2021. november 25-től az alábbi telefonszámokon érhető el a Hivatal:
Tát - székhely: 06-33-514-510; 06-33-514-520 Mogyorósbánya – kirendeltség: 06-33-507-855

Idén is megrendezésre kerül a "Karácsonyi könyvtáros deko-
rációs verseny" a Facebook-on, melyen idén a Táti Könyvtár  
is részt vesz. Az öt legtöbb szavazatot (lájkot) kapott könyvtár 
értékes dekorációs csomagot nyer.
Kérjük szavazzon könyvtárunkra, melynek lehetőségét a Táti 
Kultúrház Facebook oldalán találja!
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Tát Város Önkormányzat Kul-
túrház és Könyvtár sikeresen 
pályázott az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő Előadó-művészeti 

szervezetek 2021. évi temati-
kus egyedi többlettámogatása 
elnevezésű programban, mely 
segítségével műsoros estek, 
koncertek, felnőtt és gyerek-
színházi előadások kerülhetnek 

megrendezésre 2022. június 
30-ig bezárólag.

Az ősz folyamán az intéz-
mény három előadással várta 
az óvodásokat az Ákom-Bákom 
Bábcsoport közreműködésével. 
(A Kiskondás, Csizmás Kandúr, 
A világgá ment csacsi.)

A szeptemberben megrende-
zett musical est keretében Vágó 
Zsuzsi és Kocsis Dénes volt Tát 
vendége. A szüreti Mulatságon 
az idősebbeket operett műsor, 

a gyerekeket pedig gólyalábas 
bohócműsor várta.

Az Adventi Családi Progra-
mok keretében a Kalimpa Zene-
kar adott koncertet.

December 3-án került bemu-
tatásra a Meseautó című nagy 
sikerű film színpadra írt válto-
zata a Komáromi Magyarock 
Dalszínház előadásában.

Januárban újabb musical est-
tel, majd koncertekkel folytató-
dik a program.

„A zene a befogadás aktusával 
válik rendezett vagy rendezetlen 
hangok sorozatából muzsikává”

2021. szeptember 11-én a táti 
Kultúrház adott otthont Leány-
váriné Szádóczki Irén tanárnő 
által szervezett zenés musi-
cal-estnek. Az est fellépő vendé-
gei Vágó Zsuzsi és Kocsis Dénes, 
az Operettszínház színművészei 
voltak.

A két kiváló énekes szívet-lel-
ket melengető dalok felidézésé-
vel szórakoztatta a lelkes közön-
séget. A két felvonásból álló 
műsorban különböző műfajú 
(musical, opera, operett, könny-
űzenei) énekek közül hallhat-
tunk válogatást: Rómeó és Júlia 
– Szívből szeretni/Erkély-duett/
Lehetsz király; West Side Story 
- Maria; Abigél – Nincsenek cso-
dák; Valahol Európában – Nézz 
rám; Mozart – Szeret mind, ki 
ismer/Forog a tánc; Miss Sai-
gon – Szóló szaxofon – Rebecca 
– Palack dal; Bánk bán – Hazám, 
hazám; Rudolf – Ez más; Szen-
tiván éji álom – Puccos taliga; 
Jekyll & Hyde – Férfi kell; Kálmán 
Imre: Az ördöglovas – Ma Önről 
álmodtam. Zsuzsi és Dénes cso-
dálatos hangjukkal, közvetlen-
ségükkel eggyé forrasztották e 
két óra alatt a művész és hallgató 
világát. Nosztalgiázva meséltek 
közös színházi fellépéseikről, 
élményeikről, az előadói termet 
színházzá varázsolták.

Irénke is nagy lépésre szánta el 
magát, amikor magánének óráin 
egyik merész álma megvalósí-
tására készült fel: Kocsis Dénes-
sel együtt lépett színpadra, a 

Valahol Európában című musi-
cal-ből csendült fel kettőjük tol-
mácsolásában a Nézz rám című 
duett.

A kultúrház hosszú idő eltelte 
után ismét megtelt varázslatos 
hangokkal, vidámsággal, zene-
szárnyalással. A sokszor meg-
hatódottságtól könnyes szemű 
közönség állva énekelte együtt 
a színművészekkel a záródalt, a 
Neoton Família Holnap hajnalig 
című énekét.

Bízunk abban, hogy a meg-
álmodott és megvalósult han-
gulatos est sorozatrendezvény-
nyé növi ki magát, ahol kedvelt 
hírességeink előadásaiban fel-
csendülhetnek az ismert, esetleg 
kevésbé ismert, ám csodálatos 
hangzásvilágot közlő dallamok. 
Az műsor sikerességét Szladik 
Tibor tanár úr hangtechnikai 
munkája segítette, köszönet érte.

Várunk mindenkit újra nagy-
nagy szeretettel a következő ren-
dezvényre 2022. január 16-án, 
ahol Csengeri Attila, Janza Kata 
és Kocsis Dénes lesznek a fellépő 
vendégek.

PRANTNERNÉ
TURI MÓNIKA

Musical-estek Táton
Szeptember után januárban is

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár sikeres pályázatának köszön-
hetően egyre több műsoros est válik elérhető megfizethető jegyárak mellett 
a településen. Ezen sorozat egyik eleme a Leányváriné Szádóczki Irén segítsé-
gével szervezett musical-est sorozat, mely keretei között olyan fellépőket fo-
gadhatunk a Táti Kultúrházban, mint Vágó Zsuzsi, Janza Kata, Kocsis Dénes és 
Csengeri Attila

Színházi előadások a 
Kultúrházban
Sikeresen pályázott az intézmény
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Már hosszú ideje működik a 
Táti Főnix Darts Klub a Táti 
Kultúrházban a Duna-Gere-
cse Tát Sportegyesület darts 
szakosztályaként, azonban 
az utóbbi időben ugrássze-
rű növekedés következett be 
a létszámban. A legutóbbi 
összejövetelünk re többen 
nem tudtak eljönni, ám így is 
tizenöt fő játszott, versenyzett 
egymással.

 Minden alkalom gyakorlás-
sal, edzéssel kezdődik, majd 
csoportmérkőzések következ-
nek, s így minden nap végén 
van egy győztesünk, a sikerél-
mény sem marad el.

 Nem csak Tátról, hanem 
többek között Tokodról, Eszter-
gomból, Szlovákiából, Süttőről, 
Lábatlanról, Dorogról is járnak 
hozzánk. 

 A klub nem egy zárt közös-
ség, hanem egy olyan csapat, 
akik ezen sport szeretetük-
ből kifolyólag álltak össze és 
szívesen látnak mindenkit, 
akár egy alkalommal játszana 
velünk, akár tagként szeretne 
csatlakozni.

 A tagok saját, névvel és 
logóval ellátott pólót kapnak, 
melyeket a versenyek alkalmá-
val viselünk. Ezen megméret-
tetések többnyire megyénken 

belül kerülnek megrendezés-
re, a rajtuk való részvétel nem 
kötelező, viszont bárki bene-
vezhet tudásszinttől függet-
lenül, ugyanis mi azt valljuk: 
„Versenyezni csak versenyen 
lehet megtanulni.” 

 2021. október 23-án Orosz-
lányban a Városkapu Darts 
Klub által került megrendezés-
re egy ilyen összecsapás, ahol 
Tisza - Kiss Zoltán 3. helyezett 
lett és elhozta a legmagasabb 
kiszállóért járó különdíjat is.

 2021. november 28-án a Hon-
véd Aurora Open paradarts 
kategóriájában Virágos Kis 
Lajos 3. helyezést ért el.

Szintén Virágos Kis Lajos 
kijutott a Belgiumban, Oosten-
dee-ben tartandó World Para-
Darts, Winmau World Trophy 
2021-re, amely ez év novem-
berében került volna megren-
dezésre, azonban a pandémia 
miatt 2022. május 20-22-én 
pótolják be, innen is sok sikert 
kívánunk!

 Jelenleg a Táti Kultúrház 
előterében játszunk öt táblán. 
Folyamatosan bővítjük a táblá-
ink, állványaink számát, hogy 
minél több embernek tudjunk 
minőségi, szórakoztató spor-
tolási és fejlődési lehetőséget 
biztosítani. 

 Új ötletekből sincs hiány, 
amiket igyekszünk megvaló-
sítani a jövő évtől kezdődően, 
hogy tovább népszerűsítsük ezt 
a sportágat. 

 Köszönjük a Táti Kultúrház-
nak, a Duna-Gerecse Tát Spor-
tegyesületnek, tagjainknak és 
mindenkinek, aki segített elin-
dulni az úton, amelyen törtetle-
nül haladunk tovább.

 Szeretettel várunk minden-
kit keddi és csütörtöki napokon 
18 órától 21 óráig. Előfordulhat, 
hogy egy-egy edzés elmarad, 
efelől érdeklődni facebook 
oldalunkon lehet (Táti Főnix 
Darts Klub – DG Tát SE), ahol 
minden egyéb kérdésre is szí-
vesen válaszolunk. 

SZILÁGYI PÉTER MIKLÓS

Szárnyalnak a Táti Főnixek
Darts élet a Kultúrházban

A 2022. január 9-én, 17 órai 
kezdettel a Táti Kultúrházban 
megrendezésre kerülő, új esz-
tendőt köszöntő koncertjére 
készül a Táti Német Nemzeti-
ségi Fúvószenekar.

2021-ben járványügyi kor-
látozások miatt elmaradt a 
már hagyományosnak számí-
tó hangverseny, így a zenekar 
tagjai  nagyon várják, hogy 
ismét, ezúttal 16. alkalom-
mal közönségükkel együtt 

köszönthessék az új évet. A 
fúvószene iránt érdeklődőket 
több zenei stíluson átívelő 
műsorral várják: a népszerű 
polkák és keringők mellett 
többek között könnyűzenei és 
jazz egyvelegek is bemutatásra 
kerülnek. 

Az együttest ezúttal is Szla-
dik Tibor művészeti vezető 
dirigálja majd. A belépőjegy 
megvásárlásával a zenekart 
pártoló tagként támogatja.

Újévi koncertre készül 
a zenekar

Az aktuális járványügyi rendeletek értelmében a koncert védett-
ségi igazolvánnyal látogatható.
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2021 őszén Simon M. Veronika, 
Cserhát-Munkácsy és Holló 
László díjas KUNST MEISTER 
festőművész, a Szent Lázár 
Lovagrend parancsnoka, fest-
ményeinek eladományozásá-
hoz pályázatot hirdetett, olyan 
intézmények között, akik vál-
lalják, hogy állandó kiállítási 
helyet biztosítanak.

Kultúrházunk is sikeresen 
pályázott. November 21-én a 
SMV 2000 festőtanoda soron 
következő kurzusán átadás-
ra is kerültek a festmények és 
származási okiratuk.

12 db vegyes technikával 
készült gyermekportré 40x30-
as méretben, ezek a festmények 
a táti porcelánbaba klub maj-
dani kiállító termében kapnak 
elhelyezést.

Addig a kultúrház emeleti 
előterében tekintheti meg min-
den kedves látogatónk.

Valamint átadásra került 
Jézus és Mária arcképe, ami 
szintén az előtérben kapott 
elhelyezést.

Simon M. Veronika nagyon 
termékeny festő, több mint 
200 gyermek és felnőtt kötetet 
illusztrált.

Több mint 800 egyéni kiállí-
tása volt a világon. Többek közt 
Párizs, London, New York, Los 
Angeles, Nagyvárad, Bereg-
szász, Kijev, Léva, Bázel, Kairó 
adott otthont tárlatainak. A 
Táti Galériában is több alka-
lommal állította ki alkotásait, 
illetve immár egy évtizede 
havi, kéthavi rendszeresség-
gel tart festőkurzusokat a 
Kultúrházban.

Összesen 1000 db festmé-
nyét ajándékozta 18 ország 300 
intézményének Csak néhányat 
kiemelve, festményei láthatók  
a Vatikán, Budapesten a Par-
lamentben, a Nemzeti Galériá-
ban, New Yorkban a Kormány-
zói Hivatalban, Krím félszigeten 
a Szépművészeti Múzeumban.

Több mint 10 főoltárképet 
készített, melyek többek közt  
Szatmárnémeti, Bihar, Gyön-
gyös, Budapest, Székesfehér-
vár, Debrecen vagy éppen Varsó 
templomait díszítik.

Az idei évben eddig 46 helyre 
100-nál is több képet adomá-
nyozott intézményeknek, mint 
Pápa, Dunaszerdahely, Csetény, 

Székesfehérvár, Marcalgergelyi, 
Ózd és köztük Tát is.

Köszönjük Veronikának 
nag ylelkű felajánlását és 

további jó egészséget kívánunk 
áldozatos munkájához.

GERÁNÉ
KOTOLÁCSI ZSUZSANNA

Festményekkel gazdagodtunk
Különleges festményekkel gyarapodott Kultúrházunk és Tát 
lakossága

2021 őszén Simon M. Veronika, Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas KUNST 
MEISTER festőművész, a Szent Lázár Lovagrend parancsnoka, festményeinek 
eladományozásához pályázatot hirdetett, olyan intézmények között, akik vál-
lalják, hogy állandó kiállítási helyet biztosítanak.

Simon M. Veronika Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas fes-
tőművész, magyar rekorder a„ Ki kicsoda a magyar oktatásban” 
lexikonban szereplő, elismert oktatója festőkurzusokat tart töb-
bek között a Magyar Művészellátó boltban, Budapesten, Székesfe-
hérváron a Marcsi Festőházban, Szőlősgyörökön, Siófokon, Táton 
és az ország több pontján Akadémiákat szervez.

 SMV 2000 Festőtanoda létrehozásával az interneten is fenn 
van, ahol  a festés rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket. Jelenleg 
a színkeverést és a CAPAFLEX festékvédő anyag alkalmazását 
ismerhetik meg. Létrehozta a www.smvmuvesz.hu webshopot 
ahol megtekinthetőek és megvásárolhatóak képei. Valamint a 

kurzusokon készült videók egyenként is és kurzusonként is meg-
vásárolhatóak, ami 4 videót tartalmaz. Ezek otthon megfesthető-
ek és a kurzusok a végén mestervizsgát lehet tenni a tanodában.

Veronika a járvány időszaka alatt online festéssel jelent meg 
a tanoda oldalán.  Itt alkalmanként ingyenes oktatást tart, mely 
segítségével gyönyörű képeket festhetnek otthonaik melegébe. 

Simon M. Veronika elérhetősége: simonmveronika@gmail.
com. Munkásságának ismertetője a simonmvaronika.gportal.
hu,  és  smvfestotanoda.hu oldalon érhető el.

2022. január 30-án tartja Táton a következő festőkurzusát, 
melynek témája a Pop Art stílus lesz.



Rendezvényeinket az éppen aktuális járványügyi szabályok betartása mellett tartjuk meg, illetve a járávány 
kedvezőtlen alakulásval elmaradhatnak! Kérjük kísérjék figyelemmel az aktuális rendelkezéseket. 


