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Sikeresen pályázott a fúvószenekar

1.000.000 forintot kapott az egyesület

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán nyert összegből többek között
egy kiváló minőségű tenor kürtöt vásároltak
A járványhelyzet miatt a Táti
Német Nemzetiségi Fúvószenekar tagjai az október 25-én
tartott 35 éves jubileumi koncert óta nem tudtak próbálni.
Elmaradtak a tavalyi szereplések és a mindig telt házas,
hagyományos újévi koncertjük.
A hangszerek pihentek, de az
egyesület tisztségviselői aktívak voltak. A Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága
megbízásából a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. ősszel pályázatot hirdetett a nemzetiségi civil

szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására. A rövid
beadási határidő ellenére Szádóczki Iván elnök nagy szakmai
alapossággal állította össze az
egyesület anyagát. A „Hangszer-és kiegészítők beszerzése
2021” címmel beadott pályázat
elnyerte az elbírálók tetszését.
Ennek alapján Magyarország
Kormánya 1.000.000 Ft vissza

nem térítendő támogatást nyújtott a Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekari Egyesület részére. A kapott összegből kiváló
minőségű, B&S 32/2-L tenorkürtöt vásároltak 850.000 forintért. A maradék 150.000 Ft pedig
lehetővé tette hangszertartó és
kottaállványok beszerzését. Az
elnökség úgy döntött, hogy az
új hangszert Jurásek Tivadarnak adják használatba. Ő közel
húsz éve aktív, elkötelezett tagja
a fúvószenekarnak.
A zenészek remélik, hogy
az elmaradt januári hangverseny helyett egy nyári koncerten újra találkozhatnak a
közönségükkel.

Magyar bajnok a Táti
Tigrisek
Amint arról lapunk előző
kiadásában beszámoltunk az
Esztergomi-Táti Jégkorong SE
csapata bekerült az Országos
Bajnokság IV/C kategóriájának
döntőjébe, ahol az első nyertes
mérkőzés után már csak egy
győzelem választotta el a cím
megszerzésétől.
Április utolsó napján a Táti PARKoló csoport tagjai májusfát
állítottak a Központi Rendezvénytéren. A húsvétkor tojásfának díszített mezei juharra több
tucat színes szalagot helyeztek
fel. A szalagok papírból készültek, így nem szennyezik a környezetet, leszakadás esetén
gyorsan lebomlanak, de az
ünnep elmúltával természetesen eltávolításra kerülnek.
A vidám köntösbe öltöztetett
fa a kicsik és nagyok tetszését is
elnyerte, ismét sokan keresték
fel.
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Az április 20-án, Debrecenben lejátszott második mérkőzésen 3-2 arányban diadalmaskodtak, így a csapat veretlenül
vívta ki a bajnoki címet. Gratulálunk minden játékosnak,
akik egész évben keményen
hajtottak, hogy az aranyérem
az ő nyakukba kerüljön!

Májusfa dekoráció a Kultúrház előtt

Táti Walzer

www.tat.hu

A munkálatokat az út kezelője,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
végzi el, mely idén mintegy 6,9
milliárd forintból 40,5 kilométernyi utat újít fel megyénkben.
Ezek között szerepel a 11129-es
számú út is, mely Mogyorósbányát köti össze a 10-es számú
főúttal.
A település vezetése az út
felújításával kapcsolatosan az
elmúlt években számos alkalommal kereste a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-t, mint a mogyorósbányai bekötőút kezelőjét.
A településvezetés igyekezett
minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy az elhasználódott útszakasz teljeskörűen
megújulhasson.
A projekt kapcsán dr. Völner Pál, a térség országgyűlési
képviselője tartott sajtótájékoztatót Mog yorósbányán.
Elmondta, a Magyar Falu Program keretében két ütemben
újul meg a bekötőút. Most 461
millió forintból a táti Római út
(Szentháromság kápolna) és a
mogyorósbányai iskola közötti szakaszt teszik rendbe – az
új burkolat mellett a padkát
és a csapadékvíz-elvezetést is
javítják. A második ütemben
pedig a táti vasúti átjáró és a
táti Római út között dolgoznak
majd a munkagépek.
Havrancsik Tibor, Mogyorósbánya polgármestere így nyilatkozott: - Nagy öröm számomra,
hogy a felújítási munkák megkezdődtek, így hamarosan egy

Felújítják a Tát és Mogyorósbánya
közötti utat

Megvalósul egy régóta várt fejlesztés

Az április elején megkezdődött munkálatokkal - két lépcsőben – újul meg a
táti vasúti átjáró és a mogyorósbányai iskola közötti szakasz.

biztonságos közlekedést biztosító úton közelíthetjük meg
településünket. Azt gondolom,
ennek az évek óta várt fejlesztésnek nemcsak a mogyorósbányaiak örülhetnek, hanem
mindenki, aki településünkre
érkezik, vagy akár a nemrégiben megépült kerékpárúton
áthalad Mogyorósbányán.
A Tát és Mogyorósbánya
alkotta közös konzorcium a

Pünkösd 2021

Turi Lajos polgármester gondolatai
Egy évvel ezelőtt ilyenkor a
járvány okozta sokkon voltunk
túl, most pedig a dráma után
vagyunk. A korábbi koronavírus esszék elmaradtak, helyüket a riasztó számok vették át.
Alig van, aki családi, ismerősi
köréből ne tudna – hallott volna – covidos rémtörténeteket. A

szakemberek egyértelmű útmutatása alapján ebből csak az
oltásokkal lábalunk ki. Sokféle
„vírussal” küzdünk. Valamelyik
még a sejtes szintig sem jutott
el a fejlődés során, valamelyik
pedig ezt jóval meghaladta.
Pünkösd lényege szerint
az egységre, az összefogásra,

Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében mintegy 157,466 millió
forintos, vissza nem térítendő,
uniós támogatás felhasználásával alakíttatja ki a Tát-Péliföldszentkereszt kerékpárutat.
A nyomvonal részben a most
felújítás alatt álló 11129-es úton
vezet majd végig, így a két keréken közlekedők javát is szolgálja
a kivitelezés.

WALCZER PATRIK
(24 ÓRA, 2021.04.13.)
ÍRÁSA ALAPJÁN
ÖSSZEÁLLÍTOTTA HÁMOS LÁSZLÓ

A fejlesztést finanszírozó
határozatot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

kezünk érintésére int, csak
együtt boldogulhatunk! Meg
kell próbálnunk lassan talpra
állni! Meg kell tanulnunk újra
alkotni, álmodni, remélni, bízni, közösségben élni! „Az ellankadt kezeket az égre emelni.”
Sorsunkat ne púpként éljük
meg - ami a földre rogyaszt -,
hanem keresztként tekintsük,
amelyet vinni kell, de inkább
az visz bennünket előre!
Gondtalan szép nyarat kívánok mindenkinek!
X X X II. ÉV FOLYA M 2. SZ Á M
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Oltóbusz Táton is

A Honvédség is segített a vakcinázásban
2021. március 31-én és április 28-án a Magyar Honvédség katonai oltóbuszán
oltották a táti lakosokat a Kultúrház előtt

Turi Lajos polgármester és
Dr. Kancz Csaba KEM Kormányhivatal kormánymegbízott

2020. december végén érkeztek
meg Budapestre a várva várt
oltóanyagok. Ezeket először az
egészségügyi dolgozók kapták meg, majd megkezdődött a
lakosság oltása, az idősebb korosztállyal. Az oltási kampányba
a kórházi oltópontok mellett februártól a háziorvosok is bekapcsolódtak. A betegek ellátása
mellett a betegrendelés változatlanul működött.
A praxisok - általában a hét
vége felé - elektronikus úton kapják meg a listát, melyek tartalmazzák, hogy a betegeik közül
kik kérték a védőoltást. A következő napok a szervezéssel telnek,
ki tudja felvenni az oltást a háziorvosi rendelőben, illetve ki tud
bemenni a kórházi oltópontra,
ki, milyen vakcinát kaphat, vagy
nem kaphat fennálló betegségei
mellett. (Utóbbit a betegeiket
jól ismerő háziorvosok tudják
legjobban mérlegelni.) Minden
beteget felhívnak egyeztetés céljából, de ez általában sokkal több
telefonhívást jelent, mint az oltások száma, mert sokszor előfordul, hogy betegség, munka, nem
megfelelő oltóanyag miatt nem
jó az időpont a pácienseknek.
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A kórházi oltópontok és a háziorvosok által végzett oltások
mellett, az elmúlt hónapban
a Magyar Honvédség katonai
oltóbusza is rendelkezésre állt
településünkön.
Segítségükkel mintegy 140
személynek tudták biztosítani a kétszeri vakcinát. Az ott
történt oltások szervezését és
lebonyolítását a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a háziorvosokkal karöltve
végezte. A lakosok kiértesítésében segítségükre voltak a Táti
Közös Önkormányzati Hivatal

munkatársai Kozlik Zsolt jegyző vezetésével.
Az oltóbuszon végzett munka
háttérhelyszínét (regisztráció,
nyomtatványok kitöltése, oltás
utáni megfigyelés) a Kultúrház
biztosította.
Március végén álltak szolgálatba a civil lakosság oltása
érdekében a Magyar Honvédség katonai oltóbuszai
országszerte. A különlegesen
felszerelt CURRUS ARIES típusú járműveken minden olyan
felszerelés és berendezés rajta
van, mint ami egy oltóponton
is megtalálható.
A tíz fős adminisztrációs,
valamint egészségügyi személyzet reggel nyolc órától
délután 5 óráig fogadta az előre meghatározott időpontokra
érkezőket.
HÁMOS LÁSZLÓ

Köszönet a háziorvosoknak

COVID 19 elleni oltás a háziorvosi praxisokban

Hazánkban több, mint egy éve tart a COVID 19 pandemia. Az oltások beadásában a háziorvosok is nagy szerepet vállalnak.
A hét második felében kapják
meg a vakcinákat, és adják be
az oltásokat. Előfordult, hogy
az oltási beleegyezés kitöltését
is segítik. Az orvosi vizsgálat
után kapják meg a vakcinát az
emberek, majd fél óráig tartó
várakozás során megfigyelik az
esetleges korai reakciókat.
Hatalmas terhet ró a háziorvosi praxis dolgozóira az
adminisztráció. A kiszállított
vakcinák dokumentálása, a
beteg kórlapjába rögzítés, beleegyező nyilatkozatok kezelése,
tisztifőorvosi hivatalba jelentés,
beteg részére oltási igazolás kiállítása, időpont adása a következő
oltásra. Sokszor hosszú órákig
elhúzódik az adminisztráció,
mely igen nagy figyelmet követel.
(A kórházi oltópontokon ugyanezt nagyobb csapat végzi.)
A háziorvosi praxisok helytállása nélkül nem tartanánk itt

X X X II. ÉV FOLYA M 2. SZ Á M

– több, mint 4 millió oltás beadása. Az önkormányzat nevében
szeretném megköszönni háziorvosainknak és munkatársainak
áldozatos munkáját:
Dr. Palotai Éva, Szabados
Béláné, Poszpisek-Nemes Bernadett (I.sz. háziorvosi körzet).

Dr. Nagy Katalin, Varga Ernőné (II.sz. háziorvosi körzet).
Dr. Marosi István, Taubner
Edina (III.sz. háziorvosi körzet).
Az oltások folytatódnak,
további munkájukhoz jó egészséget, kitartást kívánunk.
DR. MOSONYI ANNA KÉPVISELŐ

„Hogy mi van az oltásban?
Az elfelejtett puszik és ölelések. Az iskolai kirándulások.
A nagymamák és nagypapák az ünnepi asztalnál. Egy jó
film a moziban, pattogatott kukoricával és nagy kólával. Egy
teltházas színházi este. Egy párezres koncert. Egy éttermi vacsora barátokkal, ahol belekóstolhatunk egymás előételébe. Egy
hétvégi kiruccanás valahova repülővel, előző héten kitalálva. A
pizsamaparti, ahová mindenki saját készítésű nasit hoz. A sportversenyek. A kézfogás bemutatkozáskor. A nyugodt álmok és a
nyitott határok. A padsorok között sétáló tanárok. A percenként induló repülők és a tömeg a pályaudvaron. A szabadság,
hogy akkor maradok otthon, amikor szeretnék... „
ismeretlen szerző

Táti Walzer

www.tat.hu

Pünkösdkor a keresztény Egyház Jézus mennybemenetelének ünnepét tartja, mozgó
ünnep úgy, mint a Húsvét a
feltámadás ünnepe. Pünkösd
ünnepe május 10. és június 13.
közé esik, idén május 23-24ére. Péter apostol prédikációinak hatására megalakultak
a gyülekezetek, ezért tartják
ekkor a keresztény Egyház születésének kezdetét is. A szentlélek pünkösd napján tüzes
lángnyelvek alakjában árad ki
Jézus Krisztus anyjára, Szűz
Máriára, valamint az apostolokra, galamb képében.
Ezen az ünnepen választották meg a pünkösdi királyt,
aki egy évig birtokolta a címet.
Felmenőim, rokonaim elbeszélése szerint 1942 előtti eseményeken ügyességi játékokkal választották ki a győztest.

Pünkösdi szokások Táton

Pünkösdi királyválasztás az 1942 előtti években

A cím viselőjét ügyességi játékokkal választották ki. Birtokosa egy évig különböző kiváltságokra volt jogosult.
Futóversenyeket rendeztek, két
útvonal volt kijelölve, templomtól volt a rajt, a Hősök szobránál bekanyarodva a mogyorósi úton, a Szentháromság
kápolnánál volt a cél. A másik
útvonal rajtja a Hősök szobránál volt, a kápolnáig futottak,
majd visszafordulva a cél is
a Hősök- szobránál volt. Aki
elsőnek a célba ért, az lett a
pünkösdi király. A győztesek
közül két apró termetű testvérpárt említettek többszöri
győztesként: Mechler György
gyermekeit, Györgyöt és Jánost,

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2021
Tát településen a lomtalanítás 2021.06.05-én és 2021.06.19-én
kerül megrendezésre az alábbi területi bontás szerint:
2021.06.05: Kertvárosi városrész
2021.06.19: Újtelep városrész, Depó városrész, Ófalu városrész
Kérjük, az elszállítandó max. 3 m3 lomhulladékot reggel 6
órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést végző jármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen elvégezhető legyen.
A lomtalanítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy dobozban helyezze
ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink munkáját.
Éves lomtalanítás keretében háztartási lomok- háztartási
berendezési tárgyak, bútorok, műanyag eszközök, könyvek,
ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.-kerülnek elszállításra.
Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el:
Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.)
Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, vegyszereket,
gyógyszereket, növényvédő szereket, fáradt olajat vagy ezekkel szennyezett tárgyakat, akkumulátort, elemeket, gumiabroncsot, stb.)
Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat, csempét,
gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)
Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi
és állati hulladék) egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a lomtalanításkor elszállítható tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve környezete tisztaságára.
Segítő együttműködésüket megköszönve

NHSZ VÉRTES VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

mint nevezett nyúlcipősöket.
Sajnálatos módon mind a kettő
hősi halált halt a háborúban. A
pünkösdi király több kiváltságjoggal rendelkezett azon felül,
hogy egy évig pünkösdi király
cím birtokosa volt, például felkérték az ünnepi rendezvények
megnyitására, egyéb szereplésekre. Szórakozóhelyeken
kiemelten tisztelték, köszöntés
mellett ingyenes koccintásban
részesült, intelmeit betartás
követte.
Továbbá 1936 augusztus 1-16.
között, az első olyan olimpia
volt a világon, ahol az olimpiai
lángot Olümpiából futással vitték Németországba. Az olimpiai
lánggal Táton is megálltak, az
ünnepi megemlékezést éjszaka egy óra körül tartották. Egy
kisebb oltártartót készítettek az
olimpiai lángnak, amelyre Tátnak is tették a lángot. Pap István
templomszolga (sekrestyés)
korábbi pünkösdi királyt kérték fel az olimpiai lánggal való
futásra. Egy emléklapot és egy
bronz emlékplakettet kapott
valamint az olimpiai fáklya egy
másolatát.
A pünkösdi ünnep gyakran esett májusi hónapra, ez

alkalomhoz kötődött a májusfa
állítása is. A legények általában
a szigetről vagy a mogyorósi
erdőből hozták a magas fát,
melyet a Hősök terén, egy alkalommal Depón, majd később
a magtár téren állítottak fel.
Feldíszítették és egy üveg bor
is került rá. A legények ügyes
mászótechnikával, egymással
virtuskodva igyekeztek elcsenni a borosüveget. Ez a bátorság
nagy elismerérst hozott a nyertes számára. Később, az 1980-as
években a falu májusfáján kívül
már a lányos házaknál is állítottak fát a hódolók.

LEJEGYEZTE.

SZABÓ JÓZSEF. MKL.

MOBILIZÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Esztergomi Járási
Hivatal illetékességi területén 2021. május hónapban mobilizált
ügyfélszolgálat működik.
A KAB-BUSZ ügyintézői az alábbi napokon és helyszíneken,
.ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket:
2021. május 27. (csütörtök)
09:00-10:00 - Dömös, Szent István utca 2. (Faluház előtti
parkoló)
10:30-11:30 - Pilismarót, Köztársaság tér 3.
13:00-14:00 - Tát, Móricz Zsigmond u. 2.
14:30-15:30 - Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
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A Táti Karitasz hírei

80. születésnapos munkatársát ünnepelte a helyi
karitász
A javuló vírushelyzet lehetővé tette, hogy kinyissanak a templomok és ismételten nyilvános istentiszteleteket lehessen tartani. Így 2021. április 25-én,
Húsvét utáni 4. vasárnapon, a hálából felajánlott reggeli szentmisét követően
Szőcs László plébános atya, Turi Lajos polgármester úr, több munkatársunk és
családjaik – gyermekeik, unokáik, párjaik – jelenlétében lehetőség nyílt arra,
hogy gratuláljunk Erzsike néninek.

vállalni a gyermekek táboroztatásában. Tisztelik és szeretik
a településen. Sajnos, ma már
egészségi állapota miatt nem
tud aktívan részt venni a csoport munkájában, nehézkesen
mozdul ki otthonról, csak segítséggel. Szeretettel várjuk mindig vissza közénk, ha csak egy
kis beszélgetésre is, hogy felelevenítsük a régi szép emlékeket.
Boldog 80. születésnapot Erzsi
néni, további jó egészséget és
örömökben eltöltött éveket kívánunk. Isten éltesse sokáig!

Karitasz hírei

80 éves Szabó Istvánné
Szeifert Erzsébet

1941. április 23-án Nyergesújfalun született, szülei második
házasságából egyetlen kislányként négy nagyfiú mellé.
Nyolc éves koráig boldog
gyermekkora volt. Ekkor édesanyja megbetegedett, neki
kellett ellátnia a háztartást,
hamar önállósodott. Egy év
múlva, kilenc évesen édesanyja meghalt. Még két évig élt
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édesapjával, aki szintén nagy
beteg lett, kórházba került.
Tizenegy évesen egyedül látogatta, majd nemsokára az apa
is meghalt.
Nagyszülei sem éltek, az
egyik bátyjához költözött, így
fejezte be az általános iskolát. Továbbtanulásra nem volt
lehetősége, dolgozni kezdett a
lábatlani Vasbetongyárban. Ez
lett az első és utolsó munkahelye 37 éven át.
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1958-ban megismerkedett
Szabó Istvánnal és 1960-ban
feleségül ment hozzá. Két
gyermekük született: Erzsébet
és István, akik a mai napig szeretik és támogatják őt. 59 éven
keresztül szépen, egyetértésben éltek. Nagy bánatára férje
sajnos már nem élte meg a 60.
házassági évfordulójukat.
Boldogságuk férjével az unokák születése volt. Nagyon sokat
voltak együtt, mindig zajos volt
tőlük az udvar, szinte ott laktak.
Mára felnőttek, de nagyon jók
és hálásak mindenért.
Mindenhol szeretik őket,
segítőkészek. 61. éve él Táton,
nagyon szereti lakóhelyét és
környezetét. Erzsike néni a
Táti Mindenszentek Karitász
Csoportban 10 évig tevékenykedett. A mai napig szeret a
munkatársakkal lenni, jól érezte magát a közösségben, aminek szorgos tagja volt. Minden
eseményben kivette a részét,
nagyon szeretett feladatot

A 2020. március hónaptól kialakult koronavírussal kapcsolatos járványhelyzet és állapot
negatívan érintette csoportunk egész éves tevékenységét,
megnehezítette működésünket, mivel a munkatársak többsége időskorú és elsősorban az
ő egészségi állapotukat kellet
előtérbe helyezni. Többségében
elmaradtak a gyűléseink, az
aktuális adománygyűjtéseket
leegyszerűsítve, kis létszámmal, a járványügyi szabályok
betartásával, néhány fiatalabb
munkatárs bevonásával tudtuk
végrehajtani. A hatóságok utasításait figyelembe véve elmaradtak a nagyobb tömeget vonzó események: a keresztutak, a
lelki napok, lelki gyakorlatok,
zarándoklatok, családi napok,
képzések, táborozások, Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos teendők, idősek-betegek miséje, adventi programok,
stb.
A találkozás hiányát enyhítették az imaláncok és az online
szentmisék, szentségimádások megtartása. Mint minden
esetben, de a vészhelyzet alatt
különösen nagy figyelmet fordítottunk idős munkatársainkra
és szükség esetén a járványügyi
szabályokat betartva látogattuk
pártfogoltjainkat is, fontos volt
számunkra, hogy érezzék: biztonságban vannak és bizalommal fordulhatnak felénk, mert
biztos hátteret jelentünk nekik.
Bevásárlásokat, gyógyszerbeszerzéseket vá lla ltunk,
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gyümölcs- és élelmiszercsomagokat állítottunk össze
részükre, hogy vitamindúsan
tudjanak étkezni a járványhelyzet alatt, erősítve ezzel
immunrendszerüket.
A budapesti központ korlátozott mennyiségben „Béres”
vitamincsomagokat ajánlott
fel rászorulóink részére, illetve
szintén központi segítséggel
vetőmagcsomagokat osztottunk ki a tavaszi veteményezés
időszakában.
A helyi rászoruló családok
gyermekeinek iskolakezdését
segítve minden évben beiskolázási támogatást pályázunk
meg a budapesti Szent Erzsébet
Karitász Központtól. E célból
pénzadomány-gyűjtést is szerveztünk a templomunkban. A
kedves adakozóknak ezúton is
köszönjük minden esetben a
segítő jó szándékot.
Továbbá nag y gondot
fordítunk a karitász ház

otthonosabbá tételére, hogy
a korlátozások enyhítésével
ismét ruhaadományokat tudjunk fogadni és ruhabörzéket
tarthassunk. Csoportunknak
nagyon jó a kapcsolata a plébános atyákkal, az egyházközség tagjaival, a polgármesteri hivatallal és a szociális

ügyintézővel, valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, az idősek
otthona dolgozóival, a körzeti és
gyermekorvossal, a védőnővel.
A táti Mindenszentek Karitász Csoport tagjai egész évben
önfeláldozóan, alázatosan, a
pártfogoltak megsegítését szem

A Szentlélek életadó ereje…

László atya gondolatai

A mostani világjárvány megnehezítette az ünnepeink megtartását, már a második húsvétot kellett zárt ajtók mögött tartsuk. De mindezekben a nehézségekben segítségünkre van a Szentlélek, Akinek az eljövetelére pünkösdkor
emlékezünk.

Feltehetjük a kérdést,
hogy ki is a szentlélek?

Minden imádságunkat a szentlélek segítségül hívásával kezdjük, amikor a Szentháromság
neveit említjük: Atya, Fiú és
Szentlélek.
A Szentlélek mélyebb megértéséhez érdemes elolvasni és
elgondolkodni Jézus és a szamariai asszony beszélgetéséről.
Jézus egyik tanító útján nagy
melegben, elfáradva odamegy
egy kúthoz, hogy igyék, közben jött egy asszony vízért. Ez
a találkozás alkalom volt, hogy
Jézus tanítson a Szentlélekről,
mert amilyen fontos a víz a testi
életünknek, ugyanilyen szüksége van a lelki életünknek a

Szentlélekre (János 4, 1-42).
Jézus a szamariai asszonynak
„élő vizet ígért”, ez az élő víz a
Szentlélek pünkösdkor jött el,
Akit Jeruzsálemben tartózkodó
emberek úgy tapasztaltak meg,
mint egy egységesítő erőt. Valóban ma is úgy tapasztalhatjuk
meg az életünkben a Szentlelket, hogy a lelkünket kielégíti
és a szeretetünket egyesíti egymással és a Jóistennel.

Hogyan válhat az életünk
részévé a Szentlélek?

A katolikus testvérek általában
tudják, hogy a bérmálásban, a
püspök kézrátétele által személyesen részesülünk Szentlélek
ajándékaiban.

Fontos tudatosítani magunkban, hogy csak akkor lehetünk
felnőtt keresztények, ha mind
a három beavató szentségben részesültünk: keresztség,
elsőáldozás és bérmálás. A
felnőtt kereszténység alatt azt
értem, hogy a hitemet összetudom kapcsolni a mindennapi
életemmel, és tanúságot tudok
tenni Jézusról és Istenről.
Majdnem mindenki azt
mondja, hogy ő hisz Istenben,
de nem mindegy, hogy hogyan.
Az sem mindegy, hogy valaki
az udvarban tud vezetni vagy
levizsgázott és a forgalomban
is tud közlekedni!
A Szentlélek a szívünknek
ad egy belső látást, hogy ma

előtt tartva, Isten dicsőségére, a
karitász szellemiséghez méltóan végzik ezt a szép és nemes
szolgálatot, melyet szívből
köszönök munkatársaimnak,
akikhez minden esetben bizalommal lehet fordulni.
KOVÁCSNÉ SCHMIDT KATALIN

KARITÁSZVEZETŐ

építjük a holnapot, és akkor is
tudjunk reménykedni, amikor
más nem.
Mint mindenre ami fontos
az életünkben időt kell fordítsunk, ugyanígy van a lelki
életünkben is: a rendszeres
imádság, a Szentírás olvasás,
és a közösségi életben való
részvétel kelti fel a lelkünkben
az igényt, hogy a Szentlelket
megismerjük és befogadjuk az
életünkbe.
János apostol tanítja, a szeretetnek nem az a lényege, hogy
mi szeretjük az Istent, hanem
Ő előbb szeretet minket. Vagyis Isten ma is meg akar ajándékozni minden embert az Ő szeretetével vagyis a Szentlelkével.
Azt kívánom a kedves olvasóknak, hogy tegyünk meg
mindent, gondolatainkat, lelkünket, szívünket készítsük
elő a Szentlélek ajándékainak
a befogadására, amelyek a
következők: bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány,
lelki erősség, jámborság és
istenfélelem.
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Búcsú Szachán Jánostól

- egy szerény, kedves, nagy tiszteletű rokontól, baráttól, játékostárstól
A covid járvány rossz napi hírei közepette április utolsó napjaiban egy rövid
lesújtó könnyes üzenet érkezett telefonunkra. Hosszú szenvedés után meghalt a szeretett rokon Szachán János László.

Egy halálhír mindig szomorúsággal társul, de a vigasztaló
rövid mondat: Már nektek is és
Neki is jobb így, most vége szenvedéssel telt szomorú időszakának és Nektek már nem kell
tehetetlenül végigszenvedni az
agónia részleteit. Jánosnak, akit
többnyire csak Janinak becézve
említettünk, szép és küzdelmes
életéből 76 év jutott.
A mogyorósbányai család
életéről lánya, Gabriella és felesége, Júlia segítségét kérve jegyzeteltem a kérdéseimre kapott
válaszokat.
A szülők a kistelepülés köztiszteletben álló emberei voltak. Az
apa a mogyorósbányai szénbányák szorgalmas bányászaként
végezte nehéz munkáját. Sok
vasárnapi munkát is vállalt, hogy
a négygyermekes családban
mindenre teljen a bányász keresményéből. Jani a keresztségében
az apja nevét kapta, a második
keresztnév pedig keresztapja neve volt, amely az akkori
keresztelők szép hagyománya
szerint adott tisztelet általános
gyakorlata volt. Az anya, Barina
Magdolna, a négy gyermeket
gondozva végezte a háztartás
mindennapi munkáját.
A négy gyermek közül Jánosnak az idősebb fivére, Imre és
a legfiatalabb testvére, Tibor is
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már régebben meghaltak, s mára
csak Ilona mesélhet a közös
gyermekkori élményekről.
Jánosék előszobájában fényképes, ötletes családfa található. Egy gyors számbavétellel
kiegészítve napjainkra 7 unokát és 16 dédunokát vehetünk
számba. A törékeny, csendes,
szerény édesanyát legboldogabbnak mindig akkor láttuk,
amikor egy-egy családi ünnep
népes díszes asztaltársaságban
mesélt mindnyájunknak. Az Ő
legszebb ajándékait mindig egy
pár szépen fogalmazott, rímelő
gondolat kíséretében adta át az
ünnepelt szeretteinek, amelyet
mindenki tapssal honorált. A
háztartási munkát a meddőhányón történő széngyűjtéssel
egészítette ki. Ezt mindig jól
értékesítette, mert általános
volt a kézzel válogatott szén
jobb minősége, mert az por
és meddő daraboktól mentesen nagyobb fűtőértékkel bírt,
amely közkeletűen „schiferes”
szénnek ismertek.
János szülőfalujában végezte
el az elemi iskolát. Mogyorósbánya már gyermekkorunkban
hozzánk nőtt, mert a szentkereszti búcsújáró körmeneteket
megszakítva a takaros, hűvösebb kis templomban egy-két
imádsággal egészítettük ki a
pihenést. Zászlóvivő diákként
kedves, jó érzéssel töltött el
bennünket, hogy már a falu
határába érve harangszóval
köszöntöttek bennünket. A két
település kapcsolatához adalék,
hogy a Papp házaspár (Jóska és
Csöpi óvónéni) is mogyoróson kezdte szakmai munkáját.
Zettler Magdolna is Tátról járt
tanítani a mogyorósi iskolába.
Lacza István pedig még engem
is tanított a táti iskolában.

X X X II. ÉV FOLYA M 2. SZ Á M

János szakmai mestere a környék jó hírű ezermester-újító
Barina István volt. Ő tervezte és
készítette a környéken elhíresült
un. Barina kazánokat, melyekkel programozhatóan biztosítani tudták a lakások fűtését és
melegvíz ellátását. Ezek zömmel
lakatos munkák voltak, amely
a különböző méretű és fajtájú
lemezelési munkákkal egészültek ki. Az elméleti oktatása a
nyergesújfalui ipari szakmunkásképző iskolában folyt. János
lakatos és bádogos szakmában
kapott képesítést. Első munkahelye az Esztergom-Kertvárosi
repülőgépgyár volt, ahol egykor
a híres magyar repülőmodellek
készültek.
János és Júlia (Juci) ismerkedése egy táti találkozással kezdődött, amikor Juci nagyapjának
Mátyás bácsinak vitte az ételt,
János pedig Esztergom-tábori
munkájából motorkerékpárjával közlekedett otthonába,
Mogyorósbányára. Baráti kapcsolatom során többször találkoztam Ecker Mátyás bácsival, aki sokszor volt vendége a
Mechler családnak, ahol a kályha melletti nagy sámlin ülve
pöfékelt hosszúszárú pipájával.
Jó ízű, régi történeteit többször
is hallhattuk. Ecker nagypapát

keresztanyám Ecker Ferencné
Szakmár Mária gondozta és látta el 1956-tól 1973-ig. Többször
találkoztunk a postára menet,
amikor a kerékpárra akasztott
kukoricalevélből font táskával ebédet és tiszta ruhát vitt
apósának, Mátyás bácsinak.
A nagypapa halála után megváltották a ház tulajdonjogát
és erre a vertfalas ház helyére
került János és Júlia új szuterénes, korszerű családi háza. A
ház építésének sokrétű nehéz
munkája családi összefogással
készült. Az elkészült munka az
Ecker és Szachán család szorgalmát, szakértelmét egyaránt
igazolta. (Ecker Ferenc valamint veje, Handbauer Ferenc és
brigádja kőművesek voltak.) A
sváb identitás egyik vonása volt
a zárkózottság, kevésbé vegyültek el más nemzetiségekkel.
Sok település még mai napig is
nevében őrzi a „magyar” vagy
„német” településrészt. Azért
a ritka beszélgetések során a
lényegi kérdések is megfogalmazódtak. Ilyenkor a sváb nyelven folyt beszélgetés mindig
elhalkult, mert úgy vélték, ez
nem tartozik a gyerekekre. Mi
meg hegyeztük a füleinket: „Ist
a práf” (rendes, szófogadó) „Na
ja” érkezett a válasz mire „und is
a fleiszig”(szorgalmas is) és Na ja,
na ja” igen-igen volt a válasz.
János szorgalmával és igyekezetével, szerény, csöndes módján
sok embernek vált szimpatikussá. Szakmai tudását Dr. Borsa
Mihály plébános Úr is kérte tőle.
Neki a zárak, kulcsok, kilincsek
reparálása volt a kérése, amit
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pontosan, szakszerűen és gyorsan elkészített. Sok háziasszony
lett jó propagandistája, mert újra
lemezelte a sparhelt kilyukadt,
elhasználódott sütőjét és ízletesebbek, szebbek lettek a házi
sütemények. A háztartási edények javítását is közismerten és
megbízói megelégedésére végezte. Sok táti lakóház praktikuma
és szépsége dicséri jó munkáját.
Műhelymunkái révén szakmai
tekintélyét növelte a veszélyesebb magasságokban végzett
munkája, melyet rendszeresen
fia segítségével vállalt. János az
egyházi és világi elnökök irányításával végezte az egyházközségi képviselő-testületi tagsági
feladatait, melybe János fia is
bekapcsolódott, valamint Szabó
Mihály és testvére Imre, Mechler
János, Barina Antal, akikkel szinte családi közösséggé alakultak
a templomi munkák során. Ők
az idősebbektől vették át a sok
önzetlenül elvégzett feladatot.
A táti templom magas ablakait
mindig Szachánék mosták tisztára. A templomnak a karácsonyi
díszítése egy-egy szép fenyőfa
felállításával történt. Ez a hívek
kertjük megnövekedett fenyőfájának felajánlásával kezdődött.
A fa kivágását és templomban
történt megfelelő felállítását,
rögzítését és díszítését végezték.
A közelmúltban nyugállományba vonult Kardos Mihály
atya is sok feladat elvégzésére
kérte. Az atya egyébként ügyes
barkácsmunkákat készített és
ötleteikkel jól és kölcsönösen
kevés pénzből örömükre oldottak meg egy-egy feladatot.
Külön fejezetet követel az
unokájával, Szilágyi Kittivel
való szeretetteljes kapcsolata.
Határozott kérésére Kitti megtanult harmonikázni és sokszor
ketten gyakorolták a szép világi
és vallási karácsonyi énekeket.
Kitti szerepléseire, fellépéseire
mindig kaptunk meghívást és
tapsoltunk a kedves és csinos
unoka zenei sikereinek. Közös
ismerősünk a leányvári Szax
Norbert gyakorlott, avatott tudású, jó mestere volt Kittinek.

Legszebb és leglátványosabb
munkái közé sorolhatóak – a
János fia segítségével készült
– 16 templomtorony felújítása,
az esztergomi szeminárium, a
Simor papi otthon, a prímási
palota, a bibliotheca műemlékjellegű tetőzetének felújítása.
Egy ipartörténeti kuriózum is
lehetne annak a díszes fotóalbumnak a kiadása, amelyet
János fia készített apjának 70.
születésnapjára.
Nekünk szülőfalum templomtornya a legkedvesebb,
mert, abban a templomban
kereszteltek, bérmáltak, annak
harangjai szólalnak meg a hívő
mester búcsúztatására. Esztergom legtöbb neves templomának és kápolnájának tornyait,
tetőzetének csatornázási munkáját ők készítették, de Pilismarót, Dömös, Tarján, Piliscsév,
Vértestolna, Tokod környezetbe illő, igényes toronyfelújítási
munkái is őket dicséri.
Az évekre visszanyúló, vasárnapi kártyapartikkal indult
a folyamatos kapcsolatunk.
Keresztapához vasárnapi beteglátogatásainkkor mindig egy
délutáni kártyapartira érkeztünk. A játék résztvevői a két vő,
Handbauer Ferenc és Szachán
János voltak. Magam többnyire
csak csendes szemlélője voltam a
játéknak. A feleségek csendesebb
beszélgetése a falu eseményeiről
és régi történeteiről szóltak. Arra
figyeltem fel, hogy keresztapámnak nehezebb légzése a kontra,
rekontra partikkal egyenletesebbé vált. Javasoltam is neki: - Kérje a főorvostól, hogy ezt írja fel a
sok pirula helyett. A későbbiekben úgy folyt a játék, hogy aki a
kártyát keverte és kiosztotta, az
mindig kimaradt a partiból és
szódás bort töltött a kis poharakba. Olykor-olykor közös harmonikázások is előfordultak.
János szeretett kertészkedni,
olvasni, rutinos keresztrejtvény-fejtő volt. A sakkozógéppel
csiszolta sakktudását, örömmel
újságolta, hogy a nehezebb partikra beállított sakkozógépnek
is mattot tudott adni.

Fiával a Táti Szent György Otthon nyeregtetős csúcsán Kátai Ferenc
polgármester elismerő köszönetével 2001-ben

Táti templom keresztjének
készítése 1993-ban.

Tarjáni templomtoronyban, 2003.

A dupla rokonság történetéhez
sorolható, hogy Júlia és Erika
nővére másod unokatestvérének alapja a Szakmár nagyapák
testvéri rokonsági kapcsolatából eredt. Szakmár Mihály és
apai nagyapám Szakmár Lipót
testvérek voltak. Keresztanyám
története valószínűsíthetően a
leánykori szorosabb barátnői
kapcsolatból eredt.
Az utolsó napok történetéhez
tartozik, fokozódó hasi fájdalomra kezdett Jani panaszkodni.
Először Tatán, majd Budapesten
vizsgálták, ahol egyértelművé
vált a gyomor, epe és környékének súlyos elváltozása. János egy
határozott kéréssel fordult feleségéhez és gyermekeihez. Kérte,
hogy otthonába kerülhessen.
Otthoni kezelése jórészt fájdalmai csökkentésére korlátozódtak. Állapota étvágytalansága
következményeként fokozatosan romlott. Közvetlen hozzátartozói révén kérte a rokoni, baráti
látogatások mellőzését. Több
baráti és egyházi körben szerveződő látogatási kezdeményezés
is elmaradt. Utolsó napjaiban

felesége könnyezve kérte, hogy
engedje az orvosi gyógyítás folytatását, hogy legalább még lássa
dédunokájának megérkezését.
Egy délutáni pihenés után
már nem ébredt fel többé. Már
csak a sírva elmondott rövid
mondatokból értesültünk a
legrosszabbról.
János, Isten nyugosztaljon
az örökkévalóság napjaiban!
Imádkozunk érted és szeretteid
fájdalmai enyhítéséért. Sokunknak hiányozni fog barátságos,
vendégváró találkozásunk
örömteli kézfogásaival. Mindig
megcsodáltuk házatok magas
fenyőfájának karácsonyi színes
díszeit, amelyekkel szülőfaludnak küldted a szép karácsonyi
üzeneteket.
Szülőfalud emberei büszkék
lehetnek a rövid (76 év) földi teljesítményeidért, amellyel sokunk
életét bearanyoztad. Mi is példás
életű Rokonaink közé sorolunk,
akikre büszkék vagyunk, mert
sok munkáddal mindig példát
mutattál gondjainkat megoldó
szeretetteljes rendezéséhez.
DR. SZAKMÁR JÁNOS
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Helytörténész, könyvtáros, méhész

Dr. Szakmár János munkásságáról

A legtöbb tátinak ismerős dr. Szakmár János neve, aki Táton született és nevelkedett. Az 1960-as években vezette a táti könyvtárat, ifjúsági klubot. A Leányváron élő és munkálkodó, a táti kulturális és zenei életet azóta is nyomonkövető János tavaly töltötte be 80. életévét.

Szakmár János Táton született. A Szakmárok Süttőn, az
anyai ágú rokonok pedig Táton
éltek. Nagyszülei mindkét
ágon svábok voltak. Úgy meséli, egy egyszerű család napjait
élte szüleivel és két fiútestvérével. Édesapja kőműves
volt, édesanyja háztartásbeli.
Táton járt általános iskolába,
a Duna-parton libákat őriztek
délutánonként. Miután szülei
elváltak, a fiúkat édesanyjuk
egyedül nevelte tovább. János
így emlékezik:
Anyámnak sokat köszönhetek,
mindig biztatott a tanulásra.
Gyakran mondogatta nekünk:
Legyetek jók az emberekhez! A
válás után Mogyorósbányán, a
szénosztályozó részlegen dolgozott. Nem keresett sokat, örültünk, amikor kenyérre jutott.
Anyai nagyapámnak földje és
állatai voltak, a gyerekek alaposan megtanultak mindent a szőlőművelésről és az állattartásról.
Anyám ezt a tudást nekünk is
továbbadta. Megtanított minket a kemény munkára. A vezérelvem a munkában azóta is:
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Nincs lehetetlen, hiszen mindent
emberek alkottak és én se vagyok
tehetségtelenebb az átlagnál.
Anyám mélyen vallásos asszony
volt, jól emlékszem az egyházi
ünnepekre. Templomba is rendszeresen jártunk. Mi, gyerekek
a 8 órai kismisére mentünk, a
felnőttek pedig a nagymisére.
Nagyböjtkor kerepelni jártunk.
Az esztergomi középiskolai
évek alatt ismerte meg a leányvári lakosú Eifert Rozáliát, aki
a Közgazdasági Technikumban
tanult. Rozi néni a technikum
után Gyulán szerezte meg a
nemzetiségi óvónő képzettséget. Miután hazajött kezdett
neki udvarolni János. Mivel
akkoriban nehéz volt a közlekedés, gyakran biciklivel ment
Leányvárra.
1961-ben házasodtak össze.
1964-ben megszületett első
gyermekük, László, 1972-ben
pedig lányuk, Krisztina.
Közben népművelő-könyvtáros szakon diplomát szerzett
a szombathelyi Tanárképző
Főiskolán. Így mesél ezekről az
évekről:
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Ez alatt az időszak alatt
is folyamatosan tanultam. A
házunk építése idején is eljártam
Szombathelyre konzultációkra
és vizsgákra, majd hazajövet
folytattam a munkát a háznál.
A munkahelyeimen a tanulás
minden költségét fizették és
tanulmányi szabadságra is volt
lehetőség. Volt egy időszak, ami
nagy próbája volt a házasságunknak. Egy influenza betegség szövődményeként ugyanis
vesegyulladásom lett, amit nem
tudtak gyógyítani. Azt mondták,
nincs rá gyógyszer. A feleségem
ekkor már óvónőként dolgozott
itt, Leányváron, én pedig három
évig feküdtem otthon és több
kórházban.
Mivel fájdalmai nem voltak,
3 évnyi betegeskedés után egy
orvos azt javasolta neki, keressen magának egy kímélő munkát. Ekkor pályázta meg itt
szülőfalujában, Táton a könyvtárvezetői állást. A könyvtárba
hamar odaszoktak a fiatalok,
pezsgő szellemi élet alakult ki,
országosan jegyzett ifjúsági
klub alakult. A táti könyvtárat
1964-től 1973-ig vezette.
Volt programfüzetünk, még a
KISZ is felfigyelt a munkánkra.
Tudtunk venni sztereórádiót és
hanglemezeket, melyeken mindenféle zenei stílus megtalálható volt, szerveztünk író-olvasó
találkozókat, irodalmi esteket –
leányvári lakótársunkat, a költő
Sárándi Józsefet is ott ismertem
meg –, de voltak kirándulások,
szánkóversenyek, farsangi délutánok is.”
További tanulmányait is
munka mellett, levelező tagozaton folytatta: a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági külkereskedelmi

szakmérnöki diplomát, majd
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, belkereskedelem szakon egyetemi
végzettséget, 1984-ben pedig
közgazdasági doktori címet
szerzett.
A táti évek után következett
a méhészet területén végzett
munkája. Fontos tisztségeket
töltött be szervezeteknél, munkája során számos országba
eljutott. Ezekre az utazásokra
többször felesége is elkísérte.
A könyvtár szakos tanulmányaim alatt jó tanáraim voltak. Egyszer kezembe vettem
a Magyarország helytörténeti
könyvészete c. bibliográfiát,
melyben megtaláltam szülőfalum, Tát helytörténetét. Ezt
kikölcsönöztem és elolvastam,
majd levéltárakban is kutakodni kezdtem. Ekkor fordultam a
múlt felé. A könyvtárban megtanultam, hogyan kell anyagot
gyűjteni. A szakdolgozatomnál
is az volt a gondom – amelyet
méhészeti témában írtam –,
hogy a sok összegyűjtött anyagot
hogyan sűrítsem bele 60 oldalba.
1973 után az Esztergom és
Vidéke ÁFÉSZ-nál volt osztály-vezető, majd elnökhelyettes.1976-tól a budapesti Hungaronektár szövetkezeti közös
vállalat igazgatósági tagja.
1982-től igazgatóhelyettese,
majd nyugdíjazásáig (1996-ig) a
Hungaronektár Rt. elnök vezérigazgatója. Albertfalvai mézüzemük Közép-Európa legnagyobb mézüzeme volt. A varsói
székhelyű Szláv és Duna-menti
Méhészeti Szövetség alelnöke
volt 4 évig. A Méhészeti Világszervezet, az APIMONDIA
magyarországi képviselőjeként rendszeresen vett részt
kongresszusokon Budapesten,
Japánban, Brazíliában, Varsóban. A Hungaronektár Rt. képviseletében számos országba
eljutott: Dél-Tirol, Ciprus, Brazília, Mexikó, Japán, Kína, Jordánia, Dubai, Arab Emírségek.
A Skála-Coop Zrt. igazgatósági
tagja volt Demján Sándor igazgatósági időszakában.

Táti Walzer

www.tat.hu

János 2006-tól rendszeresen
publikál a Leányvári Újságnak. Nagyobb lélegzetű, kiváló
helytörténeti írásai mellett –
melyeket gondos, alapos kutatás előz meg múzeumokban,
levéltárakban, könyvtárakban,
iskolákban vagy a helyi plébánia irataiban - emberi sorsokat,
egyházi ünnepeket, szokásokat
és hagyományokat, a németek
kitelepítésének történetét ossza
meg olvasóival.
A Táti Walzer hasábjain is
jelentek már meg többször írásai, melyekben gazdag helytörténeti utalásokat találhatunk.
Kedvelője, pártolója, a táti
sváb művészeti csoportoknak,

különösen a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekarnak. A
táti kulturális életet igyekszik
nyomon követni, rendszeres látogatója a településünk
rendezvényeinek.
Aki ismeri a családot, tudja,
hogy Jánosnak 2019 júniusban
agyvérzése volt, melyből az
orvosoknak és legidősebb unokájuknak, az orvos Enikőnek
is köszönhetően viszonylag
maradandó károsodás nélkül
felépült.
A Szakmár házaspár mindig
igen aktívan töltötte a napjait.
Tettrekészségük a mai napig
megmaradt, de agyvérzése óta
természetesen óvatosabbnak

kell lennie és többet kell
pihennie.
Szakmár János tavaly áprilisban töltötte be a 80. életévét. A
feltett kérdésre „Mit jelent számára ez a kor?”, így válaszolt:
A 80 év számomra örömet és
elégedettséget jelent. Sok betegségen keresztülmentem, nekem
mégis megadatott ez a kor. Ha
belegondolok, ebben a szép életkorban sok mindent elértem,
ami nem mindenkinek sikerült.
Szegénységben éltünk, ez megkeményített, és részben ennek
köszönhetem a sikereimet. De
sosem furakodtam, a különböző posztokra mindig mások
javasoltak. A Japán Méhészeti

Világkongresszuson tőlem két
székkel arrébb ült a japán császár unokája. Ekkor édesanyám
jutott az eszembe és azt mondtam magamban: „Anyám, lenéztél most az égről? Mit szólsz a te
klottgatyás egykori fiadhoz?”
Megvan a véleményem a világ
dolgairól, de ezeket nem mindig
reklámozom. Csak akkor fogalmazom meg őket, ha kikényszerítik. A véleményemet a cikkeimben is mindig vállalom, hiszen
ott van a végén a nevem.
A CIKKET KÉSZÍTETTE
HÁMOS LÁSZLÓ,
A LEÁNYVÁRI ÚJSÁG 2020. JÚNIUSI
SZÁMÁBAN MEGJELENT MISIK
HAJNALKA ÍRÁSA ALAPJÁN

Táti Festő Akadémia - 2021. július 15-18.
A négynapos, tábor jellegű program során négy, 50x40-es
kép kerül elkészítésre Simon M. Veronika Cserhát-Munkácsy
díjas KUNST MEISTER festőművész irányításával (tájkép,
csendélet, modern kép, akril).

Határon átnyúló zarándokutak állomásaként új pihenőpadokat és
kerékpártárolókat helyeztek el több településen, köztük Táton is.
A pihenőpadokat a „SacraVelo – Határokon átnyúló kerékpáros
zarándokutak hálózata a Duna térségben” című projekt keretében helyezték el áprilisban a táti Mária parkban is. A „SacraVelo
– „Határokon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna
térségben” projekt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Nagyszombat és Pozsony megyékben kerékpárral biztonságosan
bejárható hálózatot jelöl ki a szakrális értékek mentén. A kitáblázással, valamint honlapon és mobil applikációval ajánlott kerékpáros zarándokút hálózat két pontja Bacsfa és Szil községben biciklis
centrum létesült. Az új turisztikai termékek a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat vezetésével, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Interreg V-A Szlovák-Magyarország
Együttműködési Program keretében valósult meg.

Az akadémia díja:
- 4 nap ebéddel, péliföldszentkereszti kirándulással: 19.500 Ft
- Távolabbról érkezőknek 4 nap szállással (reggelivel, vacsorával), ebéddel, péliföldszentkereszti kirándulással 42.500.- Ft
További részletek: www.tatkultur.hu
JELENTKEZNI: az adatok megadásával (Név, telefon, E-mail cím), e-mailben: simonmveronika@gmail.com vagy geranezsuzsa@gmail.com
Szervező és kapcsolattartó: Geráné Kotolácsi Zsuzsa, Tel:
06307425735
Akadémia művészeti vezetője: Simon M. Veronika, Tel:
06206613371

Táti Festőkurzusok Simon M. Veronikával
Június 12., Augusztus 1., Szeptember 16., Október 17.,
November 21.
További információ: Geráné Kotolácsi Zsuzsa, Tel:
06307425735 E-mail: geranezsuzsa@gmail.com

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: Virágzik a díszalmafa (Fotó: Pécsi Linda)
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Szállnak az évek

- emlékezés a nyolc éve elhunyt Fritz Béla asztalosmesterre Fritz Béla bácsi asztalosmester Tátra költözésünk idején, 1999-ben, még javában űzte a mesterségét.

Alighanem a templomban
ismerkedtünk össze. Béla bácsi
és felesége, Ilonka néni templomba járó emberek voltak.
Béla bácsi, mint képviselő-testületi tag is tevékenykedett az
egyházközségben, de ez még
az ideköltözésünk előtt volt
jóval. Viszonylag közel laktunk
egymáshoz. Sokszor leálltunk
beszélgetni. Az eszmecseréink
legtöbbször Béla bácsiék háza
előtt, kint a kapuban folytak,
de gyakran jártam bent az asztalosműhelyében is. Hejj, de
szerettem a faforgács illatát és
a lehullott faforgácson, mint jó
puha szőnyegen végigsétálni.
Olykor még azzal is megtisztelt a jó öreg, hogy beleültetett
a hintaszékbe, ami ott állt az
udvaron, szépen gondozott
pázsittal körbevéve. Beszélgettünk. Mondta, öntötte elém
szívének gondolatait Béla bácsi.

Nagyjából mindig ugyanazt, de
hát ki az közülünk aki nem így
tesz? Ugyanazt mondjuk mi
is unos-untalan, csak színezgetjük hol így, hol úgy a mondókánkat. Hiába, a bőrünkből
kibújni nem tudunk. Nem is baj,
jól van ez így.
Engem azért is különösen
kedvelt, mert fölfedezni vélte bennem a hozzá hasonló
embertípust. „A megátalkodott
fafejűt”. Béla bácsi régi vágású
iparosember volt, és hitt Istenben, katolikus módon. Volt
miről beszélgetnünk.
A felesége Ilonka néni arra kérte a Jóistent még menyecskeként,
hogy ha lehet, 80 éves koráig ne
legyen semmi baja, betegsége.
Aztán jöhetnek a bajok. Ő csak
ezt az egyet kérte a Jóistentől. És
a Mindenható teljesítette mind
a két kérését. Mert két dolgot
kért ám Ilonka néni, csak kissé

Hírek a Szent György
Otthonból
2021. április 29-én délután 15
óra környékén csörrent meg a
telefonom. Egy hozzátartozó
izgatottan mesélte, hogy Müller Cecília ebben a pillanatban
mondta be a televízióban, élő
adásban, hogy minden Idősek
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Otthonában feloldják a látogatási és kijárási tilalmat.
Rögtön rákerestem az interneten és meg is találtam a
határozatot, mely alátámasztotta az elmondottakat. A házban futótűzként terjedt a hír.
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huncutul. Azt, hogy ne legyen
beteg nyolcvanéves koráig, és
azt is, hogy érje meg a nyolcvanadik évet, ugyebár. Ilonka néni
éppen betöltötte a nyolcvanadik életévét, amikor rászakadt a
betegség, és nem sokkal utána át
is adta lelkét a Teremtőnek.
Fritz Béla bácsi esztergomi
születésű volt. Édesapjától örökölte a szakmát. Sokat dolgoztak
közösen, apa és fia, az esztergomi Szent-Adalbert bazilikában.
Később már idősebb korában
a katolikus pedagógusképző
főiskolának volt a házi asztalosa. Hetente bejárt, elvégezte ha
valami asztalos munka adódott.
Szerette ezeket a kirándulásokat
több okból is. Egyrészt szeretett
visszajárni a szülővárosába, egy
kis otthoni levegőt szippantani
magába, másrészt jólesett neki
időnként fiatalok közt lenni és
nem utolsó sorban az egyházat
is szerette. Szerette szolgálni az
egyházat. Az esztergomi ferencesekkel is ápolta a kapcsolatot.
A barátokkal, ahogy ő mondta.
Sokszor és szívesen ült biciklire
és kerekezett ki a szentkereszti
forráshoz, a Lourdesi Szűzanya
szobrához.
Már abbahagyta az aktív
asztaloskodást, amikor a raktáron megmaradt faanyagból
Ezzel ismét visszatért az élet.
A komor, csöndes, depressziós
hangulat helyett nyüzsgő, jó
kedvű, vidám, élettel teli lett a
ház. Volt, aki a hírt meghallva
boldogan ölelt meg és volt olyan
is, aki elsírta magát.
Minden látogatónak és hozzátartozónak ezúton is szeretném kiemelni, hogy az otthonba csak védettségi igazolvány
felmutatásával és maszkban
lehet belépni és tartózkodni.

legyártott több tucat kis sámlit és
szétosztogatta azokat táti ismerősök között. Talán ezzel is emléket akart hagyni maga után. A
mi családunk is kapott két vagy
három sámlit is és nagyon sajnálom, hogy egyik sincs már meg.
Igen praktikusak voltak ezek a
kis sámlik. Jó szolgálatot tettek
a háztartásban.
A konyha és előszoba bútorunk viszont ma is őrzi Béla
bácsi emlékét. Az is az ő keze
munkája, mint ahogy tudomásom szerint a táti Drexler
pékség üzlethelyiségének a
bútorzata is például. És ha nem
tévedek, a templom szószéke is.
Béla bácsi kiválóan szájharmonikázott. Én ugyan nem hallottam játszani, de a hangszereit megmutatta (több is volt). A
régi tátiak tanúsíthatják, hogy
mestere volt a hangszerének.
Ha valaki meghalt, Béla bácsi
azt mondta: „Lejárt a szavatosság.” A saját halálának a közeledtét is érezte. A szívével voltak
gondok. „Lejárt a szavatosság”állapította meg egyik beszélgetésünkkor a saját egészségi állapotára célozva. Ki emlékezik még
Táton Fritz Béla bácsira? Bizonyára sokan. De az is bizonyos,
hogy az idő múlásával egyre
kevesebben. Szállnak az évek, a
régi arcok szép lassan elmerülnek a feledés homályában.
Nekem még eszembe jut. A
múlt ködéből is földereng az öreg
asztalosmester alakja. Eszembe
jut Fritz Béla bácsi és felesége,
Ilonka néni, akárhányszor elmegyek a valamikori házuk előtt.
MILINSZKI MÁRTON

A vírus továbbra is itt van,
legyünk óvatosak, körültekintőek! Tartsuk be a szabályokat,
védjük egymást.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, legfőképp kollégáimnak
a kitartó és önfeláldozó munkáját. Segítségükkel és hozzáállásukkal a működés az elmúlt
időszak alatt is problémamentesen zajlott.
LEITERMANN-NÉ HAUSZKNECHT
KRISZTINA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Táti Walzer

www.tat.hu

Március 8-ig az általános iskolákban jelenléti oktatás folyt,
a zárást követően áttértünk
online tanulásra. Április 19-én
az alsósok visszatérhettek az
iskolába. Az otthon töltött
hetek élményeiről következik
most néhány beszámoló:
Kósa Dóra 4.a: Nekem az
online oktatást nagyon rossz
volt átélni, mert nem szerettem,
hogy a monitorhoz beszélek.
Marietta néni minden reggel
bekapcsolt minket az órába,
amiben az volt a rossz, hogy
nem mindig értettem, hogy ki
mit mond. Viszont jó volt, hogy
legalább benne voltam az órában. Szerencsére már elkezdődött az iskola, szeretném, hogy
ez így is maradjon!
Estéli Léna 4.a: Eljött megint
az online oktatás. Mikor meghallottam, hogy nem megyünk
iskolába nagyon örültem: Hurrá, otthon lehet maradni!
Az első napok nagyon izgalmasak voltak, mert az iskola az
online órák révén beköltözött a
lakásunkba, minden nap láthattam az osztálytársaimat.
Az öröm nem tartott sokáig,
rájöttem, hogy ez nem is olyan
jó móka. Végül már mindenki
nagyon hiányzott. Azt gondolom, egy ilyen idős gyereknek
az iskolában a helye.
Szalai Dóra 3.a: A digitális
oktatás nekem tetszett is meg
nem is. Azért tetszett, mert
rövidebbek voltak az órák,

Gyerekek az online oktatásról

Újraindult a tanítás az iskolában

Az idei tanévet ismét beárnyékolja a járványhelyzet. Sajnos a tanórán kívüli
programok sorra elmaradtak.

többet pihenhettem. Azért nem
tetszett, mert egyre jobban hiányoztak a barátaim.
Szokob Adrienn 3.a: Én nem
szerettem otthon tanulni, vártam, hogy elinduljon a suli. Szeretem az iskolát. Bezárva a házba nagyon unatkoztam már.
Otthon nem lehetett rendesen
tanulni és így nem lehet megtanulni az adott anyagot mindenféle tantárgyból. Nagyon jó,
hogy végre találkozhattam a
barátaimmal!
Tóth Fruzsina 4.b: Minden
reggel 8 óra után kaptuk meg
a feladatokat az aznapi tantárgyakból. Volt online óránk

Zeneiskolai beiratkozás

is, németből többször. Apukám
elment dolgozni, anyukám
pedig otthon és a munkahelyén
is dolgozott. Sokszor előfordult,
hogy az öcsém és én is mentünk vele, és ott írtam meg a
leckémet.
Virág Fanni 4.b: Amikor megtudtam, hogy újra lehet iskolába menni, nagyon örültem.
Bár fel kell venni a maszkot, de
legalább együtt leszünk. Együtt
tudunk játszani és beszélgetni
is.
Páva Zsolt 2.: Jó volt az otthon
tanulás, de nem olyan jó, mint
az iskolában. Nem volt könnyű,
mert mindig lefagyott a tablet.

Az elmúlt hetekben visszaszoktunk az iskolába. Ahogy a
fogalmazásokból is kiderült, a
gyerekek nagyon várták a találkozást. Megpróbáltuk kicsit
színesebbé tenni napjainkat.
A Föld napja alkalmából fákat,
virágokat ültettünk. Köszönet
a szülőknek a felajánlásokért!
Felelevenítettük a májusfa állítás hagyományát is.
Megtörtént az első osztályosok beiratkozása. Szeptemberben 39 kisdiák kezdi meg
nálunk tanulmányait, remélhetőleg már a megszokott
rendben.

A Táti Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja azok jelentkezését,
akik érdeklődnek a zenetanulás iránt és kedvet éreznek
a hangszeres játék alapjainak
elsajátítására.
Zeneiskolánk a következő
hangszerekre hirdet felvételt:
furulya, fuvola, klarinét, trombita, tenor- és baritonkürt, harsona, gitár, zongora. Ezen kívül
az általános iskola leendő elsőseinek előkészítő oktatást (szolfézs előképző, illetve szolfézs és
hangszeres előképző) tudunk
biztosítani.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a „régi” növendékeinknek is minden évben újra be
kell iratkozni a zeneiskolába, ha
folytatni szeretnék zenei tanulmányaikat. Az alapfokú művészeti iskolákban minden évben
meg kell erősíteni a növendék
jogviszonyát.
A következő tanévre szóló
jelentkezési lap iskolánkban
(2534 Tát, Fő út 82.), illetve a
honlapunkon lesz elérhető.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0 6 -30 -2 319162 ( K i s sné
Hasenbeck Melinda)

EMMER MELINDA
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Táti érmek

Online táncversenyek a pandémia alatt
A Mozdulat Táncművészeti Egyesület az elmúlt egy évben több online táncversenyen is indult.

A táti csoportból Hüse Nadin
és Ivanics Leila show duóban a
legkisebbek közt kétszer is győztesként kerültek ki a mezőnyből.

GÓLYAHÍR
Helyesbítés: Előző számunkban egy kislány neve
tévesen jelent meg. A név
helyesen:
Paár Balázs és Tóth Amanda leánya, Izabella
A hibáért elnézést kérünk a
családtól.
2021. március óta Táton
született gyermekek, városunk legifjabb polgárai:
Kőrösi János és Kósa Mercédesz leánya, Nadin
Égi Tamás és Karsai Friderika leánya, Boglárka
Szekrényes Zsolt és Kornokovics Bianka leánya, Emília
Vibling Márk és dr. Rózsahegyi Szandra fia, Ábel
Csépke Gábor és Walacher
Eszter fia, Barnabás
Bihari Károly és Burján
Anita fia, Kevin
Mihályi Gergő és Micska
Viktória leánya, Dorottya
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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Szintén első helyet szerzett
Kupeczik Zselyke modern szólóban az MDSSZ versenyén,
illetve a Ritmuscsapatok országos táncversenyén Eluyefa Petra
Tejumadé oldalán disco duóban
is aranyérmesek lettek. Az Egyesület többi táncosa is eredményes volt. Ezüstérmeseink: Bak
Júlianna Petra gyermek show
szóló, Barics Rebeka modern
szóló, Bagita Dóra és Mohr
Viktória modern duó, gyermek
modern csoport (Eluyefa Petra,
Jármai Szonja, Kreisz Emma
Nóra, Kupeczik Zselyke, Simon
Sára, Trexler Fruzsina), felnőtt

Változások a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
életében

Engedjék meg, hogy ezúton
fejezzük ki hálánkat, tiszteletünket és szeretetünket Keil
Mihályné Rózsikának, aki 12
év áldozatos munkáját követően nyugdíjba vonul. Nagyrabecsült szakmai tudása és odaadó
embersége hiányozni fog Szolgálatunknak. Jó egészséget és
aktív, boldog nyugdíjas éveket
kívánunk!

X X X II. ÉV FOLYA M 2. SZ Á M

Február óta új kolléganővel
bővült a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, hogy a továbbiakban is két fővel láthassuk
el a két településen (Tát és
Mogyorósbánya) élő családok
gondozását.
A mindannyiunk életét meghatározó járványhelyzet ellenére, bizakodóan tekintünk az
előttünk álló időszakra.

disco csoport (Kreisz Katy Sára,
Kuborczik Réka, Lalus Kata,
Mihalovits Panka, Mohr Viktória). Felkészítő tanárok és
koreográfusok: Sonkután Rita,
Zádori Anita, Fekete Viktória és
Elek Adrienn.
A táncosok számára a következő állomás a két nemzetközi
verseny. Az International Dance Open szervezésében május
7-9 között kerül megrendezésre
az Európa Bajnokság Zágráb
Online, ahol az Egyesület hét
produkcióval képviseli hazánkat. A másik az International
Dance Organization (IDO) által
szervezett 5 fordulós World Dance Online, amelynek a hazai
nemzeti válogatóján elindult
Bak Júlianna Petra (show szóló)
és Kupeczik Zselyke (modern
szóló) is továbbjutott az Európai
válogató első körébe.
SONKUTÁN RITA

Idén is izgatottan várjuk a
rászoruló gyermekeknek rendezett egy hetet felölelő, délelőtti foglalkozások keretein
belül zajló rendezvényünket a
nyáriszünetben. Sajnos a tavalyi évben a pandémia miatt
elmaradt a már tradicionálisnak mondható Gyermekhét.
Bízunk benne, hogy ebben
az évben nem vetnek gátat az
együtt töltött vidám perceknek
a járványügyi korlátozások.
Ugyancsak a nyári terveink
között szerepel, hogy az eddig
szüneteltetett ruhaosztást végre megszervezhessük.
Itt ragadjuk meg az alkalmat
és felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy Szolgálatunknál változatlan ügyfélfogadási időben,
de az Önök és magunk egészségének védelmében továbbra
is előzetes időpontegyeztetést
követően fogadjuk a kedves
ügyfeleket. Időpont foglalás az
alábbi elérhetőségeken: 06 30
204 0567 vagy 06 33 445 801 telefonszámokon, a gyermekjolet@
tat.hu e-mail címen.
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

Táti Walzer

www.tat.hu

A verseny megálmodói, Petrovics Zoltán és Hernádi Balázs
már harmadik alkalommal
lesznek az akadályfutás házigazdái. A program célja nem
csak az, hogy mozogni, sportolni, játszani csábítsa a mozgás szerelmeseit, de a rendezvényből befolyó összeg egy
részét egy mozgáskorlátozott
kislánynak, Izsó Veronikának
– a Vidám Oroszlánnak (Happy Lion) - ajánlják fel, a másik
részéből pedig a környékbeli
gyermekek sportolását, szabadidős tevékenységét szeretnék
támogatni.
Emellett az Egyesület az
elmúlt években 200 ajándékjegyet biztosított az illetékes
tankerületnek, melynek segítségével a gyermekek ingyenesen tudtak részt venni a megmérettetésen, célba érkezéskor
pedig boldogan akaszthatták
nyakukba a Fair Play SE sportszerűséget hirdető érmét.
Ez az a verseny, ahol egy
izzasztó pályán próbára teheted a saját képességeidet. De
miért jó az, hogy koszos és
sáros leszel, elfáradsz, horzsolásaid lesznek és másnap az
izomláztól nem fogsz tudni felkelni? Fogalmunk sincs. Talán
az a rengeteg elégedett mosoly
a verseny végén válasz lehet a
kérdésre.
Legyél akár egyéni versenyző, érkezz barátokkal, családdal vagy legyél Te a verseny
SZUPERHŐSE (hiszen akár
Superhero kategóriában is
nevezhetsz, ha jelmezben szeretnéd leküzdeni az akadályokat), minden korosztálynak és
minden edzettségi szintnek
garantált lesz a kihívás.
A 8 km-es pályán, öt kategóriában, 28-30 akadályon át
feszegetheted a saját határaidat. Az erdei, mezei pályán lesz
csúszós, mászós, kúszós, bújós,
ugrós, lendülős és cipelős kihívás is, és még az sincs kizárva,
hogy nagyon sáros leszel. Ez a
táv a megépített akadályokkal
komoly kihívás lesz még a profi
indulóknak is.

Kihívás- Akadály - Jótékonyság A fair play szelleme - Győzelem
= ADRENALINE

Ez vár Rád 2021. június 19-én a Fair Play Sportegyesület Adrenaline
terep- és akadályfutó versenyén.

Természetesen a gyermekekre is gondoltak a szervezők. Az év
nagy részében tartó online oktatás után talán az lesz a legnagyobb kihívás, ha az 1 km hosszú
élményekkel teli pálya akadályait le kell küzdeniük! Egy biztos,
hogy a kicsik biztosan élvezni
fogják a pálya minden feladatát,
a felnőttek már kevésbé...
Az akadályok rendszeréről
és azok szabályos teljesítéséről
a www.adrenaline.hu oldalon tájékozódhatsz. Ha tavaly
lemaradtál a versenyről, idén ne
kövesd el ezt a hibát, regisztrálj a
versenyre fenti weboldalunkon!
„Már több akadályversenyen
is indultunk, de ezt a jótékonysági cél mellett, a jelmezes futás
miatt választottuk. Sokkal több
vidámság, szín volt benne, a
kreativitás is megmutatkozott.
Barlangászokkal és szuperhősökkel versenyeztünk. A feladatok változatosak voltak, mindenhol biztattak a segítők. Nekem
mégis a célba érkezés tetszett a
legjobban. Nem átlépni kellett,
hanem vizes csúszdán érkeztünk be. Így még a futás utáni
hűsítőről is gondoskodtak.” - írta
egy résztvevő.

És ha még mindig úgy érzed,
ezt a programot nem Neked
találták ki, akkor se maradj
otthon! Ameddig a család többi
tagja küzd a saját korlátaival,
addig a kísérők sem fognak
unatkozni, hiszen a verseny
mellett a rendezvény célja, hogy
felhívják a figyelmet az egészséges életmódra. A teljesség
igénye nélkül lesznek sportegyesületi bemutatók, egészségmegőrzéssel kapcsolatos
szűrések, közlekedésbiztonsági
feladatok, bűnmegelőzési előadás, bűnügyi technikai sátor,
önkéntes tűzoltó bemutató,
kézművessátor, ugrálóvárak.
Ez már nem is kérdés…
Neked is itt a helyed!
X X X II. ÉV FOLYA M 2. SZ Á M
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Új helytörténeti kiadványok

Három kiadvány is elkészült a pandémia alatt

A TOP-5.3.1-16 kódszámú felhíváson elnyert támogatásból megvalósuló "Hagyományokra épülő közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát" című projekt keretén belül két kiadvány jelent meg Táton valamint egy táti helytörténeti vonatkozásokat is tartalmazó Nyergesújfalun.
Krakó László: Tát és a Táti-Szigetek
A több mint 450 archív és új fotót tartalmazó kiadvány vizuálisan nyújt betekintést településünk múltjába és jelenébe.
A természeti értékeinktől, a hagyományokon keresztül, épített környezetünkig igyekszik valóban minden szemszögből
bemutatni Tátot.
Már csak a fejezetcímek felsorolásából is látszik, milyen széleskörű, mindenre kiterjedő, részletes gyűjtőmunka előzte meg
a kiadvány szerkesztését:
Ófalu-Újtelep-Kertváros-Depó; A múlt emlékei: épülete,
gazdálkodási eszközök; Világi és egyházi épületek, szobrok,
emlékművek. Iskolák, óvodák, játszóterek, idősek otthona;
Ünnepek, hagyományok, kultúra, művészet; Élet a víz mellett: Kis-Duna, gátak, Únyi-patak; Múlt, jelen, jövő: Emlékek,
kapcsolatok a szigettel.

Ezt a könyvet ajánlom édesanyámnak és édesapámnak, a táti
polgároknak és mindazoknak, akik támogattak az elkészítésében.
Köszönöm a sok szeretetteljes segítséget, amit tőlük kaptam.
Ich empfehle dieses Buch meiner Mutter und meinem Vater,
den Bürgerinnen und Bürgern von Taath und all denen, die mich
bei der Ferstigstellung unterstützt haben. Vielen Dank für all
die Liebe und Hilfe, die ich von ihnen erhalten habe.

Parasztház és parasztudvar a táti németeknél

A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány a táti németek házával
és udvarával, illetve a parasztházban folytatott életükkel foglalkozik. A könyvben a város település típusa és városképe, a
telek és az udvar, a lakóház a helyiségeivel (tisztaszoba, konyha,
hátsószoba, éléskamra), azok szerepével és berendezésével, a
lakóépülettel egybeépített gazdasági épületei (istálló és pajta)
kerülnek bemutatásra. Továbbá ismerteti az udvaron található
önálló melléképületeket (nyári konyha, fáskamra, tyúk- és disznóól) és építményeket (kút, árnyékszék) is. A használati tárgyak
előállításába és beszerzésébe egy rövid leírás ad betekintést. A
Táti Helytörténeti Múzeum is bemutatkozik, a maga korhűen
berendezett helyiségeivel (tisztaszoba, konyha, nyári konyha),
és a kiállítás indokolta változtatásaival a hátsószobában, a pajtában és az istállóban.

Haus und Hof bei den Deutschen in Taath

Gulyás M. Cecília: Parasztház és parasztudvar a táti
németeknél

A kiadványok az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készülhettek el a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázatán történt sikeres szereplést követően.
A projekt középpontjában a
helyi hagyományok feltárása,
feldolgozása és megosztása áll.
Megvalósítása során kiemelt
figyelmet fordítottak a projektgazdák arra, hogy a helyi
humán erőforrás segítségét
igénybe vegyék.
Az elkészült kiadványokat a
pandémia után méltó módon,
nyilvános könyvbemutatókon szeretnénk megismertetni a tátiakkal, melyeknek
pontos időpontját egyelőrenem tudjuk, de remélhetőleg
hamarosan sor kerülhet rá. A
kiadványok ekkor lesznek hozzáférhetőek a lakosok számára.
HÁMOS LÁSZLÓ

Gulyás M. Cecília

Parasztház és parasztudvar
a táti németeknél

Haus und Hof bei
den Deutschen
in Taath

Európai Szociális
Alap
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Történetek a sublótból - Nyergesújfalu és Tát sváb közösségének hagyományai, életmeséi
A számos szerző munkáját magában foglaló kiadvány a sváb telepesek megérkezéséről, az év ünnepeihez kapcsolódó népszokásokról, a gazdasági élet változatos ünnepeiről, az emberi lét fordulópontjaihoz kapcsolódó történésekről,
a népviseletről, a táti helytörténeti kiállításról, a nyergesújfalui Nyergesi János
Emlékház és Tájházról szól.
Érdekes lehet a részletekben szívesen elmélyülők számára, hogy egy-egy témát
több szerző is érint a fotókban gazdag kiadványban. Vélhetően sokan rácsodálkoznak majd a múltidéző képeken az esetleg gyermekként már megismert
nénikre, bácsikra. Az idősebb helybeliek sok nevet tudnak elhelyezni a nagyszülők, dédszülők világában.
Igazi időutazásra is lehetőséget kínál a Történetek a sublótból.
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