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Lélek a porcelánban

Jubileumi kiállítás

Sikerrel zárult a 15 éves fennállását ünneplő Táti Porcelánbaba Klub „Lélek a
porcelánban” c. jubileumi kiállítása. A klub 15 alkotójának 7 életképben szereplő 120 babáját – a 10 nap alatt – közel 1300-an tekintették meg. (A 15 év
alatt 11 életkép készült, melyből most 7-et láthatott a közönség)

Augusztus 13-án, péntek délután rendhagyó ünnepi műsorral és jubileumi kiállítással
ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját az országszerte és
külföldön is elismert Táti Porcelánbaba Klub. Az életképek
is bizonyították: készítőik szívvel-lélekkel alkotnak.
Az ünnepélyes kiállításmegnyitó előtt Térzenével várták
a Kultúrház parkolójában a
meghívottakat. Majd miután
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mindenki elfoglalta helyét, a
nagyteremben Hámos László,
a kultúrház igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket,
többek között dr. Völner Pált, a
térség országgyűlési képviselőjét, Romanek Etelkát, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alelnökét, Turi Lajost,
Tát polgármesterét, Keglovich
Ferencnét, a Magyar Bababarátok Egyesületének elnökét és dr.
Györgyi Erzsébetet, a Kiss Áron
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Magyar Játék Társaság elnökét,
valamint a környékbeli települések polgármestereit, Tát díszpolgárait, képviselőit és minden
megjelent vendéget.
Köszöntőjében kiemelte,
hogy kivételes nap ez a mai,
hiszen egy olyan művészeti
alkotó csoportot ünneplünk
ma, amely egyedülálló az
országban. „Egyedülálló, mert
bár sok egyéni alkotó tevékenykedik hazánkban, egy ilyen
nagy létszámú, immár másfél
évtizede együtt alkotó, gyönyörű, néhol grandiózus, tematikus
életképeket megvalósító közösség, csak nálunk, Táton működik, és erre mi tátiak büszkék is
vagyunk.” – tette hozzá.
A köszöntő után a Táti Német
Nemzetiségi Asszonykórus és
a Táti Férfikórus műsorát hallhatták az egybegyűltek, majd
Hámos László ismertette az
ország egyetlen porcelánbaba
klubjának történetét. A csoportot elődje, Kátai Ferencné
korábbi kultúrház igazgató

alapította, a művészeti vezető pedig Czibuláné Csicsman
Erzsébet táti származású, de
Esztergomban élő babakészítő
mester lett. A csoport az elmúlt
években számos országos elismerést szerzett, a tagok pedig
egyénileg is hazai és nemzetközi díjakat kaptak. Kiállításaik
révén messze földre elvitték Tát
jó hírnevét.
A Kultúrház igazgatója tolmácsolta Kátai Ferencné szavait is,
mellyel köszönetet nyilvánított
a csoport lelkes segítőinek:
- a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórusnak és Táti
Férfikórusnak, akik felléptek
rendezvényeinken.
- Székely Gyula ötvösművésznek, akinek munkái láthatók a kiállított alkotásokon: a
királyi koronáktól a fegyverek
míves kidolgozásain, a bőrdíszműveken, az ékszereken át
a lószerszámokig.
- Erdős Péternek, a gyönyörű
famunkáiért.
- Kapa Melinda festőművésznek, aki festett háttereivel tette
hitelessé a megjelenített kor
életképeit.
- Szabó Istvánnak, a Kultúrház gondnokának, aki a kiállítások berendezésében és a
csoport szállításában is oroszlánrészt vállalt a 15 év során.
- Mechler Józsefnek, aki mindig rendelkezésre állt a kiállítási
anyag szállításában.
- Valamint névtelenül mindazoknak, akik valamilyen
formában segítették a klub
működését.
De köszönet illette Czibuláné
Csicsman Erzsike művészeti
vezetőt, kinek munkája nélkül ezek a rendezvények nem
léteznének. Ugyanígy Pappné
Adolf Erzsébetet, aki az alapítás
óta végzi a csoport szervezési,
adminisztrációs munkáját. És
végül minden csoporttagot,
hisz az évek alatt mindenki
igyekezett kivenni részét a szervezési feladatokból.
Keg lov ich Ferencné, a
Magyar Bababarátok Egyesületének elnöke beszédében
elmondta hogy Tátot két okból is
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a szíve ügyének tartja, az egyik,
hogy amikor itt német szót hall,
akkor osztrák nagyapja jut eszébe, a másik pedig az, hogy az
elképzelése ezen a településen
valósult meg, ezen belül pedig
mindig azokra a táti porcelánbaba készítőkre gondol, akik
vállalták a hosszadalmas, sok
türelmet és odafigyelést igénylő munkát. „1995-ben Bázelban
jártam és ott láttam először csodálatos antik porcelán babákat. Akkor gondoltam rá, hogy
milyen jó lenne, ha Magyarországon is lehetne látni ilyen
alkotásokat és lenne egy olyan
közösség, ami ezeket megvalósítja. Először 1997-ben szerveztem babakiállítást Győrben, a
Zichy palotában, azonban ezen
a kiállításon még csak két darab
porcelánbaba volt, hiszen hiába
kutattam, hazánkban nem volt
még hagyománya a porcelánbaba készítésnek. Majd nagyon
örültem, mikor 2006-ban porcelánbaba klub alakult Táton”
– idézte fel emlékeit Keglovich
Ferencné.
Dr. Györgyi Erzsébet elmondta, hogy nagy tisztelője a Táti
Porcelánbaba Klubnak, hiszen
kompozíciók sorát hozzák létre,
színvonalas témaválasztással,
nagy fantáziával, stílusosan.
Ki kell emelni, hogy az egyes
kompozíciókhoz minden tag
hozzájárul munkájával, így a
babák rendkívül értékes közösségi munkával készülnek el. „A
témaválasztásokat eddig mindig nagy örömmel üdvözölhettük, megjelenik bennük hazánk
történelme, a falusi, a polgári
és az arisztokrácia életének
jelenetei és ami nagyon különösen kedves, hogy a felnőttek
társadalma mellett a gyerekek
is megjelennek.” – mondta dr.
Györgyi Erzsébet.
„A játék végig kíséri az ember
egész életét. Varázsa minden
korosztályt magával ragad. Az
itt látható életképek nem játékok, nem tárgyak, nem élőlények, élőlény közeli alkotások.
Megmutatkozik bennük az élettel teli szeretet. Ezt varázsolják

Első sor középről balra: Kátai Ferencné, Tisch Erzsébet, Dr. Györgyi Erzsébet (Kiss Áron Magyar Játék Társaság
elnöke), Szabó Mihályné, Süveges Zoltánné, Hátsó sor balról jobbra: Pappné Adolf Erzsébet, dr. Mosonyi Anna,
Szűcs Erzsébet, Maráz Erzsébet, Czibuláné Csicsman Erzsébet, Keglovich Ferencné (Magyar Bababarátok
Egyesület elnöke), Sófalvi Melinda, Saár Jánosné, Nemes Pálné, Erdős Péterné
(a képről hiányzik Balázs Szilárdné)

elénk az alkotók.” – így kezdte
felvezetőjét Turi Lajos, majd
megjegyezte: „Az emberre irányítják a figyelmet, ötvöződik
bennük az alkotás szabadsága
és a közösségi lét öröme. Tisztelet és dicséret az alkotóknak
a kreativitásért, az ötletelésért,
a fáradhatatlan munkáért.
Köszönet és elismerés a vezetőknek a szakmai munkáért,
a tizenöt éven keresztül tartó összefogásért, logisztikai
kezelésért, és kívánom, hogy
az elkövetkezendőkben még
sokáig hódoljanak hobbijuknak, szenvedélyüknek, boldogítván önmagukat és másokat”.
Beszéde után pedig virágokkal
köszönte meg a babaklub tagjainak a 15 éve tartó munkájukat.
„Egy településről legtöbbet
nem az mond el, hogy milyen
a lakosság, népesség, lakosságszám, hanem hogy milyen
közösségek alkotják. És azt
hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Beszélhetünk sportegyesületekről, kulturális egyesületekről, beszélhetünk arról, hogy
milyenek az önkéntes tűzoltók,
a polgárőrök, a horgászok, akik
úgymond savát-borsát adják
ezeknek a közösségeknek. Mindig az számít, hogy mi az, amit

a többieknek nyújtani akarnak,
mi az, amivel értéket teremtenek, amit be tudnak mutatni,
amivel úgymond gazdagabbá
teszik a települést. Hál' Istennek
a választókerületemben ez a jellemző a településekre.” – mondta dr. Völner Pál beszédében.
Kiemelte, hogy nem véletlenül
került be a megyei értéktárba
ennek a klubnak a teljesítménye, hiszen egy olyan színfoltja
a megyének, az országnak, ami
máshol nem lelhető fel és ezért
kiemelten büszkék lehetünk rá.
A képviselő mindezek mellett
megjegyezte azt is, hogy meg kell
nézni annak a lehetőségét, hogy
hol lehetne ezekből a babákból
egy állandó kiállítást kialakítani. De például a parlamentben
is szívesen látna egy kiállítást
karácsonykor, amit a gyerekek
is megtekinthetnének. Végül
megköszönte a tátiaknak, hogy
nagyon fegyelmezetten vettek
részt az oltási programban és
arra kért mindenkit, aki még
nem oltakozott, hogy tegye meg,
hiszen most nem kell maszkokról beszélni, valamint nagyon
jó érzés újra közösségben lenni.
„Tegyünk azért, hogy Magyarország egy ilyen üde sziget legyen
ebben a baj-tengerben, amiben

éppen vagyunk!” – jelentette ki
a képviselő.
A köszöntők és a beszédek
után Szabó Magdolna operaénekes - a tátiak egyik kiemelkedő büszkesége - és tanítványainak (Pap Viktória, Pálmai
Árpád, Bégány Csenge Anna,
Mayer Angyalka) műsorát hallgathatták meg a résztvevők,
majd közösen tekintették meg
a kiállítás legapróbb részleteit.
A hét - történelmi viseleteket korhűen bemutató - életkép mellett kiállításra kerültek
Czibuláné Csicsman Erzsébet
(g yémántkoszorús mester)
nemzetközi GDS versenyen
díjazott egyedi modelljei, Szűcs
Erzsébet (gyémántkoszorús
mester) és Maráz Erzsébet GDS
díjas alkotásai, valamint Saár
Jánosné országos versenyen
díjazott babája.
A kiállított életképek: István király koronázása, Mátyás
király udvarában (reneszánsz),
Vasárnapi mise után (díszmagyar), Rómeó és Júlia (olasz
reneszánsz), Séta a korzón
(empír), Vasárnapi mise után
(díszmagyar), Játék a parkban
(XX. sz. eleje), A Chanel Divatház (XX. sz.)
HÁMOS LÁSZLÓ
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Helyzetjelentés a Táti PARKolóktól

A Táti PARKolók település-zöldítő, és közösségépítő csoportja idén
sem tétlenkedett.

színű veronikák, illetve egynyári begóniák kerültek.

Kultúrház

A Táti Kultúrház és Könyvtár 3 db fa virágládát vásárolt,
melyek az épület előtt kerültek
elhelyezésre. Az előzetes tervezést és a ládák beültetését
az intézmény felkérésére elvégeztük. Ezentúl bugás hortenziák, tollborzfű, árvalányhaj,
begóniák és lizinka köszönti a
kultúrházba látogatókat.

Fásítás

4 héten át díszítette a fát, majd
május 1-re a tojásokat szalagokra cseréltük, így májusfát is állítottunk településünkön.

Csere-bere

Tojásfa

A tavasz beköszöntével ismét
feldíszítettük a Központi Rendezvénytéren álló mezei juhart,
immáron 3. alkalommal létrehozva a környék legnagyobb
tojásfáját. A mintegy 800 tojás
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Letkés település példája alapján városunkban is életre hívtuk a növény csere-bere kezdeményezést. Kihelyeztünk két
ládát a mezei juhar alá, ahová
bárki elviheti feleslegessé vált
növényeit, ami aztán szabadon elhozható. A növény csere-bere szabályait a ládákhoz
rögzített táblára is kiírtuk. A
kezdeményezés Táton is rendkívül sikeres volt, heteken át
hozták és vitték a növényeket,
melynek a beköszöntő kánikula
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vetett véget. A nyár elmúltával
újra kihelyeztük a ládákat, így
az őszi kertészkedési munkák
során keletkező felesleges szaporulat új gazdához kerülhet.
Nyomatékosan kérjük, hogy a
ládákba cserépben, földben,
belocsolás után hozzátok ki a
növényeket, és minden esetben írjátok rá a cserépre, hogy
pontosan milyen növényről
van szó! Bízunk benne, hogy
továbbra is sikeres lesz a program. Várjuk tehát a másoknak
felesleges növény-túlszaporulatot, megmaradt palántákat
a Központi Rendezvénytéren
álló mezei juhar alatti ládákba!
Használjátok ki a lehetőséget és
hozzatok-vigyetek bátran!

Hősök tere

A nyár folyamán megújítottuk a
Hősök terén tavaly kialakított új
ágyást az önkormányzat finanszírozásával. Olyan évelőket
ültettünk el, melyek nem csak
az embereknek nyújtanak kellemes látványt és illatot, hanem
a rovaroknak, méheknek és lepkéknek is búvóhelyet és élelmet biztosítanak. Az ágyásba
sudárzsálya, bugás hortenzia,
kánna, tollborzfű, virágos nád,
kasvirág, kúpvirág, különböző

A Településfásítási Program
II. ütemében Tát Város Önkormányzata 30 db sorfára pályázott sikeresen. Településünkön,
minden városrész között elosztva, 10 db pusztaszilt, 10 db díszkörtét és 10 db magyar kőrist
ültetünk el az ősz folyamán.
A fák mellé komplett ültetési
csomag (támasztó karó, mulcs,
törzsvédő) is jár, azonban az
elültetésükhöz sok-sok dolgos
kézre is szükségünk lesz! Még
nincs pontos kitűzött dátum,
de részvételi szándékodat előre
tudod jelezni nekünk a +3630
473 8901 vagy a +3620 581 1400
telefonszámon. Amennyiben
máskor is szívesen segítenél
településünk zöldítésében,
élhetőbbé tételében, bátran
vedd fel velünk a kapcsolatot a
fenti telefonszámokon vagy a
Táti PARKolók Facebook-csoporton keresztül.

Adventi ablakok

Idén is megrendezésre kerül a
rendkívül népszerű Táti Adventi Ablakok programsorozat.
December 1-től minden este felgyulladnak a fények valamelyik
táti ház ablakában. Még vannak
szabad dátumok, így várjuk
olyan táti lakosok jelentkezését, akik vállalják, hogy feldíszítik és ünnepi fénybe öltöztetik
valamelyik jól látható ablakukat szentestéig. Jelentkezni a
pecsilinda@gmail.com e-mail
címen, vagy a +3630 473 8901es telefonszámon lehet.
PÉCSI LINDA, MAROS RUDOLF
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Esővíz elvezetés

Újabb fákat ültethetünk
Az önkormányzat sikeresen
szerepelt az Agrárminisztérium által koordinált Településfásítási Programban. Az előző
esztendőkben saját büdzséből, illetve az egyik TOP-os
pályázat részeként is ültettünk
csemetéket a Központi térnél
és a temetőben. A most elnyert
harminc fa méltó helyét Maros
Rudolf környezetmérnökkel
fogjuk kiválasztani.

Fontos a klímatudatosság és a klímavédelem
Táton az elmúlt esztendőkben számtalan fontos fejlesztés valósult meg. A város vezetése igyekszik kiaknázni a pályázati lehetőségeket, emellett a klímatudatosságra is kiemelt ügyként tekintenek.
– A pandémia után mi nem
újrakezdjük, hanem folytatjuk
a munkát és szisztematikusan
készülünk az újabb feladatokra – jelentette ki Turi Lajos polgármester, aki rögtön meg is
jegyezte: már a Versenyképes
Magyarország Operatív Program pályázatain gondolkodnak
(VMOP).
Az önkormányzat Tokoddal
közösen néhány évvel ezelőtt
sikeresen szerepelt egy Norvég
Alapos projektben, mely a klímaváltozás hatására keletkező
extra mennyiségű csapadékvizek kezelését célozta meg.
Megszülettek a Tát-Kertváros
településrészre vonatkozó vízjogi engedélyes tervek, illetve bizonyos beruházások is
elkészültek.
– Klímastratégiánk célja, a
klímaváltozások okozta kockázati tényezők elkerülése, a hatások mérséklése és az alkalmazkodási képességünk javítása. Be
kell látnunk, hogy az aszályos
időszakok mellett olykor heves

Járdák újulhatnak meg

zivatarok érhetik el a települést.
Mindezeket figyelembe véve
igyekszünk megtervezni a jövőt
– ismertette a polgármester és
meg is jegyezte, hogy a „Klímatudatos Önkormányzat” díjat
már többször elnyerték.
Tát nemrégiben sikeresen
pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP): a megyei önkormányzat döntése értelmében
383 millió forintot nyertek vízrendezésre, amely a kertvárosi
terület egy részének csapadékvíz elvezetését biztosítja.

– Burkolt és burkolatlan,
összetett vízelvezető rendszer
épül ki. Az 1119-es út és a szélső
házsor közötti ligetben szakmai
szempontok alapján kicserélik
az önmagukat túlnőtt nyárfákat
és záportározó is létesül. A rendszer az Únyi-patakon korábban
megépült befogadózsilipnél
végződik majd, a kivitelezés jövő
nyárra fejeződhet be. Köszönjük
Popovics Györgynek, a megyei
közgyűlés elnökének, hogy
támogatásra méltónak találta
a pályázatunkat – mondta Turi
Lajos.
WALCZER PATRIK

Fontos az alkalmazkodás
Tát a Gerecse északi hegyei, dombjai, valamint a Duna között terül el, tulajdonképpen olyan,
mintha a város egy lavórban helyezkedne el. A korábbi évtizedekben jellemzően csak olyan településeken épültek vízelvezető árkok, melyeken a domborzati viszonyok megkívánták azt: így meg
tudták előzni, hogy a hirtelen lezúduló csapadék jelentős károkat okozzon. Táton a sík jelleg miatt
jórészt csak szikkasztó árkok vannak, hiszen évtizedekkel korábban kevésbé voltak jellemzők a
felhőszakadások. Így ha akkoriban hullott egy kis csapadék, az nem jelentett gondot, elszikkadt,
elszivárgott. Tavaly tapasztalták, hogy kiadós eső után egyes kertvárosi utcákon is megáll a víz,
így szeretnék megoldani a problémát.

Segít a megye
Nagyszabású vízelvezetési fejlesztés indulhat Táton. Több,
mint 386 millió Ft forrást nyert
el egy friss döntés nyomán a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból (TOP) a

Duna menti település. Tát-Kertváros jelentős részét érintően
szikkasztók, vízelvezető árkok
létesülnek az esővizeket befogadó Únyi-patakig. A remények
szerint jövő nyárra megvalósulhat a beruházás, mely parkrendezéseket is tartalmaz. A Bajnai

út és a Gorkij fasor közötti területen záportározó medence is
létesül.
– Örömteli, hogy ilyen átfogó
fejlesztéssel segíthetjük a villámárvizek elleni védettséget
– tette hozzá Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke.

A nyár folyamán pozitívan
bírálták el az önkormányzat
Belügyminisztériumhoz
benyújtott járdarekonstrukciós pályázatát. 20 millió forintnyi támogatásban részesültünk, melyhez 5 millió forint
önrészt kell hozzátennünk,
hogy a projekteket megvalósíthassuk. A munkát az idei
évben szeretnénk befejezni. Az
iskola és óvoda körül, illetve a
kultúrházhoz és a városházához vezető járdákat látjuk el új
burkolattal.

Újabb parkolóhelyek
épülhetnek
Tavaly Újtelepen a 10-es út
mellett 40 millió forintból parkolókat alakítottunk ki, hogy
a boltba vagy a bankautomatához érkezők biztonságos
körülmények között várakozhassanak járműveikkel. Az
önkormányzat saját költségvetésből az Aldi és a buszmegálló
közötti szakaszon is újabb
parkolókat létesít.

Utak fejlesztése
A Vidékfejlesztési Programban
(VP) pályázunk külterületi
utak felújítására. Ha pozitívan
bírálják el, akkor a Depó településrész egyik útját tudjuk
portalanítani.
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Gyermekhét

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyári hírei
Az elmúlt évben a pandémia miatt sajnos elmaradt, de idén már tizenhatodik
alkalommal került megrendezésre a „Gyermekhét” Tát Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében a Kultúrházban.
A sokszínű, vidám programok
mellett helyt adtunk hasznos
ismeretek elsajátításának is a
júniusban egy hetet felölelő
programsorozat folyamán. A
meghívott alsó tagozatos gyermekek felügyeletében segítségünkre volt három felsős diák
is, akiknek ezúton is köszönjük
a részvételt!
A szervezés során elfogadta
meghívásunkat:
- a Komárom-Esztergom
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Nyergesújfalui
Katasztrófavédelmi Örs;
- a Komá rom-E sz tergom Meg yei Rendőr-Fők apit á ny s á g E sz ter gom i
Rendőrkapitánysága;
- a Nyergesújfalui Kick-box
Szövetség;
- Ádámszki Sándorné védőnő;
- Schalk Tímea.
Hálánkat fejezzük ki vendégeinknek lelkiismeretes közreműködésükért. Jelenlétük
nagyban hozzájárult a „Gyermekhét” sikeréhez.
A lakóink védelme és a hírekben történő előrejelzések
miatt, az Otthon továbbra is
védettségi igazolvánnyal, kézfertőtlenítés és maszkhasználat mellett látogatható.
Június 11-én – Szikszai Andrásnén javaslatára –, a Johannitáktól adományban részesültünk. Egy mikrohullámú
sütőt, egy kávéfőzőgépet és egy
vízforralót kaptunk ajándékba
tőlük.
A Drexler pékség az elmúlt
időszakban is több alkalommal friss kenyérrel és különféle
pékárúval lepte meg a lakókat.
Az adományokat ezúton is szeretném megköszönni.
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Augusztus 12-én megkaptuk a harmadik oltást. Ez alkalommal látogatást tett hozzánk
Kancz Csaba Kormánymegbízott és Turi Lajos polgármester.
Szeptember 6-án délelőtt az
Otthon főbejárata előtt térzenei
koncert került megrendezésre
a Kultúrház szervezésében. A
zenét Szladik Tibor a Német
Nemzetiségi Fúvószenekar
vezetője szolgáltatta lakóink nagy örömére. A művész
úr már több alkalommal járt
nálunk és minden alkalommal
jó hangulatot, derűt, vidámságot teremtett.
A bizonytalan helyzet miatt
az Idősek napja idén sem kerül
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Köszönjük Tát Város Önkormányzatának támogatását és a
Kultúrháznak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a helyszínt.
Köszönjük továbbá több szülőnek a nagy hőségben felüdülést
nyújtó felajánlásokat (ital, gyümölcs, vízilufi, stb. formájában).
Nagy érdeklődés mellett megrendeztük július második napján a szokásos ruhaosztásunkat. Sok családot sikerült ezáltal
némileg tehermentesíteni az
iskolakezdést is érintő ruhanemű, cipő, iskolatáska beszerzését tekintve.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
lehetőség nyílik a szép, megkímélt állapotú játékok adományozására. A felajánlott játékokat november 15-ig hálás szívvel
fogadjuk, hogy aztán karácsonykor örömet szerezhessenek a
rászoruló gyermekeknek. Helyhiány miatt a ruhagyűjtés jelenleg szünetel.
Itt ragadjuk meg az alkalmat és
felhívjuk a Lakosság figyelmét,
hogy Szolgálatunknál változatlan ügyfélfogadási időben várjuk
az ügyfeleket. A megnövekedett
ügyfélforgalomra tekintettel
időpont-egyeztetés javasolt az
alábbi elérhetőségeken:
- 06 30 20 40 567 vagy 06 33 445
801 telefonszámokon.
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT

Hírek a Szent György
Otthonból

megrendezésre. Bízunk benne,
hogy a 2022-es évben lehetőségünk lesz a falu időseivel közösen ünnepelni.

Mindenkinek jó egészséget
kívánok !
LEITERMANN-NÉ HAUSZKNECHT
KRISZTINA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Táti Walzer

www.tat.hu

Idén is sikeresen pályázott a
fúvószenekar
A Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekari Egyesület közgyűlésén a tagság úgy döntött, hogy a zenekari hangzás
további javítása érdekében
megpróbálják folytatni az öreg,
elhasználódott hangszerek újra
cserélését. Ennek érdekében
jelentkeztek a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat által koordinált, a
Német Szövetségi Köztársaság
Belügyminisztérium (BMI) által
„magyarországi német kultúrcsoportok támogatására” kiírt
pályázatra. A német nyelven
megírt pályázatot a Táti Német
Kisebbségi Önkormányzat
támogató határozatával március elején eljuttatták a MNOÖ
Tatabányai Regionális Irodájába. Augusztusban kapták az
értesítést a MNOÖ Elnökének
határozatáról, mely szerint a
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesület a Németországi Szövetségi Köztársaság

Belügyminisztériuma jóváhagyásával a 2 db Buffet Crampon
E11S B-klarinét beszerzéséhez
510.000 Ft összegű támogatást
kapott. Az összesen 600.000
Ft árú, kiváló minőségű hangszereket a budapesti Fon Trade
Music Kft-nél fogják megvásárolni, mert itt kapták a legkedvezőbb árajánlatot.
A fúvószenekar tagjai ezúton
is köszönik a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatán keresztül nyújtott
BMI támogatást.
RÓZSAVÖLGYI KÁROLY

Zeneiskolai hírek
Vizsgalap verseny
Az előző tanévünket két fontos
eseménnyel zártuk. A hangszeres vizsgákkal egy időben
zajlott a vizsgalap verseny,
amelyre szép számmal érkeztek a szebbnél szebb alkotások.
A bizonyítványosztás során
tudtuk kiosztani a verseny
győzteseinek a jól megérdemelt nyereményeket, jutalmakat. Ebben a tanévben nem
hirdettünk külön helyezéseket,
hanem mindenki egyformán
kapott ajándékot, ami jelen
esetben könyvutalvány volt. A
verseny győztesei: Balázs Anna,
Eluyefa Petra Tejumade, Fibó
Norbert, Robotka Orsolya, Szele Nóra (fafúvós tanszak); Galba

Gergő, Galba Krisztián, Galba Viktor (rézfúvós tanszak);
Kovács Noel, Martos Benedek
(gitár tanszak); Kolkopf Olivér,
Madarász Nóra és Szalóki Barbara (zongora tanszak).

90 éves Horváth József
Polgármester Úr ez alkalomból otthonában köszöntötte fel
Józsi bácsi 1931-ben született a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Pácin, egy szegény földműves
családba. Ott nevelkedett négy
testvérével, majd 18 évesen
Esztergomba költözött a nővéréhez, mert a városban működő
Petz gyárban kapott munkát.
1952-ben Abasárra vonult katonának, ahol két évig teljesített
sorkatonai szolgálatot. A katonaság alatt Abasáron, a majálison ismerkedett meg jelenlegi
feleségével, Terikével, akivel
1953. 11. 14-én esküdtek meg.
A házaspár 1962-ben költözött ide albérletbe. Józsi bácsi a
bányához tartozó dorogi fatelepen kapott munkát. 1964ben tudtak venni egy lakást itt
Táton, ahol a mai napig is élnek.
Közösen nevelték gyermeküket,
Imrét, akitől egy fiú és egy lány
unokát kaptak ajándékba.
A fatelepen eltöltött 35 év
után, 1999-ben ment nyugdíjba.
egy videót kellett elküldeni a
szervezőknek. Ebben a Bántai - Kovács: Válogatott etűdök
fuvolára című kottából egy
kiválasztott gyakorlatot kellett
eljátszani, hozzá egy történetet
kellett kitalálni és elmondani,
illetve egy rajzot is alkotni hozzá. Mindez felkerült az iskola

Azóta szinte minden szabadidejét a Sas hegy oldalában
található kertjükben tölti. Az
ott elvégzett munka ad neki
erőt a mindennapokhoz. A
fiataloknak azt üzeni, hogy a
hosszú élet titka: „Sokat kell
a jó levegőn lenni, dolgozni,
mozogni!”
Youtube oldalára is, ahol szavazni lehetett a produkciókra.
Anna a verseny során tárgyi
jutalomban részesült.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik szavazatukkal támogatták növendékünk produkcióját!
KISSNÉ HASENBECK MELINDA

Kreatív fuvolaverseny
A Nag ykovácsi A lapfokú
Művészeti Iskola szervezésében, illetve az Editio Musica
Budapest Zeneműkiadó Kft
támogatásával, első alkalommal rendezték meg az Első
Kreatív Fuvolaversenyt. Erre
az eseményre zeneiskolánkból Balázs Anna 1. osztályos
növendékünk nevezett be. A
verseny kiírása nagyon összetett volt, mert a jelentkezőknek
X X X II. ÉV FOLYA M 3. SZ Á M
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Egy szép, egyben nehéz szakmára
visszatekintve
Nyugdíjba vonult Keilné Rózsika

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét Keil Mihálynét, Rózsikát
kérdeztük nyugdíjba vonulása alkalmából, melyhez hosszú egészségben
eltöltött éveket kívánunk.
élére vezetőt kerestek. Sikerrel
pályáztam meg az állást és
2008. február 1-vel kineveztek a
szolgálat szakmai vezetőjének.
Kinevezést követően gyermekjóléti alapellátásból szakvizsgát is letettem.

?? Kérem meséljen egy kicsit a
családjáról.
A szüleim 1957-ben költöztek Tokodról Tátra. Édesapám
bányász volt. Abban az időszakban építették a bányászlakásokat Tát-kertvárosban, így
ők is vásároltak egy földszintes
ikerlakást.
Férjemmel tavaly ünnepeltük a 40. házassági évfordulónkat. Van egy lányom és egy
fiam. Két kicsi unokám van a
lányoméknál, Ármin és Dalma,
a fiaméknál pedig bármikor
érkezhet egy kisfiú, akit már
nagyon várunk.
?? Hogy került a közszférába,
majd a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat élére?
1991 év végén keresett meg
az akkori polgármester Kátai
Ferenc és felajánlott egy állást a
táti Polgármesteri Hivatalban.
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Abban az időben már több
mint egy éve munkanélküli
voltam, így nagyon örültem és
éltem a felkínált lehetőséggel.
1992. január első napjaiban
munkába is álltam.
Kezdetben az önkormányzati bérlakások ügyeit intéztem,
köztük az értékesítésükkel járó
adminisztrációs feladatokat is
elláttam, később az adóügyekkel foglalkoztam. Hivatali
éveim alatt könyvelői, illetve
számítógép-kezelői végzettséget szereztem. Mindig szerettem volna diplomát szerezni,
így 2004-ben felvételiztem a
Vitéz János Római Katolikus
Tanítóképző Főiskola Szociálpedagógus szakára. Akkori
polgármester Szenes Lajos
engedélyével és segítségével.
A főiskola utolsó évében a
diplomavizsga előtt a táti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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?? Hogyan emlékszik vissza
a kezdetekre, mivel járt ez a
vezetői beosztás?
Ez a feladat nagyon sokrétű
volt és nagyon nagy felelősséggel járt. Feladatainkat Tát és
Mogyorósbánya településeken
láttuk el. Segítséget nyújtottunk gyermekes és gyermektelen családoknak, egyedülállóknak, fiataloknak, időseknek,
mindenkinek, aki hozzánk fordult. Munkánk legfontosabb,
legszebb és egyben legnehezebb területe a gyermekvédelem. Ezt a munkát csak úgy
lehetett jól elvégezni, hogy a
kolléganőkkel egymás iránt
megértést, bizalmat tanúsítunk és mindenben segítjük
egymást. Nekem szerencsém
volt, mert olyan kollégákkal
dolgozhattam együtt a Szolgálatnál, akikkel mindig megértettük és támogattuk egymást.
Az akkori intézményvezető,
Kishonti Lászlóné Erzsike és
a közvetlen kolléganőm, Dr.
Marosi Istvánné nagyon kedvesen fogadtak. Az első perctől
kezdve nagyon sok segítséget
kaptam tőlük, ők tanítottak
be, amiért köszönettel és hálával tartozom nekik. A munkahelyen nagyon jól éreztem
magam a kezdetektől az utolsó
napig, végig olyan kollégákkal
dolgozhattam, akikkel nagyon
jól kijöttem. Két fiatal kolléganőmre nagyon büszke vagyok.

Leitermann-né Hauszknecht
Krisztivel 9 évet dolgoztunk
együtt, majd sikeresen megpályázta a Szent György Otthon igazgatói állását. Ő helyére jött Grőblné Varga Tünde
Mónika, aki rövid idő alatt
belejött a munkába és elsajátította a szükséges ismereteket
és most utódomként kiválóan
végzi a vezetői feladatokat. Itt
tényleg egy ideális munkahelyi
közegben dolgozhattunk, azt
félretéve, hogy maga a munka
sajnos sokszor megviselt bennünket is.

?? Említette, hogy a munkájuk
nagyon sokrétű feladat, ezt egy
kicsit kifejtené? Hogyan kerül
a látóterükbe, hogy kinek van
szüksége segítségre? Általában
miben kérték a segítségüket?
Mivel napi kapcsolatban
állunk a két település intézményeivel, óvodáival, iskoláival,
idősek otthonával, orvosokkal,
védőnőkkel, sok esetben az ő
jelzésük alapján indítottuk el
a szükséges folyamatokat. Időközönként lakossági bejelentés
is érkezett hozzánk, hogy valakinek segítségre van szüksége.
Olyan is volt, aki személyesen
jött be hozzánk különböző
problémákkal. A legapróbbtól
a legösszetettebb feladatig,
mindenfélével megfordultak
nálunk. Sok ügyfélnek az is
gondot okozott, hogy felhívja a szolgáltatót egy hátralék
számlával és elmondja a problémáját, ilyenkor ezt megtettük helyette. Sokszor csak egy
nyomtatvány kitöltésében kértek segítséget, például: nyugdíj
igénylése, családi pótlék igénylése vagy segély igénylése.
Segítettünk abban is, ha
valakinek bútorra, ruhára vagy
egyéb használati tárgyra volt
szüksége. Minden évben többször szerveztünk ruhaosztást.
Természetesen mindent csak
adományokból tudtunk biztosítani. A bútorokat sajnos nem
tudtuk tárolni, ezért, ha valaki
telefonált, hogy neki van egy
felesleges ágya, íróasztala,

Táti Walzer
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vagy egy számítógépe akkor
mi rövid időn belül kerestünk
neki új gazdát.
Ka rácsony előt t játékgyűjtést szerveztünk, amely
során a felajánlott tárgyakból
ajándékcsomagokat készítettünk a rászoruló családok
gyerekeinek.
A munkánk legnehezebb
része a gyermekvédelem, itt
sok esetben a családok életébe
kellett beleavatkozni. Iskolai
igazolatlan hiányzásoknál,
válásoknál, gyermeknevelési
ügyekben stb. Ha valakinek
esetleg pszichológusra, jogi
segítségnyújtásra volt szüksége, vagy olyan egyéb szolgáltatásra, amit mi sajnos nem
tudtunk nyújtani –, akkor időpontot kértünk az esztergomi
Gyermekjóléti Központba.
És ott van a legnehezebb
része a munkánknak, amikor
egy gyermeket ki kellett emelni a családból. Ez a döntés egy
nagyon nehéz és megterhelő
feladat, amely sok álmatlan
éjszakával járt. Az elmúlt 13 év
alatt – amíg én voltam a Szolgálat vezetője –, több esetben
kellett gyermeket kiemelni a
családból. Ez nem egy kellemes feladat, ugyanakkor az
idő minket igazolt, az általunk
kiemelt gyerekeknek utána
jobb életük, jobb sorsuk lett. Így
visszanézve ez megnyugtató.

?? Igen, nagyon nehéz a lelkileg is megterhelő döntéseket
meghozni úgy, hogy a munka
ne érjen bele a magánéletbe.
Ezt mennyire lehetett kezelni?
Amikor ide kerültem, sokszor hazavittem a munkát,
mert nem tudtam azt mondani, hogy becsukom az ajtót és
onnan vége. Ezt nem lehetett
megtenni, pláne az első években. A gondolataim sokszor
otthon is a munkámon jártak.
Az utolsó éveimben már kicsit
félre tudtam tenni és otthon
már nem gondoltam a munkámra, de ehhez nagyon sok
évnek kellett eltelnie. Nem
egyszerű, hogy az ember külön

tudja választani a munkát, meg
a magánéletét. Főleg, hogy itt
lakom, Táton így megtaláltak
az ügyfelek az otthonomban
is. Nem küldtem el soha senkit, ebből is látszik, hogy ez már
inkább hivatás, mint munka.
Az elmúlt 13 év alatt nagyon
sok ügyfelem volt. Biztos van,
akinek jó emléke van rólam,
hogy segítettem, megoldottam
a problémáját, de biztos van a
másik oldal is, aki nem szeretett. Hiszen a munkámból kifolyólag, családok életébe kellett
beleavatkozni, hogy hogyan
neveljék gyermekeiket, milyen
életmódot folytassanak, változtassanak az életkörülményeiken. Sokszor higiénés
tanácsokat kellett adnunk.
Időközönként az ember tett
vagy mondott olyat, aminek az
ügyfelek nem örültek, ez a mi
szakmánkban elkerülhetetlen.

?? Kik segítették még a munkáját, mennyire volt fontos a
megfelelő kapcsolatkiépítés?
A kapcsolattartás a mi munkánkban nagyon fontos, itt
nemcsak helyi intézményekre,
védőnőkre, orvosokra, pedagógusokra gondolok, hanem a
járási, megyei gyermekvédelmi
intézményekre, bíróságokra,
rendőrségekre. Sok esetben
kellett részt venni bírósági,
gyámhivatali tárgyalásokon,
rendőrségi kihallgatásokon
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatban.
Ezt is nagyon nehéz volt megszokni, az átlagember ilyen
helyekre nem jár. Idővel ezt is
megszoktam, későbbiekben
már nem jelentett problémát.
?? A sok feladat mellett nyaranként gyermekjóléti hetet
szerveztek.
Igen, a Kultúrházban minden nyáron g yermekjóléti
hetet tartottunk, ahol hétfőtől
péntekig a délelőttök folyamán kreatív foglalkozásokat és
közös játékokat szerveztünk a
rászoruló gyerekeknek. Azért
nem tudtuk egész naposra

meghirdetni, mert mellette a
napi munkánkat is el kellett
végezni.

?? Ennyi feladat ellátásához
családi támogatás is kell.
A család végig mellettem állt.
Mielőtt elvállaltam ezt a lehetőséget, kikértem a férjem és a
család véleményét, hogy mit
szólnak hozzá. Maximálisan
támogatták a döntésemet.
?? Tudom, hogy még csak most
került nyugdíjba. De mik a tervek, mivel szeretné tölteni az
idejét?
Hát igen, tervek azok vannak. Rengeteg olyan dolog
volt az évek során, amire azt
mondtam: „majd, ha egyszer
otthon leszek”. Mivel februártól (szabadság, felmentési
idő) otthon vagyok, így van,
ami meg is valósult már belőle. Persze csak néhány dolog,
hisz ott vannak az unokák. S
abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy kertszomszédok

vagyunk a lányomékkal, tehát
napi szinten lehetek velük.
Nekem ők a legfontosabbak, s
amíg igénylik a nagymamát,
addig szeretnék is velük lenni.
Természetesen a férjemnek is
segítek a vállalkozásában, aki
biztosításokkal foglalkozik.
Aztán ott van a 80 éves anyósom, akinek szüksége van a
segítségemre és egy hónapon
belül megszületik a harmadik
unokám a fiaméknál, Budapesten. Ha igénylik, akkor ott
is szeretnék segíteni. Mindezt számba véve egy ideig lesz
elfoglaltságom. Amíg bírom,
hisz én is öregszem, s érzem
a 60-at. Nem úgy megy minden, mint régebben. Az ember
nekiáll nagy lendülettel, aztán
érzem, hogy egy kicsit muszáj
visszább venni. De ettől függetlenül én megcsinálok mindent,
ha fát kell hordani, hát azt is,
de ha a Szolgálatnak szüksége
lenne a segítségemre szívesen
állok rendelkezésükre.
SONKUTÁN RITA

Ideiglenes menetrendváltozás
Augusztus 25-étől több járatot ideiglenesen felfüggesztett a
Volánbusz, melyről értesítette az utazóközönséget.
Újságunkban összegyűjtöttük Önöknek azokat a Tátot érintő
járatokat, melyek jelenleg nem közlekednek.
Indul: 5:20 Esztergom, Bánomi - Érkezik Tatabánya
Indul: 6:03 Mogyorósbánya, Községháza - Érkezik: Tát-Kv.
Indul: 5:30 Komárom - Érkezik: Esztergom, Vasútállomás
Indul: 6:42 Esztergom,Vaskapu - Érkezik: Mogyorósbánya
Indul: 7:33 Mogyorósbánya, Községháza - Érkezik: Tát, Posta
Indul: 7:49 Tát, Posta - Érkezik: Mogyorósbánya
Indul: 8:03 Mogyorósbánya - Érkezik: Esztergom, Dobozi
Indul: 8:10 Esztergom, Vasútállomás - Érkezik: Komárom
Indul: 9:25 Komárom - Érkezik: Esztergom, Vasútállomás
Indul: 9:45 Tatabánya - Érkezik: Esztergom, Bánomi
Indul: 12:10 Esztergom, Vasútállomás - Érkezik: Komárom
Indul: 12:42 Dág - Érkezik: Nyergesújfalu
Indul: 13:40 Esztergom, Béke tér - Érkezik: Mogyorósbánya
Indul: 14:18 Mogyorósbánya - Érkezik: Esztergom, Vaskapu
Indul: 14:33 Nyergesújfalu - Érkezik: Dág
Indul: 15:12 Esztergom, Vaskapu - Érkezik: Mogyorósbánya
Indul: 16:48 Mogyorósbánya - Érkezik: Esztergom, Vaskapu
Indul: 17:57 Esztergom, Vaskapu - Érkezik: Mogyorósbánya
Indul: 20:42 Dág - Érkezik: Nyergesújfalu
Indul: 22:33 Nyergesújfalu - Érkezik: Dág
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Két könyv az 1938-as Eucharisztikus
Világkongresszusról
A két világháború közötti magyar katolicizmus egyik legnagyobb szabású rendezvénye az 1938.évi XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusa volt. Ezidáig mindösszesen három szakirodalom jelent meg, melyek csak a magyar
forrásokra támaszkodó kismonográfiák.
„VÁNDORL ÁSUNK TÁRSA
LETT”
Az 1938. évi Eucharisztikus
Világkongresszus Budapesten

A könyv több külföldi szakirodalmat, magyarországi forrásokat dolgozott fel.
A könyv szerkesztője Hegedűs András, a Prímási levéltár

igazgatója, büszkén jelzem Tát
lakosa, állampolgára. Személyes kérésemnek helyt adva
engedélyezte számomra, hogy
újságunkban megjelenjen a
könyv illusztrációja. Belelapozva, áttekintve nagyon részletes,
sok új információval gazdagodik az olvasó, csodálatos fényképmásolatokat tekinthetünk
meg.
Jelen kötet ezért arra vállalkozik, hogy a történettudomány, a művészet- és építészettörténet eszközeivel részletesen
bemutassa a kongresszus rendezvényeit, annak előkészítő
és szervező munkálatait, valamint utóhatását. Mindezt eddig
soha nem látott szélességű
forrásbázisra alapozva teszi,
hiszen a tanulmányok tizenöt
hazai és külföldi közgyűjtemény anyagából merítettek.

Gergely Jenő:
Eucharisztikus
Világkongresszus
Budapesten / 1938

A könyvből idézve: "A magyar
katolikus egyház május végén
Budapesten lezajlott eucharisztikus világkongresszusról,

Tátiak az 1938-as Eucharisztikus
Világkongresszuson
Bár a táti események elhalasztásra kerültek, sokan részt vettek az
eseményeken
Előzetesen 2020 februárjában
– a Táti Walzer újságban megjelent – a táti A. C. Action Catholica által szervezett, 1938-as
előkészületi írásom, mely az
egyházközösségi tanács jegyzőkönyvei alapján hitelesen
íródott. A történéseket akár
dicséretesek, akár fájdalmasak
vagy félelmetesek, a történelmi
hűsége végett kell az utókornak
leírni, meghagyni, hiszen idő
közbeni, előre nem látható akadályok lehetnek, a szervezésbe
homokszemek kerülhetnek,
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melyek átrendezik a már előre
haladott előkészületeket.
1938-as táti felkészülésről értelemszerűen a nagyra
becsült Koch Róbert Atya, egyházi elnök iskolaszéki jegyzőkönyveiből hitelesen, nyolcvan
év után lehet tudomásunk és
meríthetünk elhivatottságot,
tanulságot őseink hitéletéből.
A Táti Walzer újságunkban
2020. februárban jelent meg
előzetes írásom, megemlékezve, hogyan készültek a falunkban a keresztény hívő családok
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az 1938. május 25-29. között
megrendezett Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra.
Ezen időpontban a megválasztott világi és egyházközségi
alakuló tanács 1938. április hó
4-én, délelőtt 11 órakor tartott
gyűlésén felolvastatott a főhatóság jóváhagyása az 1938.
február 6-i tanácsválasztásról
készült jegyzőkönyv szerint.
Ezután a megválasztott és
elnöklő Laborcai Vince főjegyző ismerteti az iskolaügyet. A
községi szülők az előző szülői

hogy ez a tömegdemonstráció
a katolicizmus huszadik századi történetének legnagyobb
szabású ünnepségsorozata volt.
A kongresszus összefonódott
a Szent István jubileumi évvel.
Úgy véljük, hogy az 1938-as
budapesti eucharisztikus világkongresszus nem csak belső
katolikus egyházi ügy volt és
maradt, hanem a nemzetközi
élet, de főként a magyar közélet, így a nemzeti történelem
egyik fontos mozzanata is. A
két könyv összevetése új eddig
ismeretlen eseteket ismertet
meg."
A megjelent két könyv részletesen foglalkozik a központi
ünnepségekkel.
A kör z et ü n ket ér i ntő
Tokod-üveggyári, dorogi, esztergomi ünnepségekről a legközelebbi Walzer újságban,
érdeklődés esetén írok.
A nagyon várt, 2020 évben
egyszer már elhalasztott Eucharisztikus Kongresszus ezekben
a napokban kel életre, melyen
regisztrálva részt veszünk.
Várjuk, hogy Ferenc pápánkat
személyesen köszönthessük,
áldását adja nemzetünkre.
SZABÓ JÓZSEF

értekezleten azon kívánságának adtak kifejezést, hogy legfőbb óhajuk, hogy gyermekeik
jól tanuljanak meg magyarul,
de gyakorolják anyanyelvüket is. Mivel a vegyes tan�nyelvű iskolai tanításnál nem
valószínű, hogy jól tanulnak
meg magyarul is, meg németül is, azért elfogadják a tiszta
magyar nyelvű iskolanyelvet
és utasították az iskolaszéket, hogy az iskolai tanrenden
kívül – délutáni kurzuson – jól
és tökéletesen tanulhassanak
meg németül. Evégett felhatalmazást kér az elnökség, hogy a
következő tanévre 100 pengőt
állítsanak be tiszteletdíjként
Zettler Ede igazgató részére
azért, hogy hetenként egy délután 3 órán keresztül tiszta
német külön kurzust tartson a

Táti Walzer

www.tat.hu

jelentkezők részére. Az egyházközségi képviselő-testület egyhangú határozattal hozzájárult
az indítványhoz.
A nyelvoktatás kérdése
továbbiakban sem jutott nyugvópontra, mivel a világi és az
egyházi képviselők másképp
értelmezték a megjelent nyelvoktatási rendeletet.
A másik nyomós ok, mely
szintén hozzájárult a táti előzetesen elképzelt kongresszusi
ünnepségének elhalasztásához: a templomunkban elkészült a főoltári festmény, melyet
ugyan művészeti szempontból
elfogadhatónak ismert el a bíráló bizottság, azonban az egyház
Mit is jelent ez a három szó?
Az első szó a nemzetközi,
hogy az egész világról jönnek
a budapesti ünnepségre. A
második szót – eucharisztia –,
Oltáriszentségnek fordítjuk,
azaz: Jézus Krisztus valóságos
teste és vére a kenyér és bor színe alatt, amely összeköti a világ
katolikusait. A testi szemeinkkel az ostyát és a bort látjuk, de
hitünkkel hisszük és elfogadjuk, hogy Jézusnak az utolsó
vacsorán elmondott szavait
a fölszentelt pap megismétli:
”vegyétek és egyétek, vegyétek
és igyátok…”. Az ostya és a bor
átlényegül, hogy a mi emberi
életünket is átalakítsa, azaz,
egy folyamatos kapcsolatba
kerüljünk Isten szeretetével.
A Teremtő Isten úgy alkotta
meg a mi földünket és az időjárást, hogy különböző gyümölcsökkel, terményekkel táplálja
a mindennapi életünket.
Hasonlóan a lelki életünkkel
kapcsolatban, Jézus az utolsó vacsorán az Ő isteni életét

és a hívők részéről kritikusnak
(elfogadhatatlannak) találták.
Elkövetkező években le is lett
szedve (kaparva) és a jelenlegi, Medveczky festőművész
által készített freskó díszíti a
templomot.
Németország vezetőjének
parancsa, hogy a németek és az
osztrákok nem vehetnek részt
az Eucharisztikus Kongresszus
ünnepségén, mélyen megdöbbentette a hívőket, akik elfogadják Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Egy
kisebb csoport mégis részt vett
az ünnepségeken, a táti német
ajkúaknál ez zavart okozott.
Majd rövid visszapillantást

vet az Eucharisztikus Kongresszus eseményére és jelenti,
hogy a pesti ünnepségeken Tátról, az ifjúsági közös áldozáson
81 gyermek vett részt, a községi
bíró és Zettler Ede, Rábel Dezső,
Szigeti István tanítók vezetése
alatt. Az éjféli szentségimádáson 50 férfi vett részt Pánczél
István és Laborcai Vincze
vezetésével. A legátusi misén is
részt vett 50 férfi és nő. A dorogi bányászok részéről ment 24
bányász és 10 frontharcos, a
Mák bánya vitt 2 táti bányászt.
A községi elöljárók jóvoltából 3
legényegyleti tag vett részt az
egész kongresszuson. A dorogi
és esztergomi ünnepségeken

részt vett összesen 500 ember.
Az emszó gyűlésen Tátról részt
vett Peregovics István, Hartmann Márton iparosok és 3
legénységi tag. Az ünnepségek
lelki hasznáért a tanács hódoló táviratban mondott köszönetet a bíboros-hercegprímás
úr Őeminenciájának és külön
üdvözölte Imrédy miniszterelnököt, majd az elnök referálja,
hogy a főpásztor saját kérésére
felmentette Lepold Antal prelátus urat a tanfelügyelőség alul.
Az elnök indítványára a tanács
feliratban köszöni meg Lepold
Antal prelátus úrnak Tát iránt
sokszor tanúsított jóindulatát.
SZABÓ JÓZSEF

Vándorlásunk társa lett…
Szőcs László atya írása

Különös hónap az idei szeptember, mert újra, Budapest ad helyet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak
ajándékozta nekünk. Halálával
és feltámadásával ennek a tanításnak az igaz voltát hitelesítette. Ebben a különleges ajándékban, az Oltáriszentségben
az egyházunk mindig is nagy
igyekezettel részesítette(áldoztatta) a híveket.
A harmadik szó a kongresszus
a mi esetünkben előadásokat,
tanúságtételeket és a záró szentmisét jelenti szeptember 12-én,
Ferenc pápával a Hősök terén.
A Jóisten az emberi életünket
eucharisztikusnak teremtette.
Ez alatt azt értem, hogy a szentáldozás három dolgot jelent:
Először is lakoma, azaz szent
lakoma. Jézus a kenyérszaporítás után többek között a következőket mondja: ”én vagyok az

élet kenyere" – felelte Jézus. Aki
hozzám jön többé nem éhezik,
s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Jn 6,35 De a mindennapi életünkben is a családi
és baráti közös étkezéseink is
kedvesek és fontosak, közösséget teremtenek.
Másodszor az áldozat: Jézus
értünk áldozta fel magát. A
mi szeretetünk is akkor igazi,
ha mások felé megnyilvánul,
hogyha időnket, pénzünket,
szeretetünket meg tudjuk osztani másokkal.
Harmadszor, a Szent ostya,
Isten jelenléte a templomunkban. Amikor bemegyünk egy
katolikus templomba, Jézus
iránti tiszteletből hajtunk térdet, mert ott van. Fontos, hogy

a nagyon hangos világunkból
térjünk be egy pár percre és
gyakoroljuk az elcsendesedést
és meg fogjuk tapasztalni,
milyen erőforrás lesz a templomi látogatásunk.
Kedves Olvasók, a hitünkben
járatosak és kevésbé járatosak,
mondhatják jó, jó, de mégis messze van a valóságtól az
Oltáriszentség megértése és ez
igaz is! De az is messze van az
értelemtől, hogy Istent megértsük. Pedig Ő azért indult felénk,
hogy adjon esélyt a szeretetének
befogadására.
Én a zt kívánom, hog y
legyünk nyitottak és akkor
egymás felé és az Oltáriszentség felé is egy lépéssel közelebb
kerülünk.

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: István király koronázása - Táti Porcelánbaba Klub alkotása (Fotó: Hámos László)
X X X II. ÉV FOLYA M 3. SZ Á M

11

Táti Walzer



2021 szeptember

CSALÁDI KERÉKPÁROS NAP
Tát Város Önkormányzata és Mogyorósbánya Község Önkormányzata családi
kerékpáros napot szervez 2021. szeptember 24-én, melyre szeretettel várja az
érdeklődő résztvevőket!
a Magyar Falu program keretében az 11129 jelű országos
közút Tát és Mogyorósbánya
közötti szakaszának felújítása
történt meg.

A teljes projekt részletes
bemutatása:

Tát Város Önkormányzata és
Mogyorósbánya Község Önkormányzata konzorciumot hozott
létre kerékpárosbarát útvonal
létrehozására, illetve fejlesztésére, mely kapcsolatot létesít
a 117. sz. közúttal párhuzamosan haladó EuroVelo 6 nyomvonal meglévő szakasza, Tát
Város belterülete – központja,
Mogyorósbánya Község belterülete – központja, és a Bajót
- Péliföldszentkereszt településrészen lévő zarándokhely és
turisztikai központ között.
A fejlesztés révén lehetővé vált
az EuroVelo 6 nyomvonal Tát
városközpontnál haladó szakaszának, meglévőhöz képest
sokkal rövidebb útvonalon való
összeköttetése Péliföldszentkereszttel, továbbá a beruházás
hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához is, hiszen a teljes
útvonal közlekedésbiztonságilag
az útügyi előírásoknak megfelelő kiépítéssel valósult meg úgy,
hogy biztosítja a biztonságos
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közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.
A projekt másik két kapcsolódó projekttel összehangolva
valósult meg, melyek eredményeként létrejött a három településen átívelő kerékpáros útvonal.
A teljes beruházási programot az alábbi fejlesztési programok finanszírozták:
- Tát – Mogyorósbánya települések konzorciuma által
elnyert TOP-3.1.1-16-KE1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés program,
- a nyomvonal részeként a
Rába-Duna-Vág EGTC négy
megyéjének (Pozsony, Nagyszombat (SK ), Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom (HU)) szakrális értékeit
kerékpárral bejárható módon
bemutató, a meglévő kerékpáros infrastruktúrákat felhasználó és kis léptékben fejlesztő
turisztikai projekt, a SacraVelo
Esztergom – Péliföldszentkereszt útvonalának, – továbbá
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A kerékpáros útvonal első szakasza Táton a 117. sz. országos
főút alatt átvezető kerékpáros
aluljárótól induló, 250 m új
kiépítésű, vegyes használatú út,
mely kapcsolódik az EuroVelo
6 kerékpárúthoz. A kerékpáros
útvonal a János lovagok terén
és a 10. sz. főúton vezet tovább
nyitott kerékpársáv létesítésével
260 m hosszban. A 10-es útról a
Rákóczi és Árpád utcák meglévő aszfalt burkolatán kerékpáros nyom burkolati jelek vezetik a kerékpárost a Mogyorósi
útig 700 m hosszan. Az útvonal
innen újra országos közútszakaszra fordul a Mogyorósbánya
felé vezető 11129. jelű bekötőútra. A bekötőúton táblák és kerékpáros nyomok vezetik a kerékpárost Mogyorósbányára, a
szakasz hossza az Árpád utcától
a település központjáig 4000 m.
A közút burkolata felújításra szorult, melyet a kezelője, a Magyar
Közút NZrt. részben a Magyar
Falu program finanszírozásával,
részben saját erőforrásból újított
fel. Mogyorósbányán a település
központtól a Fő utca még belterületi szakaszán további 400 m-t
kerékpározhatunk a település
külterületén induló, új építésű, vegyes használatú szakasz
kezdetéig. Az erdőn át vezető, a
korábban is erdészeti-mezőgazdasági útként használt nyomvonalon épült ki ez a szakasz, mely
a település déli részén lévő szántók megközelítését is biztosítja,
hossza 730 m. A vegyes használatú szakasz végén forgalomterelő pollerekkel a gépjármű

forgalom elől elhatárolva indul
a kerékpárút, mely a település
határáig tart, hossza mintegy
720 m. A településhatáron a
Bajót Péliföldszentkereszti oldalon indul a SacraVelo kerékpáros
nyomvonal egy újonnan kiépített, szilárd burkolatú vegyes
használatú úton, mely a 1124
jelű országos közúthoz csatlakozik, hossza 420 m. A közútcsatlakozástól mintegy 1000 m
kerékpározás után érhető el a
Péliföldszentkereszt központjában a Látogatóközpont és a
Szalézi rendház.
A három különböző szervezet által megvalósított, külön
források terhére történt beruházások közül két beruházás
megvalósítása már 2020. évben
megvalósult, a mogyorósbányai útszakasz felújítása pedig
most fejeződött be, így ennek
megvalósításával egy jól használható, három településen
átívelő kerékpáros útvonalat
kaptak a környék lakói és az ide
érkező turisták.
A kialakított kerékpárút és
vegyes forgalmú út minden
szakaszon kétirányú. Az újként
kiépült, csak kerékpárosok által
használt szakaszokon (csak a
Mogyorósbánya külterületi szakaszok ilyenek) haladó kerékpárosok a keresztezett földutakkal
szemben elsőbbséget élveznek,
a vegyes forgalmú úttal szemben viszont alárendelt, a járdák
keresztezésénél a gyalogosok
rendelkeznek elsőbbséggel.
Ezek mindenhol szabványos
forgalomtechnikai elemekkel
jelzésre kerülnek.
Az útvonal Mogyorósbánya
külterületi szakaszán a vegyes
forgalmú szakasz és az elválasztott kerékpárút határán
fizikai akadály (pollerek) került
elhelyezésre a gépjárművek
kerékpárútra való ráhajtásának
megakadályozása érdekében.
Az egyes szakaszokon útburkolati jelek és közúti jelzőtáblák segítik a kerékpározók
közlekedését.
A 10. sz. főközlekedési út Tát
átkelési szakaszán a megvalósult
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nyomvonalon mindkét forgalmi sávban irányhelyes nyitott
kerékpársáv valósult meg, ilyen
típusú kerékpáros létesítmény a
környéken még nem található,
így főleg a gépkocsivezetőknek
még „szokni kell” a használatát.
A KRESZ 18. § (10) bekezdése az
alábbiak szerint fogalmaz:
„A nyitott kerékpársávot –
amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – az úttesten
felfestett fehér színű szaggatott
vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – az egy irányban vagy
egymással szemben közlekedő
járművek egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé
teszi – más járművek is igénybe

Lassan a 40. születésnapjához
érkezik el a táti teniszpályák létrejötte, amely a labdarúgó pálya
mögötti bányameddő talaján
valósult meg . Az elmúlt időszak
egyik legfontosabb változása,
hogy beléptünk a DG Tát Sportegyesületbe. Szakosztályként
működünk a továbbiakban,
legálissá téve tevékenységünket. A pályákat folyamatosan
korszerűsítjük, fejlesztjük és
tartjuk rendbe, a tagok bérleti
díjából és egy-egy támogató
pénzügyi hozzájárulásából.
Legutóbbi fejlesztésünk egyike egy automata öntözőrendszer kiépítése volt 24 szórófejjel,
közel egymillió forint értékben.
Ezzel elejét tudjuk venni, hogy
száraz nyári időszakban a feltámadó szél ne hordja el a salak
fedőréteget. A kerítés mellé
80 m hosszban csodasövényt
ültettünk, hogy a játékot zavaró
szelet tudjuk csillapítani.
A jó körülmények és a baráti
társaság vonzza hozzánk a teniszezni vágyókat, így folyamatosan bővül tagságunk létszáma.
Átlagban 25-30 fős stabil
létszámunk van, ezekhez még
hozzá jönnek az eseti alkalomszerűen teniszezni vágyók.
A megnövekedett létszámot
látva felmerült egy negyedik
pálya építésének terve. A terület

vehetik, az irányváltoztatásra
vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell
végrehajtani. A kerékpáros balra
bekanyarodásra történő felkészülés céljából, vagy ha a nyitott
kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja”.
Tehát arra a gépkocsik is
ráhajthatnak, de a kerékpárosnak „védelme” van rajta a gépkocsikkal szemben.

Családi kerékpáros nap

A családi kerékpáros nap
során a kerékpáros hálózat új
és régebbi elemeinek „bebiciklizése” történik családi élménytúrán, melyet tovább színesít a

gyerekeknek szervezett kerékpáros üg yességi feladatok
végrehajtása.
Gyülekezés: 2021. 09. 24.
10.00 órától a táti Kultúrház
előtt, ahol a szemközti sportpályán játékos ügyességi feladatokkal várjuk a gyerekeket
Indulás: 2021. 09. 24. 11.00
órakor a táti Kultúrház elől Cél:
Gerecse Natúrpark Látogatóközpont, Péliföldszentkereszt
Táv hossza: 6,6 km
A családi kerékpáros nap
ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel. A kerékpáros
napon mindenki saját felelősségére vesz részt!
Sok szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt Tát Város

Önkormányzata és Mogyorósbánya Község Önkormányzata.
A projekt címe: Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése.
Azonosító száma: TOP-3.1.116-KO1-2017-00002. A projekt
a Széchenyi 2020 program
keretében az Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési
Alapja (ERFA) támogatásával
valósul meg, a Magyar Állam
társfinanszírozásával.

Életképek a táti tenisz szakosztály
életéből

adott, már csak a 8-9 millió
forintra becsült forrás hiánya
állja útját a megvalósításnak.
Reménykedünk, hogy lesz lehetőség pályázni és megvalósul a
sportcentrum további bővítése.
Évente négy alkalommal
szervezünk versenyeket. A
résztvevők száma 35-40 fő.
Tavasszal és ősszel a bérleteseink mérik össze tudásukat
páros versenyen. A Pünkösdi
Napok keretein belül meghívásos egyéni versenyre kerül sor.
Augusztusban pedig a meghívott párosokkal kiegészülve
szervezzük sport ünnepünket. A visszatérő vendégeink

örömmel vesznek részt , mert
érzik a családias hangulatot.
Ehhez mindenki hozzájárul
valami kedvességgel: sütemény,
idény jellegű gyümölcs, folyékony energia stb. Külön öröm,
hogy tagjaink sorát a szebbik
nem is színesíti. A három hölgy
tagunk tudása vetekszik a férfiakéval. Kiemelném Dr. Gál Gabriellát (Esztergom aljegyzőjét),
aki két év alatt szorgalommal és
kitartással küzdötte fel magát a
"nagy öregek" közé.
Az elmúlt évhez hasonlóan
idén is szerepet vállaltunk a
sportegyesület által szervezett
nyári táborokban. A tenisz is

választható sportág lett, melynek alapjaival Környei József és
Bartl Zoltán segítségével ismerkedtek meg a gyerekek.
Külön köszönjük Turi Lajos
polgármester úr vissza-visszatérő látogatását és a munkánkat
támogató hozzáállását. Ígéretet
kaptunk rá, hogy a közeljövőben ő is ütőt ragad és megismerkedik a sportág alapjaival. Természetesen minden teniszezni
vágyót várunk szeretettel. Kedden és pénteken délutánonként
és vasárnap délelőttönként a
pályán megtalálhatók vagyunk
az érdeklődőknek.
KÖRNYEI JÓZSEF ÉS BARTL ZOLTÁN
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Táborok és Családi nap
Különböző programokkal várta a gyerekeket nyáron a DG Tát SE a sportpályán

A DG Tát SE idén is szervezett
sporttáborokat. Míg tavalyi
táborban 41 fő vett részt, idén
több mint duplájára ugrott a
létszám.
07.19-től Focitábor volt 34
fővel. Budavári Dániel, Dékány
Roland, Keszei Krisztián tartották az edzéseket.

07.26-tól a Sporttábor első
turnusában 15 fő vett részt, ahol
tenisz, foci, petanque, célba
dobás, büntetőrúgás, akadálypálya, kreszpálya, lovacskázás,
asztalitenisz, csocsó, spinning
mellett medence és trambulin
is rendelkezésre állt a gyerekeknek, hogy jól érezzék magukat.

Vár a tér

"Pót-gyereknapi" program
Vár a tér! címmel családi programra hívta az
érdeklődőket Tát Város Önkormányzata és a Táti
Kultúrház
2020. utolsó és 2021. első
negyedéve sajnos a pandémiás helyzet súlyosbodását
hozta magával, így a közösségi
programok is természetesen
újra háttérbe kerültek. A nyár
kezdetével nyílt meg a lehetőség szabadtéri rendezvények
megtartására.
Június 13-án színes programokat biztosítottak a szervezők a gyerekeknek. A Hagyományőrző játszópark 22 db
nagyméretű készségfejlesztő
fajátékával az ügyességüket
próbálhatták ki.
Volt arcfestés, lufihajtogatás, eurobungee, felfújható
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mászófal, óriáscsúszda, légvár, kosaras körhinta és 2 db
elektromos mesekocsi is. Az
állatsimogatóban többek közt
kecskével, báránnyal, nyulakkal, malaccal, csibékkel, kacsával, libával és pávagalambbal
ismerkedhettek a családok.
A program közben varázslatos zenés, interaktív bohócműsor, valamint lovagoltatás várta
a gyerekeket.
Aki megfáradt, az leülhetett az Esztergomi Játékkunyhó sátrába kipróbálni a
legújabb és legizgalmasabb
társasjátékokat.
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A második turnusban 08.02-tól
54 fő vett részt.
Az összesen 103 résztvevőből 21 testvérpár, 19 duplázó,
és 1 triplázó volt. A tenisz, foci,
spinning, s az időjárásnak megfelelően a medence és a trambulin voltak a legnépszerűbb
programok.

Jövőre valószínű bővíteni kell
a táborok számát.
08.14-én Családi Nap volt a
sportpályán, mely egybeesett
az U 11-es Lurkó Kupával, ahol
a fiatalok a nagy kánikula ellenére, hajtós, küzdelmes mérkőzéseket játszottak.
A programok itt is színesek
voltak: spinning, lovacskázás,
légvárak, lufihajtogatás, arcfestés távcsöves bemutató, napfolt
nézés, csocsó és felnőtt foci. Az
Ultras Tát csapata bizonyította,
hogy nem csak a szurkolásban,
hanem a fociban is lendületesek. Mögöttük a Faterock, a Táti
Titánok és a Táti Labdakergetők
végeztek. A kánikulában a büfé,
medence volt a népszerű időtöltés. Sokan megijedtek a kánikulától, s otthon maradtak, de akik
kint voltak, nagyon jól érezték
magukat.
Az megállapítható, hogy van
igény Táton a sportra, közösségi
rendezvényekre. Jövőre robogunk tovább.

CSILLAG GYULA TÁBORVEZETŐ,
SZERVEZŐ

Táti Walzer

www.tat.hu

?? 2017. évben vette át egyesületük a táti labdarúgás szervezését. Hol tartanak most?
Teljesen a nulláról kellett
kezdeni. Az első két évben az
utánpótlás korosztályú csapatok szervezésén, felépítésén volt a hangsúly két edző
közreműködésével.
Mára már ott tartunk, hogy
az összes utánpótlás korosztályban focizik nálunk gyerek
az óvodás kortól 18 éves korig.
Vonzóvá vált egyesületünk,
köszönhetően többek között
a látványos infrastrukturális fejlesztéseknek, a gondos
pályakarbantartásnak, az edzőként tevékenykedők szakmai
munkájának.
?? Összesen hány sportolóval
foglalkoznak és ehhez mekkora
szakmai stábra van szükség?
A felnőttekkel együtt több,
mint száz fő foglalkoztatásához,
edzéseihez már 6-7 edző munkájára van szükség, akiknek a
bérezése a legnagyobb költséget
jelenti az egyesületnek.
?? 2019-ben még csak a III. osztályban indítottak csapatot,
ehhez képest 2021-ben már II.
osztályú bajnok csapatot ünnepelhet Tát.
Igen. A 2017-es újraszervezés
után, valamint a 2017-19 között
elvégzett utánpótlás munkának
köszönhetően a 2019/20-as szezonban már felnőtt csapatott
tudtunk indítani a megye III.
osztályban. Ugye, azért csak
a harmadosztályban, mert az
előző évi bajnokságban nem
volt még felnőtt csapatunk, így
a szabályok szerint a legalsóbb
osztályból kell újrakezdeni.
A Covid járvány miatt 2020
tavaszán leállított bajnokságban a csapat 3. helyen állt,
így felkérést kaptunk, hogy
2020/21-ben a megye II. osztályban folytathassuk.
?? Minek köszönhető, hogy II.
osztályban mindjárt az első
évében a dobogó legfelső fokára állhatott a csapat?

Megye II. bajnok Tát

Az év sportvezetője Csillag Csaba

Eredményekkel teli évet zárt a Duna-Gerecse Tát Sportegyesület. A felnőtt
labdarúgó csapat bajnokságot nyert, az egyesület vezetője pedig a megyei
egyesületek szavazatai alapján az év sportvezetőjének választották. Ez alkalomból kérdeztük őt.

Úgy gondolom legnagyobb
erősségünk a csapategység. A
bajnokságban végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk. Újoncként 20 győzelemmel 5 döntetlennel, 3 vereséggel,
84-22-es gólaránnyal és 3 pont
előnnyel nyertük meg a bajnokságot. Így a 2020-2021-es Komárom Esztergom Megyei II. osztályú bajnokság első helyezett
csapata a DG TÁT SE lett.
Utoljára a 2003-2004-es szezonban volt bajnok a Tát csapata. Akkor a Dorogi járási bajnokságot nyerte meg és jutott a
megye II-be.

?? A sok munkának meglett a
gyümölcse, nem maradtak el az
elismerések sem.
A bajnoknak járó kupát és
az érmeket Khéner László az
MLSZ Komárom-Esztergom
Megyei igazgatója és Turi Lajos
Tát város polgármestere adta át
a csapatnak.
Idén Tatán a Hotel Gottwald
étterem teraszán került megrendezésre a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság díjátadó gálája. Popovics György,
a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat elnöke és Gellei

Imre, az MLSZ szakértője, volt
válogatott szövetségi kapitány
köszöntötte a résztvevő labdarúgókat, sportszakembereket és
bizottsági tagokat. Az este folyamán díjazták a megyei labdarúgás legjobbjait, gólkirályait,
játékosait és sportszakembereit.
Ahogy az elmúlt években, úgy
most is szavazhattak a 24 óra
és a Kemma olvasói a megyei
labdarúgás legjobbjaira. A
KEMMA-24 óra közönségdíjas
játékosa a megyei II. osztályban, csapatunk játékosa Koller
Tamás lett. Gratulálunk neki!
Idén az igazgatóság külön
Fair Play díjjal jutalmazta a

legsportszerűbb csapatokat.
Az MLSZ KEM Igazgatóság Fair
Play díját a megyei II. osztályban a DG TÁT SE felnőtt csapata
érdemelte ki.
És hogy valóban sok szervező
munkát végzett el a sportegyesület vezetése, mi sem bizonyítja
jobban, hogy a felsoroltakon túl
még egy érem került Tátra. A legjobb sportvezetői díjat - melyet
a megyei egyesületek szavaztak
meg -, Csillag Csaba a DG TÁT SE
elnöke kapta. A díjat Popovics
György a megyei önkormányzat
elnöke adta át. Gratulálunk a
kitűnő eredményekhez!
HÁMOS LÁSZLÓ
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Búcsúzunk papától

Elhunyt Szabó Imre ácsmester

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”

Olvashattuk márciusban a
pandémia legrémisztőbb időszakában a gyászjelentésen.
Elcsitult a szív, ami értünk, a
családért dobogott, elhunyt
a falu ácsmestere, megpihent a kéz, amely a városért is
dolgozott.
Szabó Imre 1938. június
12-én született a Szabó család ötödik g yermekeként.
1961-ben házasságot kötött

nagyanyámmal, Papp Arankával. Ennek a házasságnak
gyümölcseként születtek meg
keresztapám és édesanyám.
A nagyszülőknek két gyermeke, összesen négy unokája és
három dédunokája született.
Gyermek koromból emlékszem a balatoni nyaralásokra, ahol papával ellógtunk
a patak árkában biciklizni,
amit én nagyon élveztem, de

Búcsúzunk
kollégánktól
Kedves Margit!
Eg y intézmény nevében
búcsúzom Tőled!
Csupán csak néhány éve
lettél nyugdíjas, így rövid időn
belül már másodszor teszem
ezt. Igaz, akkor inkább csak
elköszöntünk egymástól, úgy
gondoltuk lesz még találkozás.
Az egészen más volt. Akkor még
volt remény, még voltak tervek,
még volt jövő.
Elmentél. Szertefoszlott minden, de az emlékek itt maradtak. Szeretettel őrizzük azokat.
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Abban a 28 évben, amíg dajkaként dolgoztál óvodánkban,
tele voltál energiával, segítő
ötletekkel és jókedvvel. Kacagásod hangja sokunk fülében
visszacseng.
Sok akadályt leküzdöttél az
életben, épp ezért bíztunk a
felépülésedben.
Elfáradtál a sok-sok küzdelemben, remélem odafönt már
könnyebb lesz Neked.
Köszönjük a Veled töltött
éveket!
Nyugodj békében!
SCHMIDT MARGIT ÓVODAVEZETŐ
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amikor hazaértünk és elmeséltem, hogy hol jártunk, a család
aggódó nőtagjai kevésbé örültek. De ez így volt sok mindennel: hiszen az unokának
mindent lehet és az unokának
mindent meg lehet engedni.
Sokszor bosszantottuk mamát,
amikor felmentünk a padlásra,
sőt, még a tetőre is, mondván,
hogy én is ács leszek… Ha
én nem is lettem, testvérem
viszont igen, aki már egészen
kiskorától megtanulhatta a
különböző gépek és eszközök
használatát. Papától tanultuk
meg a lovak szeretetét is, bár
ezt inkább bátyám élvezhette, mert mire én felnőttem,
már nem volt csak két ló az
istállóban.
Nagyapámék hatan voltak
testvérek, öt fiú és egy lány.
Még emlékszem azokra az
időkre, amikor mindannyian
együtt lehettek. Eszembe jut
a boros poharak koccintása, a
jókedvű asztaltársaság, a harsány kacagás és a szüntelen

nótázás. Ahol ők találkoztak,
ott előkerültek a nótás könyvek és nem maradt más, csak
az együttlét öröme.
1972-ben megszerezte ács
mesterlevelét, munkássága
során 12 tanulója és számos
inasa dolgozott vele. Közülük
egyikük így emlékezett rá:
„Őutána mindig, mindannyian csak inasok maradunk.”
Az ő keze munkáját hirdeti a
legtöbb épület Táton és környékén. Legszebb munkái kétségkívül azok a templomok,
melyek az ő keze alatt újultak
meg, így történt ez nem csak
a Táti és a Tokodi templomokkal, hanem a Kemencei templomtoronnyal is. Az ő fáradhatatlanságával készültek el
a kertvárosi utcasor tanítói
lakásai. Szakmája a régmúlt
idők hagyományaként, ha nem
is apáról-fiára, de apáról vejére,
majd unokájára szállt, tovább
dicsőítve Krisztus urunk szakmáját, az ácsmesterséget. Ezen
munkái során sokat dolgozott
együtt a közelmúltban elhunyt
Szachán Jánossal.
Nem csak szakmájának volt
eltökéltje, mindig a közösségért
dolgozott. Így egyháztestületi képviselő volt, testvérével,
Szabó Mihállyal és jó barátaival, kollégáival, Szachán Jánossal, Barina Antallal, Schmidt
Lászlóval és Mechler Jánossal.
Nagyszüleim alapító tagjai
voltak a helyi karitász csoportnak, ahol egészen betegségükig
tevékenykedtek, ennek a tisztnek igyekszünk – azóta, már
csak édesanyámmal kettesben
– megfelelni. Tagja volt továbbá a Polgári Körnek, melynek
tagságát az egész családban
továbbadta. És mindezeken
kívül is mindenhol másokért
dolgozott, mindig mindenkin
segített, ahogy inasa koszorúja
is emlékezett: „szívedben nem
volt más, csak jóság és szeretet.”
Búcsúzunk az édesapától, a
nagyapától, a testvértől, a falu
ácsmesterétől, mindenki Imre
bácsijától.
KOVÁCS ARANKA
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Könyvbemutató
Szeretettel várjuk Krakó László: Tát és a Táti-szigetek című
fotóalbumának ünnepélyes
bemutatására.
Időpont: 2021. szeptember
23. (csütörtök) 18.00 óra
Helyszín: Kultúrház, Tát,
Móricz Zsigmond utca 2.
Közreműködnek: Táti Német
Nemzetiségi Asszonykórus,
Táti Férfikórus
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
ig yekszik 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: épületek,
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.
A kiadvány elkészítése a TOP5.3.1-16-KO1-2017-00004 KÓDSZÁMÚ, „HAGYOMÁNYOKRA
ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS:
BAJÓT, NYERGESÚJFALU, TÁT”
című pályázat keretében valósult meg.

Mobilizált ügyfélszolgálat
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Esztergomi Járási
Hivatal illetékességi területén 2021. szeptember hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik.
A KAB-BUSZ ügyintézői az alábbi napokon és helyszínen, ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket:

GÓLYAHÍR
2021. nyarán született gyermekek, városunk legifjabb polgárai:
Méhész Norbert és Bábszki Erika fia, Bálint
Kolmann Norbert és Szakács Éva fia, Nolen
Árvai Márton és Jakos Bernadett leánya, Mira
Apagyi Péter és Csépke Anikó leánya, Frida
Patkó Zoltán és Győri Zsófia leánya, Regina
Schiller-Kertész András és Magor Edina leánya, Gréta
Szatmári Attila és Sebák Mária fia, Ádin
Kállai lstván és Magyar Brigitta fia, Konor
Kovács lstván és Pick Beáta leánya, Léna
Juhász Péter és Geró Annamária leánya, Laura
Kollár Sándor és Szilágyi Kitti fia, Áden
Hegyes Gábor és Purda Fanni fia, Márton Gábor
Kajári József és Szilágyi lrén leánya, Alíz
Rózsahegyi Zoltán és Pap Vivien leánya, Zorka
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

2021. szeptember 27. (hétfő)
13:00-14:00 – Tát, Móricz Zsigmond u. 2. (Kultúrház előtt)
14:30-15:30 – Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.
A KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás
fizetési lehetőség biztosított.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Egyre többen
házasodnak össze
Tát azon települések közé tartozik, ahol egyre többen szeretnének élni: a kormány által
nyújtott támogatások számtalan lehetőséget nyújtanak a
telekre váró fiataloknak. Kozlik
Zsolt, Tát jegyzője elmondta,
hogy a családtámogatási politikának köszönhetően jelentős többletfeladat keletkezett a
műszaki osztályon is. Mivel az
ingatlanon található épületek
pontos feltüntetése is szükséges az összegek elnyeréséhez,
így sokan fordulnak hozzájuk
ilyen jellegű ügyekkel. Elmondása szerint egyre nagyobb

érdeklődés mutatkozik az esküvők iránt is, így az anyakönyvezés terén is igen leterhelt a
városháza. Idén július 31-ig
több mint ötven ceremóniát
tartottak és nem csak tátiak,
hanem a távolabbról érkezők
is szívesen mondják ki a városban a boldogító igent. Emellett
a lakosságszám növeléséhez az
is hozzájárul, hogy még mindig előfordulnak honosítások:
jellemzően felvidékiek kérik a
magyar állampolgárságot, de
németországi, erdélyi, sőt délvidéki személy is letette már Táton
az esküt.
WALCZER PATRIK
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2021 szeptember

-

facebook:

tatkultur

FESTŐKURZUS
Simon M. Veronikával a Kultúrházban
Időpontok: Szept. 26., Okt. 17., Nov. 21.
További információ: geranezsuzsa@gmail.com;
06/30/7425735
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06/33/504-710

KÉZMŰVES WORKSHOP
Papp Andreával a Kultúrházban
Időpontok: Okt. 16., Nov. 21.
További információ: 06/20/9363906
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A nagy 30
Jubilál a Táti Mazsorett Csoport és
Formációs Tánccsoport
Gálaműsorral, kiállítással és egy jubileumi kiadvánnyal is készülnek
Idén ünnepli 30. évfordulóját
a Táti Mazsorett és Formációs
Tánccsoport. A kerek évforduló
megünneplésére szeptember
18-án, este 19 órakor kerül sor a
Kultúrház szüreti műsora után,
ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki látható
lesz a színpadon.
A jubileumi gálaműsor mellett a Kultúrház emeletén megtekinthető lesz egy kiállítás a
Mazsorett múltjáról és jelenéről. Készülnek egy külön jubileumi újsággal, melyben régi
és új táncosok is megszólalnak
amellett, hogy bemutatásra
kerül a csoport élete. Az újság
kapható lesz a gála napján.

Idén még egy nagy terve vált
valóra a csoportnak: megalakult a Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport Egyesület.
A jövőben ez a lépés még több
lehetőséget teremt a csoport
számára a működésben és
fejlődésben.
SZABÓ NOÉMI
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