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Tát Város Önkormányza-
ta Európai Uniós forrás-
ból származó támogatást 
nyert el a város csapa-
dékvíz elvezető hálózatá-
nak fejlesztésére a TOP-
2.1.3-16-KO1-2021-00030 
azonosítószámú projekt-
jével. A projekt célja a 
város csapadékvíz elve-
zető hálózatának fejlesz-
tése, Tát fejlesztéssel 
érintett részén a rendkí-
vüli időjárási helyzetek 
idején kialakuló havária 
helyzetek számának je-
lentős csökkentése.

A település legjelentősebb és 
legsürgősebben kezelni kívánt 
problémagócát a csapadékvíz 
elvezetés területén a Kertváros 
településrész jelenti. A szik-
kasztóárkok átlagos időjárás 
mellett betöltik funkciójukat, 
de magas dunai vízállás és 
csapadékos időjárás mellett a 
megnövekedett talajvízszint 
miatt már nem működnek 
megfelelően.

A projekt átfogó, hosszú távú 
célkitűzése, Kertváros város-
rész csapadékvíz kiöntésektől 
veszélyeztetett utcáiban, az 
esővíz rendezett elvezetésével 
hosszútávon is biztosítsa az itt 

található értékek megóvását, 
ezáltal javítsa az itt élő lakosság 
életminőségét. 

A projekt megvalósításának 
eredményeként a víztorony-
tól a Buseck sétányon, majd a 
Móricz Zsigmond utcán át a 
Mátyás király utca és a Gorkij 
fasor közötti kis közön keresz-
tül jut el a csapadék a Bajnai út 
melletti ligetben létrehozandó 
zöldfelületbe integrált záportá-
rozó medencébe, majd az Únyi 
patak vízgyűjtőjébe. A terület 
tájépítészeti kialakításánál arra 
törekedtünk, hogy a víztározó 
mind vízzel telített állapot-
ban, mind szárazon is kelle-
mes, parki élményt nyújtson, 
így nemcsak egy vízmérnöki 
létesítmény jönne létre, hanem 
hozzájárul a zöldterület eszté-
tikai és használati élményének 
növeléséhez is.

A kapcsolódó utcák részle-
gesen beköttetnek ezen főve-
zetékbe. Az árkok profilozást, 
változó bélelést kapnak. Az 
árkok átereszekkel összeköt-
tetésbe kerülnek. 

A projekt kapcsán 2022 
tavaszára elkészültek a víz-
jogi engedélyes tervek, 2022 
júniusban pedig megszületett 
a jogerős vízjogi engedély is. 
A beruházás közbeszerzési 
eljárása 2022 júliusban indult 
el és október elején zárult le 
eredményesen. 

A kivitelezési munkákat 
az Önkormányzat által köz-
beszerzésen kiválasztott két 
cég fogja elvégezni. A Buseck 
sétánytól a Mátyás király közig 
tartó csapadékcsatorna építé-
sét a Széles-Út Hungária Kft. 
fogja elvégezni, míg a Mátyás 
király köztől a csapadékvíz 

befogadójáig tartó csatorna és 
a záportározó építését a 4-ÉPV 
Kft. végzi.

A kivitelezőknek a szer-
ződésük szerint legkésőbb 
2023.03.16-ig kell befejezniük 
az építési munkákat. 

Kérjük a lakosság szíves 
türelmét és megértését a mun-
kák során!

Ha bármilyen problémájuk 
merülne fel a kivitelezés kap-
csán, úgy azt a lakossagipa-
nasztat@gmail.com e-mail 
címen, munkaidőben a 06 30/ 
198 4324 telefonszámon, vagy 
személyesen ügyfélfogadási 
időben a polgármesteri hiva-
talban jelezhetik az önkor-
mányzat felé.

A vállalkozók a panasz köz-
lésétől számított 24 órán belül 
intézkednek a probléma elhá-
rítása kapcsán.

Tájékoztató a Tát-kertvárosi 
csapadékvíz elvezetésének 
fejlesztése projektről
A jelenlegi beruházásban érintett területet az előző oldalon 
található térkép jelöli.

Táncsics Mihály utca új 
aszfaltburkolata
A Táncsics Mihály utca új asz-
faltburkolatot kapott önkor-
mányzati saját erőből törté-
nő finanszírozás keretében. 
A beruházás összköltsége: 
10.423.017 Ft. Az utca települé-
sünket Tokod ipari területével 
köti össze, így a munkálatok 
költségeihez Bánhidi Lász-
ló polgármester úr jóvoltából 
Tokod Nagyközség Önkor-
mányzata 5.211.509 Ft-tal járult 
hozzá. A hozzájárulást ezúton is 
köszönjük!

Átalakulhat a keresz-
teződés
Az önkormányzat tervei között 
szerepel az Esztergomi út és 
10-es út kereszteződésének 
fejlesztése, ahol a jövőben egy 
körforgalom épülhet. Az inter-
modális csomópont átépítése 
mellett a közvilágítási rend-
szert is kiépítik, de új gyalo-
gos-átkelőhelyet is kialakíta-
nak kerékpáros átvezetéssel. 
Érdekességként említhető az 
is, hogy a benzinkút melletti 
területen egy újabb üzlet épül, 
mely jövő húsvétra készülhet 

el, íg y utóbbi beruházás 
miatt is előnyökkel szolgál az 
átépítés.

Parkolóépítés a 10-es út 
mellett
Ti zen hét új pa rkolóhely 
kialakítása történt a 10-es 
főút mentén, a benzinkúthoz 
vezető út és az Esze Tamás 
utca között, az Aldi üzlet mel-
letti szakaszon önkormány-
zati költségvetési forrásból. A 
projekt keretében egy új gya-
logos-átkelőhely is létesült, így 
a járókelők biztonságosabban 
közelíthetik meg a bevásárló-
központot. A hely szűkössége 
miatt támfalak épültek, és 
vízelvezető árok is létesült. A 
parkolók mellett zöld sáv is 

kialakításra került, melynek 
növényzettel való beültetése 
rövidesen megtörténik.

A beruhá zást a z A ldi 
Mag yarország Élelmiszer 
Kereskedelmi Bt., a Rossmann 
Magyarország Kereskedelmi 
Kft. és a Jáber Termelő, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. is 
támogatta, mindösszesen 8 
millió forinttal, melyet ezúton 
is köszönünk!

Teniszpálya mögötti 
terület
Újtelepen a teniszpálya mel-
letti kezeletlen terület humusz-
szal kerül feltöltésre. Itt egy 
későbbi pályázat elemeként 
napelemes rendszert kívánunk 
megvalósítani.

Rövid hírek
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Karácsonyi Üdvözlet
„Az adventi várakozás lényege szerint: / várakozás arra, Aki 

van; ahogy a szeretet / misztériuma sem egyéb, mint vágyako-
zás  /az után, aki van, aki a miénk.” (Pilinszky János)

A Karácsony titka nem az ajándékról, a csillogásról szól. Vala-
hol mélyebben van. A világ szeretetből lett.

Mi emberek is arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, 
megtanuljuk az életünket ajándékká tenni.

Minden kedves táti lakosnak áldott, boldog Karácsonyt és 
reményteli Új Esztendőt kívánok!

TURI LAJOS POLGÁRMESTER

Az energiapiacon bekövetkező 
változások annak ellenére is 
komoly feladatot jelentenek a 
városvezetés számára, hogy a 
településen nincsen távfűtés, 
hiszen a jelenlegi paraméte-
rek szerint a gázár tekinteté-
ben négyszeres szorzóval kell 
számolniuk.

- Az elmúlt időszakban ener-
getikai megújulási program-
ban részesítettük valamennyi 
intézményünket.  A bölcsőde, 

az óvoda, az iskola, a kultúrház, 
a városháza és az orvosi rendelő 
épületének tekintetében is szi-
getelték a falakat, nyílászárókat 
cseréltek és valamennyi helyszí-
nen napelemes rendszert is tele-
pítettek. Ugyanakkor az önkor-
mányzat stabilitása, biztonságos 
működtetése tekintetében bizo-
nyos energiahatékonysági és 
pénzügyi intézkedéseket meg 
kell hozni - mondta Turi Lajos 
polgármester.

Ugyan a korszerűsítés ered-
ményeként az elmúlt időszak-
ban jelentősen spóroltak gáz-és 
villamosenergia-fogyasztás-
ban, de az állami intelmeket 
figyelembe tartva, előirányoz-
ták az intézmények számára a 
25 százalékos megtakarítást.

- Korábban a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ramban (TOP) megvalósult 
energetikai korszerűsítés ered-
ményeként a városháza előző 

6-7 ezer köbméternyi éves gáz-
fogyasztása a felére csökkent 
- ismertette Turi Lajos, majd 
hozzátette, hogy a hivatal épü-
letében a klímaberendezések 
használata alternatívát jelent-
het számukra.

A sportpálya öltözőjében 
a közeljövőben LEADER-es 
pályázatból kívánják moderni-
zálni a fűtési rendszert, továb-
bá egy-két klímaberendezést is 
felszerelnének a helyiségekbe. 
Az orvosi rendelő fenntartási 
költségeit szintén az önkor-
mányzat finanszírozza, így a 
jövőben blokkosítani szeret-
nék a rendelési időt, illetve 
alternatív fűtési megoldáson is 
gondolkodnak.

WALZER PATRIK

Tudatos fejlődés
Táton fontosnak tartják a korszerűsítést

Táton a tudatos városfejlesztés eredményeként minden évben megvalósul 
egy-egy energetikai beruházás.

Habár az idei őszi szezon jel-
lemzően a megtakarításokról 
és a racionalizálásról szól, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni 
azt sem, hogy egy újabb, rég-
óta tervezett projekt valósult 
meg Táton. Pozitívan bírálták 
el ugyanis a felvidéki Ebed 
testvértelepüléssel közösen 
benyújtott Interreg-pályázatot, 
melynek keretében kerékpáros 
zarándok-pihenőhely létesült 
a szlovák községben, illetve 

Táton, a Mogyorósi út és Szent 
István út kereszteződésénél. A 
kis park gyakorlatilag a Mária 
út elnevezésű gyalogos zarán-
dokútvonal és a SacraVelo 
kerékpáros zarándokút men-
tén található. Amennyiben 
pozitív döntés születik, így a 
Mária parkot a TOP-PLUSZ-ba 
benyújtott zöldfelület fejleszté-
sét szolgáló pályázat keretében 
tennék teljessé és fejlesztenék 
tovább.

Zarándok pihenőhely 
létesült
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Dr. Sebő Tamás Péter esztergo-
mi születésű, 1978-ban végez-
te el az Állatorvos-tudományi 
Egyetemet Budapesten. Az 
egyetem elvégzése után 1978-
ban Táton telepedett le, és a táti 
TSZ-ben helyezkedett el üzemi 
állatorvosként. A TSZ kb. 800 
szarvasmarháját és 1600 juhát 
látta el, valamint később a 40. 
000-es létszámú Broyler-csirke 
állományát.

Nyolc év üzemi állatorvo-
si tevékenység után hatósá-
gi állatorvosnak nevezték ki 
Tát-Tokod-Tokodaltáró-Mo-
gyorósbánya területére. A ható-
sági tevékenység során ellátta 
az ehhez kapcsolódó állami, 
járványvédelmi, élelmiszer-
lánc-biztonsági feladatokat, 
valamint a lakossági állate-
gészségügyi teendőket.

A 2000-es évek elejétől mos-
tanáig járási főállatorvosként 
tevékenykedik. A széleskörű 
tevékenység magába foglalja a 
járványvédelmet, állatvédelmet 
és élelmiszerlánc-biztonságot. 

Az értékelt eredményeit az 
általa irányított kiválóan dol-
gozó kollektíva közös mun-
kája révén sikerült elérnie. 
Már 2006-ban is részesült 

miniszteri dicséretben a 
magyar parlamentben, az 
árvízvédelmi szerepvállalása 
kapcsán.

Dr. Sebő Tamás Péter nős, 
két lány édesapja. Mindkét 
gyermeke a jogi pályát válasz-
totta. Szabadidejében szívesen 
kirándul, horgászik, vadászik 
és gondozza egzotikus gyü-
mölcseit (kiwi, citromfélék, 
datolyaszilva). Már a szülei, 
nagyszülei is kertészkedtek, 
innen a kertészkedés iránti 
vonzódás.

A tokodi nag y völg yben 
röviddel Tátra érkezése után 
pincét vásárolt, ahol hobbi-
szinten borászkodik, és itt 
szokta megtartani baráti 
összejöveteleit. Táton sok jó 
baráti és emberi kapcsolatot 
sikerült kialakítania.

MILINSZKI MÁRTON 

Rangos állami kitüntetés
Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült Dr. Sebő Tamás Péter

Állatorvosi életpályája elismeréseként, ez év augusztus 20-án Magyar Ezüst 
Érdemkeresztben részesült. A díjátadó ünnepséget nemzeti ünnepünkön, a 
Sándor-palotában rendezték meg. A díjat a Köztársasági Elnöki Hivatal adta 
át Gulyás Gergely személyében. 

Hatodik értékként került be a Komá-
rom-Esztergom Megyei Értéktárba 
Szervátiusz Tibor szobrászművész 
Táti Ister-Pár szobra és a Táti Nem-
zeti Összetartozás Emlékműve. Turi 
Lajos polgármester bízik benne, hogy 
a jövőben az országszerte ismert 
táti halászlé is felvételt nyerhet a 
gyűjteménybe.

Tátról az alábbi értékek kerültek be 
eddig a Megyei Értéktárba: Táti Por-
celánbaba Klub, Táti-szigetek, Táti 
Német Nemzetiségi Fúvószenekar, 
Táti Német Nemzetiségi Dalkör, Táti 
Mazsorett Formációs és Tánccsoport, 
Szervátiusz Tibor szobrászművész 

Táti Ister-Pár szobra és a Táti Nemzeti 
Összetartozás Emlékműve.

A Megyei Értéktárba azok az értékek 
kerülhetnek be, melyeket a Települési 
Értéktárak felterjesztenek a Megyei 
Önkormányzat felé és az ott elfoga-
dásra kerül.

A fent megnevezetteken túl az aláb-
bi értékek találhatók jelenleg Tát Tele-
pülés Értéktárában: Táti Pünkösdi 
Napok; Táti Férfikórus; Kátai Ferenc: 
Tát története 1181-1981 című könyve; 
Kátai Ferenc: Tát története. A kezdetek-
től 2000-ig (2000.) című könyve; Szabó 
József – Kátai Ferenc: Adalékok Tát tör-
ténetéhez – 2010 (2010.) című könyve.

A táti Szervátiusz szobrok is 
felvételt nyertek a Megyei 
Értéktárba
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Ezen a szentmisén hálát adott 
az elmúlt 50 évért. Azért, hogy 
meghallotta az Úr hívását, azt 
elfogadta és megtartotta ebben 
a szolgálatban.

A szentmisén Péter atya mel-
lett koncelebrált László atya (a 

jelenlegi plébános) és Kardos 
Mihály nyugalmazott plébá-
nos is.

1996-ban, a plébánia átvéte-
le után elkezdte rendbe tenni 
a  plébániát és a hozzá tartozó 
épületeket. Ekkor leltünk föl 

az egyik hátsó épületben egy 
kőből készült, sérült Magya-
rok Nagyasszonya szobrot. Ezt 
helyreállítatta, majd 1998-ban 
a templomkertben felállították. 
A környékbeli papokkal bemu-
tatott szentmise után Harrach 
Péter akkori szociális és csa-
ládügyi miniszter, Szenes Lajos 
polgármester és az egyházköz-
ség elnöke, Szabó Mihály adták 
át. Ekkorra készült el a támfal és 
a parkoló is.

A Táti Helytörténeti Érték-
mentő Alapítvány közreműkö-
désével készülhetett el a teme-
tőben az ismeretlen katonák 
sírja. Ezt Dr. Ladocsi Gáspár 
tábori püspök áldotta meg. 

A temető mellett a Nepomu-
ki Szent János szobor felállítása 
és megáldása is a Helytörténeti 
Alapítvánnyal közösen készült 
el.

2000-ben a pünkösdi napok 
keretében dr. Martonyi János 

akkori külügyminiszter adta át 
a Millenniumi Zászlót.

Szintén 2000-ben, a nyár 
végén került sor a templom két 
homlokzati fülkéjében Szent 
István és Boldog Gizella szob-
rainak elhelyezésére és meg-
áldására. Ezek a veszprémi 
székesegyház mellett láthatók 
mintájára készültek. Ezeknek 
elkészítése is Péter atya nevéhez 
fűződik, a megáldási ünnep-
ségre azonban már elhelyezték 
őt Budapestre, a Tisztviselőte-
lepi Magyarok Nagyasszonya 
plébániára.

 Az Érsekség segítségével Esz-
tergomban felnőttképzéseket 
szerveztek a környékbeli atyák: 
Karitász tagoknak, házaspárok-
nak, lelkipásztori munkatár-
saknak. Ezeken több táti hívő 
is részt vett.

A környék egyházközségi 
képviselő-testületi tagjainak 
ősszel és tavasszal a megválto-
zott társadalmi élethez előadá-
sokat, találkozókat szerveztünk 
neves meghívott előadókkal a 
bajóti plébánián.

Vasárnapokra hírlevelet szer-
kesztettünk a felnőtteknek, a 
gyerekek pedig TaKi-t kaptak 
minden mise végén (TaKi=Ta-
láld Ki). Az újság egyik oldala 
az egyház aktuális híreiről, míg 
a másik oldala a helyi egyház-
község híreiről, eseményeiről 
számolt be.

Mivel Péter atya 1985-től 
tokodi (valamint altárói és 
üveggyári) plébános is volt, 
mindig törekedett arra, hogy 
az általa vezetett egyházköz-
ségek képviselő-testületi tagjai 
jobban megismerjék egymást. 
Ezért a táti-tokodi plébániák 
képviselő-testületi tagjainak 
pünkösd hétfőkön a plébánia 
kertjében kötetlen beszélgetésű 
pikniket is szervezett.

Péter atya arra kért minden-
kit, hogy az aranymisés évfor-
dulók alkalmából – Mindszenty 
József bíboros kispapjainak 
adott tanácsa szerint – vele 
együtt „kérjék a mindhalálig 
való hűség kegyelmét!”

KOLLER ANNAMÁRIA

Hálaadó szentmise
Varga Miklós Péter 50. évfordulós szentmiséje

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén templomunk búcsúnapját ünnepel-
tük. De a templom búcsújára készülve, idén még nagyobb volt a készülődés. 
Egykori plébánosunk, Varga Miklós Péter atya ezen a napon tartotta pappá 
szentelésének 50. évfordulójáért a hálaadó szentmisét. Táton, egykori állo-
máshelyén 1996-2000 között szolgált.
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Családunkban hordozhatjuk a 
Covid járvány utó-fájdalmait, a 
háború okozta borzalmakat és 
az ebből fakadó áremelkedése-
ket viseljük.

Minden nehézség ellenére 
advent arra hív, hogy a szívün-
ket készítsük fel Jézus születésé-
re, hogy karácsonykor az aján-
dékok mellett érezzük át Isten 
békéjét és szeretetét. 

Adventet a várakozási időnek 
szoktuk nevezni, mert a vasár-
napi szentmiséken arról hal-
lunk, hogy a zsidóság hogyan 
készült a Megváltó születésére. 
Ezen kívül nekünk személy sze-
rint mindannyiunknak is van 
egy személyes várakozásunk. 
Eszünkbe juthatnak a gyerek-
kori emlékek, ahogyan a család-
dal együtt készültünk a szeretet 
ünnepére.

A szép, kedves emlékeken 
túl az Egyházunk – mint egy 
édesanya – az adventi időben 
nevelni akar, hogy tudatos fel-
nőtt keresztényekké váljunk. 
Ezt a bűnbánatot jelzi az advent 
színe a lila (a bűnbánat) és a 
rózsaszín (az öröm) jelenti. A 
bűnbánat azt jelenti, hogy a 
lelkünk mélyén rátalálhatunk 
a Jóisten személyes szeretetére. 
Isten nem a bűneinket nézi, de a 
bűneink akadályoznak bennün-
ket az Istennel való bensőséges 
szeretet kapcsolat megélésében. 

Karácsonykor már azt ünne-
peljük, hogy az Ige nem csak 
egy szófaj, amit a nyelvtanból 
ismerünk, hanem Isten szava, 
aki emberré lett Jézusban. János 
apostol írja: ”Az Ige volt az iga-
zi világosság, amely minden 
embert megvilágosít. A világba 
jött, a világban volt, általa lett a 
világ, mégsem ismerte föl a világ. 
Ám akik befogadták, azoknak 
hatalmat adott, hogy Isten gyer-
mekei legyenek”(Jn 1,9 - 12). 

Kiemelném az előbbi idé-
zetből, hogy „hatalmat adott”. 
Milyen hatalomról van szó? A 
világban azt látjuk, hogy azok 
a hatalmasok, akiknek sok pén-
zük van. Természetesen sok jót 
tehetnek az anyagilag tehetős 
emberek, és tesznek is.  Ám 

nagyon fájó, amikor valaki a 
pénzét mások kihasználására 
használja.

Az elmúlt hónapokban pró-
báltuk ujjá szervezni az egy-
házközség képviselő testületét, 
nagyon köszönöm azoknak, akik 
vállalták ezt a szolgálatot. Fon-
tos, hogy a hívek közül legyenek, 
akik elkötelezettebben bekap-
csolódnak a közösség életébe, 
azaz „húzó erők”az egyházköz-
ségben. Nagy öröm, hogy az idei 
egyházi év kezdetén, advent első 
vasárnapján az új képviselő-tes-
tületi tagok letették az esküjü-
ket. Azt kívánom, hogy tovább 

építsük a táti egyházközséget, 
ezt az értékes örökséget, a hitet, 
a városunk, hagyományaink 
iránti szeretetet szeretnénk az új 
képviselő-testülettel megőrizni 
és továbbadni.

Szeretném megköszönni a 
kedves híveknek és minden 
segítő embernek, akik ebben 
az évben támogatták a templo-
munk fenntartását.

Advent elején írom ezeket a 
sorokat.

Advent a várakozás, a készü-
lődés ideje.

Azt kívánom mindannyi-
unknak, hogy legyen időnk az 
imára, az elcsöndesedésre, és 
egymásra, hogy Azzal készül-
jünk, Akinek a születésnapját 
karácsonykor ünnepeljük!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Karácsony
Szőcs László atya írása
Krisztusban Kedves Testvérek, Tisztelt Olvasók!
Az idei karácsonyra készülve azt tapasztalhatjuk, hogy a minket körülvevő vi-
lág éppen az ellentéte annak a bensőséges hangulatnak, ami a karácsony meg-
hittségéhez kellene az embernek.
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Sütő Jani bácsival többször 
volt alkalmam beszélgetni. 
Az életéről mesélt. Tulajdon-
képpen elmesélte az életét. 
Először akkor találkoztunk, 
amikor az egyik nadrágom-
nak a szárán kellett igazítani. 
Idős volt már, 90 körül járt, 
de még vállalt apróbb mun-
kákat. Férfi szabómester volt. 
Táton majdnem mindenki-
nek varrt, de a környékből is 
jártak hozzá. A kezdetektől 
önálló iparosként dolgozott. 
Ha fel kellene sorolni, hány 
öltöny t, kabátot, felöltőt, 
nadrágot varrt az életében, 
igen hosszú lenne a lista. Még 
hosszabb lenne, ha az általa 
készített női kosztümöket is 
fölvennénk a lajstromra. Mert 
Jani bácsi női kosztümöket is 
varrt, kitanulta idővel a női 
szabászatot is.

Akár híres futballista is 
lehetett volna. Az adottsága 
megvolt hozzá. A valamikor 
NB1-es mezőnyben játszó 
tokod-üveggyári csapatnak 
volt az oszlopos tagja. Hív-
ták is, csábítgatták neves 
futballklubokba, de végül is 
úgy döntött, hogy nem lesz 
hivatásos futballista, más 
sza k mát keres magá na k, 
olyat, amellyel hosszú távon 
is boldogulni tud.

Sütő Jani bácsi Epölön szü-
letett 1920-ban, de Tokodaltá-
rón élt kiskora óta. Édesapja a 
felvidéki Kürtről származott, 
onnan települt Epölre, mint 
bányász, még az első világhá-
ború előtt. Az egyik helybéli 
szabómester, Varga László, 
akinek az üzlete a Széles 
utca és a Fő út találkozásá-
nál volt (az épület felújított 
állapotban, de ma is áll) egy 

alkalommal megszólította a 
jóhírű futballistát: ”Kis Jani, 
nem akarsz szabóinas lenni? 
Holnapig döntsd el, mert ha 
nem téged, akkor mást veszek 
föl.”

Otthon elmesélte édesany-
jának, hogy milyen ajánlatot 
kapott. – Te, ez nem is rossz 
szakma – mondta az édesany-
ja. Ekkor határozták el, hogy 
szabóinasnak jelentkezik.

A mestere nagyon megsze-
rette, mert nagyon megbízha-
tó volt és gyorsan beletanult 

a szabásba, varrásba. 1937-től 
1940-ig inaskodott. Jani bácsi 
büszkén em legette, hog y 
amikor szabadult, a mestere 
ezekkel a szavakkal búcsúz-
tatta: ”Ilyen tanulóm nem 
volt még, és nem is lesz, mint 
amilyen János.” 

E g y i k  b e s z é l g e t é s ü n k 
alkalmával elmesélt egy ked-
ves g yerek kori történetet. 
Le is jegyeztem már akkor, 
meg is jelent az Élet újság-
ban, innen idézek: „Mint 
gyerek, többször kaptam azt 

a feladatot, hogy vigyázzak a 
libákra. A szüleim mindent 
elkövettek, hogy ne haljunk 
éhen, és bizony nag y csa-
pás lett volna a családra, ha 
valaki ellopja a libákat. Tör-
tént egyszer, hogy kihajtot-
tam a libákat a rétre, és amíg 
legeltek, szokásom szerint, 
fociztam a gyerekekkel. Ám 
annyira belemelegedtünk a 
játékba meg az eredményen 
való vitatkozásba, hogy tel-
jesen meg feled keztem a 
libákról. Sötétedéskor haza-
mentem, és amikor anyám 
megkérdezte: „Te g yerek, 
a libák megvannak?”, ijed-
temben földbe gyökerezett a 
lábam. Tényleg, a libák! Tud-
tam, ha most nem kerülnek 
elő, jaj nekem. – Te gyerek, 
agyoncsaplak, ha nem lesz-
nek meg a libák! – így anyám. 
Gyerünk, futás, átfésültem 
az összes utcát, és amikor 
az utolsóból is kijöttem, és 
a libák sehol, nagy elkese-
redésemben megá l ltam a 
téren, fölnéztem az égre, és 
fohászkodni kezdtem: „Iste-
nem, most az egyszer segíts 
meg, mert nagyon kikapok 
otthon!” És ahogy így állok, 
nézek fölfelé és könyörgök 
a Jóistenhez, egyszercsak a 
sötétből gágogva, szép sor-
jában jönnek elő a l ibák, 
mind a 24 darab, – abból az 
utcából, amelyikből utoljá-
ra jöttem ki –, és egyenesen 
felém tartanak. A Jóisten 
meghallgatott. Megúsztam 
az agyoncsapást.”

1941 nyarán besorozták 
katonának. Édesanyja hiá-
ba próbálta meg többször is 
kieszközölni a fölmentését. 
Géppuskásként kikerült az 
orosz frontra, a Don mellé. Ő 
nem a történelemkönyvekből 
vagy mások elbeszéléseiből 
ismerte a Don-kanyarban 
történteket. Személyesen élte 
át, az elejétől a végéig. Ami-
kor 1943 január 12-én este, 
45 fokos hidegben, az orosz 
csapatok Urivnál egy nagyon 
heves támadás után áttörték 

Egy csodálatos életút
Elhunyt Sütő János
Sokak kedves Jani bácsija – ez év szeptember 23-án, élete 102. évében elhunyt. 
Földi maradványait a táti temetőben helyezték végső nyugalomra, családi 
sírboltban. 
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a frontot, Jani bácsi is ott volt 
közvetlenül a folyó mellett. 
– Egy rettenetes golyózápor 
zúdult a tüzelőállásunkra 
egészen közelről. Nem lát-
tunk mást, csak a lövedékek 
cikázó fényét. Ekkor döbben-
tünk rá, hogy az oroszok már 
átjöttek a folyón – mesélte. 
Jani bácsi szinte csodával 
határos módon került haza.

Megmenekülését a szeren-
cse mellett a találékonysá-
gának, ta lpraesettségének 
is köszönhette. Elmondása 
szerint, menekülés közben 
a leghőbb vágya volt, hogy 
végre magyar földre léphes-
sen, és találkozhasson a sze-
retteivel, akik nagyon izgul-
tak miatta, de voltak magyar 
katonák, nem is kevesen, akik 
a teljesen reménytelen hely-
zetben is, igazi hősökként, az 
utolsó lehelletükig harcoltak, 
ellenálltak az előrenyomuló 
orosz hadaknak. Csak a doni 
ütközetnek 200.000 magyar 
halottja volt.

Jani bácsi visszakerült a 
szabóműhelybe, ahol talál-
kozott a régi bajtársakkal, de 
nem sokáig élvezhette a civil 
életet. 1944 őszén, mint tar-
talékost, újra behívták sasbe-
hívóval. Ekkor már a szovjet 
csapatok a magyar határokat 
veszélyeztették. A székelyföl-
di Csíkszentmihályra helyez-
ték. A falu lakossága nagyon 
örült a magyar katonáknak, 
a z a sszonyok kötény ü k-
ben almát hoztak nekik, azt 
remélték, hogy ők fogják majd 
megvédeni őket az oroszok-
tól. Az oroszokat azonban 
már nem lehetett megállíta-
ni. Az amerikaiaktól kapott 
töménytelen hadifelszerelés-
sel olyan fölénybe kerültek, 
hogy a háború végkimenetele 
már nem volt kérdéses.

Jani bácsi egysége három 
hétig maradt Csíkszentmihá-
lyon. Az orosz nyomás egyre 
fokozódott, a magyar csapa-
tok kénytelenek voltak hátrál-
ni. Visszavonulás közben Jani 
bácsi végigbarangolta nem 

csak Erdélyt, de a Felvidéket 
is. Erdély természeti szép-
ségei annyira lenyűgözték, 
hogy megfogadta, ha hazajut 
és lesz módja rá, visszajön 
még g yönyörködni Erdély 
hegyeiben. Nagyon vigyázott, 
hogy ne kerüljön az oroszok 
kezére, de Balassagyarmatot 
elhagyva, Kemence falunál 
végül is csak fogságba esett. 
Szerencséjére nem v itték 
k i Oroszországba. Szabó-
ként dolgozott az orosz hadi 
pa ra ncsnokságon. Há rom 
hónap után 1945 májusában 
elengedték egy írásos igazo-
lással. Ebednél jött át Tát-De-
póra, csónakkal, a révész hoz-
ta át. 

Jani bácsi a háború után, 
1945-ben, megnősült a táti 
Aubéli Terézzel. Az új házas-
pár először az Arany János 
utcában lakott, a feleség csa-
ládjának a házában, majd a 
Fő úton építkeztek. 1952-ben 
költöztek be az új házba. Két 
gyermekük született, János és 
Magdolna. Felesége a háztar-
tási munkák és a két gyermek 
nevelése mellett sokat segí-
tett Jani bácsinak a ruhavar-
rásnál, ugyanis régen nem 
volt tisztázógép, a tisztázást 
kézzel kellett végezni. Felesé-
ge ezt megtanulta és segített 

a munkában egészen addig, 
amíg súlyos betegsége enged-
te. Teri néni 1996-ban halt 
meg, házasságuk 51. évében. 
Jani bácsiék segítőkészek 
voltak, elismerő oklevelet is 
kaptak, mivel az 1965-ös nagy 
árvíz idején befogadtak laká-
sukba egy Petőfi Sándor utcai 
családot, akiknek lakását tel-
jes egészében elöntötte a víz. 

Jani bácsi munkássága elis-
meréseként az „Ipar Kiváló 
Mestere” és „Aranykoszorús 
Mester” kitüntetésben része-
sült az Iparosok Országos 
Szövetsége részéről. 

Jani bácsi élete utolsó két 
évében erősen betegeske-
dett, de a családi körben 

megünnepelt századik szü-
letésnapján még viszonylag 
jó egészségnek ör vendett. 
Többször mondta, már idős 
korában, hogy szeretné meg-
élni a századik születésnap-
ját. Ez egy fajta életcél volt 
számára. 

Sütő Jani bácsi csodála-
tos életutat járt be. Ő maga 
mondta ezt nekem.

Hosszú élete során sok jót 
tett. Mindig becsületesség-
re törekedett. Segített, akin 
tudott, de neki is nag yon 
sokan segítettek, akikre ő 
mindig hálás szívvel és sze-
retettel gondolt. 

Isten nyugosztalja!
MILINSZKI MÁRTON

100. SZÜLETÉSNAP A CSALÁDDAL

TURI LAJOS POLGÁRMESTER KÖSZÖNTI SÜTŐ JÁNOST 100 ÉVES 
SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
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Erzsébet 1952. november 20-án 
született Táton, Scherczer Krisz-
tina és Rózsahegyi Ferenc negye-
dik gyermekeként. Születésétől 
fogva a mai napig Táton él, tehát 
mondhatni, hogy „tősgyökeres” 
táti. 

1974-ben ment férjhez Torma 
István lábatlani lakoshoz. 1978-
ban megszületett Erzsébet nevű 
gyermekük, és legnagyobb örö-
mükre 2012-ben megszületett 
Annaléna leányunokájuk, akire 
igen büszkék. 2011-ben vonult 

nyugdíjba, azóta - elmondása 
szerint - éli a nyugodt, szép 
nyugdíjas éveket.

Nemcsak származása, de 
munkássága révén is illeti 
a jelző, hogy ízig-vérig táti. 
Több, mint három évtizedig 
kamatoztatta szakmai tudá-
sát az önkormányzatnál, de az 
egyházi és civil szervezeteket 
is önzetlenül segítette, segíti a 
mai napig. 

Általános  iskolai tanul-
mányait 1967-ben fejezte be, 
utána az esztergomi  Berze-
viczy Gergely Közgazdasági 
Szakközépiskolába jelent-
kezett, ahol 1971-ben érett-
ségi bizonyítványt szerzett 
gyors- és gépírásból, valamint 
könyvelésből.

 ? Mikor került a Táti Polgár-
mesteri Hivatalba, illetve akkor 
még Táti Tanácsházára?

1980. júliusától 2011. júliusá-
ig dolgoztam ott. Az első naptól 

kezdve nyugdíjba vonulásomig 
adóügyi előadó voltam. Ennek 
a munkakörnek voltak szép 
és olykor rossz oldalai is, de 
összességében nagyon sze-
rettem ezt a munkát, igen sok 
embert ismertem meg a 31 év 
alatt.

 ? A hivatali munka mellett, de a 
nyugdíjba vonulása után még a 
mai napig is szeret elköteleződ-
ni a közjó szolgálatában. 

Igen. Úgy érzem és látom, 
hogy adni jobb mint kapni. 
Mindig is szerettem segíte-
ni másokon, és szerettem ha 
munkámmal tudom támogatni 
a helyi civileket.

 ? Több civil szervezetnél tevé-
kenykedik még a mai napig is. 
Melyek ezek?

1992 óta, a Táti Helytörté-
neti Értékmentő Alapítvány 
megalakulásától a mai napig is 
aktívan részt veszek az alapít-
vány munkájában, adminiszt-
ratív, pénzügyi és gazdálkodási 
munka területén.

1995-ben alakult meg Táton a 
Buseck-Molln-Tát Baráti Társa-
ság. 2017-ig, a társaság megszű-
néséig voltam pénztáros, majd 
később titkár.

1997-től 2022-ig, 25 évig a 
Táti Mindenszentek Plébánia 
egyházközségi képviselő tagja 
voltam. Életkorom miatt idén 
már nem indultam a képvise-
lő tagsági választáson. (70 év 
felett már nem lehet jelöltetni.) 

2015 óta a mai napig is 
végzem a plébánia könyve-
lési és egyéb adminisztratív 
munkáját.

2015 óta vagyok a Táti Min-
denszentek Karitász tagja. 
Nagyon jól érzem magam, és 
úgy érzem, hogy a tagtársaim-
mal együtt próbálunk a város-
ban élő időseken, rászorulókon 
segíteni.

Nem dicsekvés képpen,de 
ezeket  a munkákat mindig 
ellenszolgáltatás nélkül végez-
tem és végzem is a mai napig, 
mert azt vallom, hogy adni 
jobb, mint kapni.

Jobb adni, mint kapni
70 éves Torma Istvánné

Három évtized lelkiismeretes önkormányzati munka mellett, a Táti Helytörté-
neti Alapítványra, a Buseck-Molln-Tát Baráti Társaságra, a Táti Karitászra és 
a Táti Egyházközségre is mindig tudott időt szakítani. A mindig önzetlenül se-
gíteni kész Torma Istvánnéval (Rózsahegyi Erzsébet) beszélgettünk születés-
napja alkalmából.
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 ? 2022. november 20-án töl-
tötte be a 70. életévét. Ez alka-
lomból meglepetés várta Önt 
a templomban és a plébánián.

A születésnapom ebben 
az évben vasárnapra esett. A 
karitász munkatársaim, Szőcs 
László atyával együtt megle-
petésként köszöntöttek fel a 
templomban a vasárnapi mise 
keretében.

Ez számomra csak szom-
batig volt „meglepetés”, mivel 
szombaton a családom azzal 
állt elő, hogy Ők is jönnek 
velem vasárnap a misére. Én 
ezen nagyon meglepődtem, 
de mindjárt sejtettem, hogy a 
karitász és az atya részéről ott 
leszek felköszöntve.

Nagyon szép mise kereté-
ben történt az ünneplés. Nem 
kis izgalom töltött el, amikor a 
mise végén, a hívek előtt hív-
tak ki az oltár elé, ahol az atya 
és Kovácsné Schmidt Katalin 
karitászvezetőnk megható sza-
vaival köszöntöttek fel. 

A mise után karitász mun-
katársaimat egy kis álló foga-
dásra hívták le a plébániára, ott 
tudtam meg, hogy a két sógor-
nőm és a lányom szervezésével 
történt mindez.

E z úton i s  sz eret ném 
nekik megköszönni a  süte-
mények elkészítését, a bor 
adományozását.

Itt Katika, a karitász veze-
tőnk egy szép verssel köszön-
tött még egyszer mindannyiuk 
nevében. Ez már tényleg meg-
lepetés volt számomra, ami 
igazán nagyon jól esett.

Délután a rokonság és a csa-
ládom többi tagjai az ottho-
nunkba jöttek köszönteni. A 
gyerekekkel együtt összesen 
27-en ünnepeltünk, ami hatal-
mas öröm volt számomra.

Mindenkinek még egyszer 
nagyon köszönöm!

A Jó Isten áldását és a 
Szűz Anya segítségét kérem 
mindannyiukra. 

HÁMOS LÁSZLÓ

Szabó Fidó István: Hetven

Hetven év, hetven gondolat,
Hetven csapás, hetven fordulat.

Hetven év kősziklája nehezedik vállra.
Hetven év munkája nem veszhet kárba.

Hetven ősz hajszál, hetven apró ránc,
Mi nem látszik, csak táncikál.

Hetvenévnyi kétség, hetven segítség.
Hetven családtag búcsúztatva rég.
Hetven öröm, hetven boldogság,

Hetven, mi nem nyomorúság.
Hetven év bánatban, stresszben,

Hetven év gyermekévekben.
Hetven év felhőtlen kacagás,

Hetvenévnyi szórakozás.
Hetvenszer újrakezdve,

Hetvenszer felegyenesedve.
Hetven év tavaszi kikelet,
Hetven kérdésre felelet.

Hetven év áldott szeretet,
Hetven év ölelés lehetett.
Hetven év, repdeső szív,

A nyugodt boldogság hív.
Hetvenen hetvenszer kívánjuk rég,

Erzsike, nagyon boldog légy!

A Táti Bányász Nyugdíjas Klub 
a hagyományokhoz híven, min-
den évben Szent Borbála nap-
ját (december 4.) követő első 
munkanapon emlékezik a táti 
bányászokra.

A megemlékezés elején 
a jelenlévők elénekelték a 

Bányászhimnuszt, majd Kardos 
Mihály nyugalmazott plébá-
nos gondolatait hallhatták az 
egybegyűltek.

A közös imádság (Ima Szent 
Borbálához) és a Boldogasz-
szony Anyánk eléneklésése után 
koszorúzások következtek. 

A Táti Kultúrház elött található 
Bányász emlékműnél Tát Város 
nevében Turi Lajos polgármes-
ter és Kardos Mihály plébános 
helyezte el az emlékezés virágait, 
a nyugdíjas klub tagjai nevében 
pedig Szabó Lajos és Varga József 
volt bányászok koszorúztak.

Szent Borbála napja
A bányászok védőszentje

2022. december 5-én, hétfőn Szent Borbála nap alkalmából a bányászokra 
emlékeztek.

Ima Szent Borbálához

M i n d e n h a t ó  I s t e n , 
gondviselő Atyánk, Szent 
Borbála imájával egyesít-
jük a mi gyönge emberi 
könyörgésünket.

Kérünk alázattal, adj 
nekünk a napvilágon és a 
föld mélyében egyaránt 
békés megnyugvást szent 
akaratodban.

Olta lma zd csa ládun-
kat, védj meg minket a 
csapásoktól és minden 
szerencsétlenségtől.

Szent kezed tartsa távol 
tőlünk a pusztító tüzeket, 
mérges gázokat és a ránk 
leselkedő ártalmas vizeket.

Add meg a mindenna-
pi élethez a megelégedés 
kenyerét és táplálj minket 
földi vándorlásunkban, 
főképp halálunk óráján az 
örök élet kenyerével.

Ámen.
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A vírus háttérbe szorulásának 
köszönhetően újra visszatér-
hettünk a megszokott kerékvá-
gásba. Végre nem kellett nélkü-
löznünk a színes, jó hangulatú 
programjainkat, amik az isko-
lánkat jellemezték ezidáig.  

A legkisebbek hamar szem-
besülhettek is vele, hogy miért 
is jó Bélásnak lenni.

Szeptemberben a Magyar 
népmese napja alkalmából 
házi versenyt hirdettünk. Ren-
geteg szebbnél szebb pályamű 
érkezett egy mese köré fonódva. 

Ebben a hónapban tartot-
tuk a sportnapunkat is, amit 
a rossz idő sajnos beszorított 
az épületbe, de ez nem szeg-
te kedvünket. A Lavotta János 
zeneiskola pedagógusaival 
karöltve sokszínű feladatokkal, 
különböző állomásokon vártuk 
a gyerekeket.

A tanév első hónapját egy 
csapatépítő, közös tánccal 
zártuk.

Októberben a 3.b osztályosok 
ellátogattak Budapestre, az Ele-
venparkba. Itt kiengedhették a 
gőzt és higgadtan nézhettek 
előre, a sok megtanulandó 
tananyagra. 

Az idősek otthonából felkérés 
érkezett iskolánk felé Hauszk-
necht Krisztinától, hogy diákja-
inkat megkérje a közelgő idősek 
napi műsor megszervezésére.

Ennek a megtisztelő feladat-
nak az 1.a és 3.b osztályos tanu-
lók tettek eleget, Bádé Kriszti-
na, Haraszti Csilla és Pokornyi 
István vezetésével. 

Az elsősök egy esernyős 
táncot mutattak be, a harma-
dikosok versekkel, énekek-
kel kedveskedtek a szépko-
rú vendégeknek. Hatalmas 
sikert arattak a színvonalas 
műsorukkal.

Novemberben sem pihen-
tünk. A 3. a osztályos tanulók 
ellátogattak a budapesti Kolibri 
Színházba, ahol a Macska vol-
tam Londonban című darabot 
nézhették meg.

A 2.a osztályos tanulók a 
dorogi Balaya játszóházban 
tölthettek el egy igazán kelle-
mes napot.

November 11-én a már 
hagyománnyá vált Márton napi 
lampionos felvonulás került 
megrendezésre az iskolában. 
Ennek kapcsán lámpakészítő 
versenyt hirdettünk a diákja-
ink között. Hihetetlen kreatív 
lámpák készültek.

A felvonulás után cukorkado-
bálás, forró tea, zsíros kenyér 
várta a vendégeket. Az udva-
ron hatalmas tábortűz tette 
hangulatossá ezt az eseményt. 
A tűz mellett furulyaszó, gitár 
és a gyerekek énekhangja igazi 
tábortüzes hangulatot vará-
zsolt az udvarra.

Decemberre is csodás 
programokat szerveztünk a 
gyerekeknek.

- december 6. Mikulás-
váró koncert a zeneiskola 
közreműködésével

- december 10. (szombat) 
karácsonyi vásár 9-12 óráig

- december 21. karácsonyi 
műsor a felső tagozatos tanulók 
előadásában a Kultúrházban, 
melyre nemcsak a szülőket, de 
minden táti polgárt szeretettel 
várunk!

GRŐBL KRISZTINA

Újra a megszokott kerékvágásban
Színes programok az iskola alsó tagozatában

A 2022/23-as tanévünket 43 csillogó szemű, tudásra szomjas elsős diákkal 
kezdhettük meg.
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Összesen 155 felső tagozatos 
diák kezdte meg tanulmánya-
it iskolánkban a 2022- 2023-as 
tanévben.

Már a szeptember is mozgal-
masan indult. Hagyománnyá 
vált, hogy iskolánk is csatlakozik 
az Európai Diáksport Napjához. 
A napot közös tánccal kezdtük. 
Sajnos az időjárás idén nem 
kedvezett nekünk, így a játékos 
sportvetélkedőket a tantermek-
ben, a folyóson tartottuk. Ez 
szerencsére nem rontotta el a jó 
hangulatot, nevetéstől, biztatás-
tól volt hangos az épület.

Az idei Hídfutást is szeptem-
berben rendezték, ahol iskolán-
kat 15 tanuló és Kalmár Károly 
igazgató úr képviselte, aki nem 
csak a jó példával járt elöl.

Ez a hónap a sport jegyé-
ben telt: diákjain részt vettek a 
csolnoki öttusa versenyen és a 
sárisápi Őszi Túrán is. Mindkét 
megmérettetésen szép eredmé-
nyeket értek el a gyerekek.

Fontos feladatnak tartjuk az 
egészséges életmódra nevelés 
mellett a környezettudatosság-
ra való nevelést is. A „ruhazsák” 
programmal használt ruhákat, 
kiegészítőket gyűjtöttünk, és a 
hagyományos őszi papírgyűj-
tésre is sor került. Így rengeteg 
feleslegessé vált termék került be 
az újrahasznosítás folyamatába, 
és nem utolsó szempont, hogy a 
nebulók az osztálykasszákat 
is gyarapíthatták. Köszönjük 
Tát Város Önkormányzatának, 
hogy helyszínt biztosított a 
papírgyűjtéshez.

Nemzeti ünnepünkön, októ-
ber 23-án a városi megemléke-
zésen nyolcadik osztályos diák-
jaink mutattak be színvonalas 
ünnepi műsort. Tanulóink nem 
csak itt részesülhettek a közön-
ség elismerésében. 8 gyermek 
felléphetett a kultúrház szín-
padán az itt megrendezett 
musical-esten.

Novemberben a tanulmányi 
munkáé volt a főszerep. Tar-
doson rendezték meg a megyei 
szlovák nyelvi versenyt, ahol 
egy diákunk első, egy pedig 4. 
helyezést ért el.

Kémia tárgyból is jelesked-
tek a 7-8. osztályosaink. Keil 
Andrea tanárnő vezetésé-
vel – aki utazó pedagógusa a 
„Mobillabor” programnak – 4 
diákunk vett részt a pomázi, 
eddig egyedülálló nagyszabá-
sú Mobillabor foglalkozásokon, 
ahol 3 egymást követő órában 
tartottak kísérleti bemutatókat.

Német tárgyból két levelező 
versenyen is vannak indulóink, 
ezek a versenyek egész tanév-
ben zajlanak.

A munka mellet a kikap-
csolódásra is kínáltak prog-
ramot a 6.a és az 5.b osztály 

osztályfőnökei: moziba vitték a 
gyerekeket. 

Munkával, érdekes progra-
mokkal repül az idő: most osz-
tottuk ki az új tankönyveket és 
már a Mikulást várjuk. Bizony, 
az év utolsó hónapja is elérke-
zett. Az karácsonyi készülődés 
jegyében az 5.b osztályos tanu-
lók átélhetik a „Christkindl-
markt”, a bécsi adventi vásár 
varázsát. Kicsit ugyan keve-
sebb fénnyel, kicsit kevesebb 
bódéval, de a városháza előtti 
tér így is felejthetetlen élmény.

December 5-én Mikulás- 
futással kezdődött a program, 
így előre elégettük a plusz kaló-
riákat, amiket a rengeteg csoko-
ládéval, édességgel juttatunk a 

szervezetünkbe. Délután 3-tól 
„fergetegparty DJ Matyival” 
várta a szórakozni vágyókat. 

Két diákunk a szlovák 
adventi ünnepen vehet részt 
Budapesten.

A hagyományos adventi 
vásárunkat december 10-én 
9-12 óráig tartottuk.

Az óév utolsó együtt töltött 
napján, december 21-én délelőtt 
a hatodik osztályosok műsora 
teszi igazán „karácsonyváróvá” 
a hangulatot.

A nyilvános főpróba decem-
ber 20-án 17 órakor lesz a 
kultúrházban, amelyre sze-
retettel várjuk a szülőket, 
nagyszülőket.

NÉMETH GABRIELLA

A felső tagozat első negyedéve
Már a szeptember is mozgalmasan indult

Szeptember elseje, reggel 8 óra: az első becsengetés. Kezdetét vette az új 
tanév. Az izgatott, de cseppet sem megilletődött ötödikeseknek felső tagoza-
tosként az első, a még kevésbé megilletődött nyolcadikosoknak pedig ebben 
az intézményben az utolsó.
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Több sikeres programot bonyo-
lítottunk le idén is. Az egész év 
során folyamatosan fogadtuk a 
szép állapotú használt ruhákat 
és játékokat. Hála az adomá-
nyozó kedvű táti és mogyo-
rósbányai lakosoknak, nagy 
érdeklődés mellett idén kétszer 
rendeztünk ruhaosztást. Az 
összegyűlt játékokból összeál-
lított ajándékcsomagokkal sok 
család karácsonyát igyekez-
tünk szebbé varázsolni.

Köszönjük a jó szándékú 
adományozók segítségét és 
bízunk benne, hogy jó példáju-
kat követve jövőre még többen 
kapnak kedvet ahhoz, hogy 
jótékonykodás mellett váljanak 
meg a családjukban már nem, 
vagy alig használt, megkímélt 
állapotú ruhaneműiktől vagy 
játékaiktól. A következő évben 
is várjuk a tiszta, használt 
gyerekruhák adományként 
történő felajánlását, melyeket 

előzetes időpont-egyezetetést 
követően tudunk átvenni a 
szolgálat épületében.

Idén nyáron már tizenhete-
dik alkalommal rendeztük meg 
a „Gyermekhét” elnevezésű 
egy hetes programsorozatun-
kat. Hálás szívvel köszönjük 
Tát Város Önkormányzatá-
nak és a Táti III. Béla Általá-
nos Iskola vezetőségének és 
kollégáinak az ehhez nyújtott 
támogatásukat! 

Köszönjük a jelzőrendsze-
ri tagok egész éves áldozatos 
munkáját, hogy velünk szoro-
san együttműködve, fegyel-
mezetten és felelősségteljesen 

dolgoznak, vállalt hivatásuk 
mellett a gyermekvédelmi fel-
adataikat is ellátva!

Munkakörünk teljes körű 
ellátása mellett törekszünk a 
megújulásra, tudásunk aktua-
lizálására is. Ezért az év során 
több alkalommal jártunk 
képzéseken, workshopokon, 
hallgattuk érdeklődve szakte-
rületünk vagy épp társszak-
mák szakértőinek előadásait. 
Tesszük mindezt azért, hogy a 
lehető legmagasabb színvona-
lú szolgáltatást nyújthassuk a 
hozzánk fordulóknak,  napra-
kész szociális segítő munká-
val, tájékoztatással, valamint 

szolgáltatások, ellátások köz-
vetítésével, problémájuk haté-
kony megoldása érdekében. 
Jövőre is változatlan ügyfélfo-
gadási időben várjuk majd az 
ügyfeleket. A megnövekedett 
ügyfélforgalomra való tekin-
tettel, időpont-egyeztetés java-
solt az alábbi elérhetőségeken:

- 06 30 20 40 567 vagy 06 33 
445 801 telefonszámokon.

Mindenkinek kívánunk a 
karácsonyi ünnepkörre és az 
új esztendőre mindenekelőtt 
jó egészséget, nyugalmat és 
sok nevetést! 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat hírei
Az év vége közeledtével mi is számot vetünk és visszatekintünk az elmúlt egy 
esztendőre.

Az Otthonban tartott ünnepsé-
gen a Hrubi és Matolcsi páros 
zenélt és énekelt a lakóknak.

A városi rendezvényt Turi 
Lajos polgármester úr nyitotta 
meg, aki a város lakói mellett 
köszöntötte Tát város legidő-
sebb három férfi és három női 
lakóját is. Név szerint a nők 

közül: Vakos Jánosnét, Molnár 
Erzsébetet, Mester Ferencnét. 
A férfiak közül: Boglár Jenőt, 
Györgyi Jánost és Kökény 
Mihályt.

A fellépést a kertvárosi óvo-
dások kezdték. Felkészítők: 
Kissné Menner Judit, Simon 
Péterné, Giedáné Fodor Csilla.

 Ezt követően a III. Béla Álta-
lános Iskola első és harmadik 
osztályos tanulói folytatták. 
Az ő felkészítőik: Molnárné 
Haraszti Csilla, Pokornyi István, 
Bádé Krisztina, Shreck Ferenc, 
Albert Szabolcs voltak. A gye-
rekek fellépése után a Német 
Nemzetiségi Asszonykórus és 

a Táti Férfikórus közös fellépé-
sére került sor.

Vendégszereplőként a Sram-
likings szórakoztatta az idő-
seket. A házaspár a közvetlen-
ségével, közös éneklésre való 
felhívásával olyan jó hangula-
tot teremtett, hogy több kedves 
vendég táncra is perdült. 

Minden szereplőnek és felké-
szítőiknek ezúton is köszönöm 
a színvonalas, szórakoztató 
műsort. A visszajelzések egy-
től-egyig arról szóltak, hogy 
egy kellemes, jó hangulatú  dél-
utánban volt részük.

Karácsony közeledtével az 
Otthonban igyekszünk  meghitt 
hangulatot teremteni az adven-
ti foglalkozásokkal  és bízom 
benne, hogy a régi szokásoknak 
megfelelően a táti gyerekek és a 
táti kórusok bevonásával ismét 
színesíthetjük az ünnepre való 
hangolódást.

Magam és dolgozóim nevé-
ben kívánok mindenkinek 
békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket!

HAUSZKNECHT KRISZTINA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Hírek az Idősek Otthonából
A járvány miatt két év kihagyás után az otthon lakóival, október 7-én, a város 
lakóival pedig  október 14-én ünnepeltük meg az Idősek Világnapját.  
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A város Európa-szerte ismert 
zenekara először 2006-ban 
kapott meghívást Bad Sch-
lemába, a nagyszabású ren-
dezvényre, ahová a szervezők 
minden évben egyes országok-
ból összesen tizenkét együttest 
invitálnak meg. A debütáláskor 
bizony mély nyomot hagyhat-
tak vendéglátóikban, hiszen 
2008-ban és 2011-ben is visz-
szatértek a német település-
re, ezekben az esztendőben 
ráadásul a Dorogi Bányász 
Zenekar is velük tartott. Az idei 
utat megelőzően legutóbb 2015 
szeptemberében öregbítették 
Tát és Magyarország hírnevét 
a 4000 fős sátor színpadán. 

– A 23. Európai Fúvószene-
kari Fesztiválon szerepeltünk 
először az új formaruhánkban. 
A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt.-hez benyújtott „Támoga-
tás nemzetiségi kultúrfelada-
tok ellátásához” és az „Európai 
Fúvószenekari Fesztivál” című 
pályázatainkra 1,5 millió, illet-
ve 500 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatást kaptunk. 
Ezeket az összegeket az új öltö-
zet elkészítésére és az utazási 
költség egy részének fedezé-
sére használtuk fel – tudtuk 
meg Papp Zsófitól, az együttes 
titkárától.

A szeptemberi háromnapos 
rendezvényre huszonnyolc 
zenész utazhatott el, a feszti-
válon összesen négy koncertet 
adott az együttes. A nyitóna-
pon késő este, másnap délelőtt 
és délután is felléptek, sőt az 
utolsó napon délután ismét 
megörvendeztették a lakosokat 
minőségi fúvószenével.

– A pénteki felvonulás rossz 
idő miatt sajnos elmaradt, az 
aznapi megnyitón mintegy 
ötszáz zenész játszott együtt. 
A vasárnap reggeli felvonu-
láskor nagyjából 5 fok volt, de 

zenészeink a hideg idő ellenére 
is profin helyt álltak. Itt magyar 
indulókat fújtunk – idézte fel 
Papp Zsófia.

A koncerteken kivétel nél-
kül hatalmas sikert arattak, 
több ezer ember tapsolt nekik 
és énekelt velük együtt a 
helyszínen. Többször is visz-
szatapsolták őket, így ráadás 
számokkal is meglephették a 
közönségüket. Repertoárjuk-
ban leginkább polkák kaptak 
helyet, de indulókat és kerin-
gőket, sőt, még egy rock’n’roll 
egyveleget is eljátszottak Bad 
Schlemában.

A fellépéseken egyébként 
Szladik Tibor karmester, a 
zenekar művészeti vezetője, a 

felvonuláson pedig Reményi 
László vezényelt.

– A nagy siker mögött több 
hónapnyi kemény munka, 
próba, továbbá szervezés áll. 
Hatalmas élmény volt, hogy 

több ezer ember előtt zenél-
hettünk és képviselhettük 
hazánkat, illetve az is, hogy 
újra együtt utazhattunk – tet-
te hozzá.

WALCZER PATRIK

Németországban léptek fel
A táti zenekar tovább öregbítette a település és a 
megye jó hírnevét
Immár ötödik alkalommal vehetett részt a Táti Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar a németországi Bad Schlemában szeptemberben megrendezett Euró-
pai Fúvószenekari Fesztiválon. A külföldi út rendhagyó volt, hiszen a zenészek 
most viselhették először koncerten az új formaruhájukat.

Fellépők
A szászországi település három nap erejéig igazi kulturális felleg-
várrá vált, hiszen tizenkét sikeres zenekar mutatkozhatott be a 
fesztiválon. A háromnapos programsorozat honlapjáról kiderül, 
hogy a házigazda Németország összesen négy csoportot delegált 

a rendezvényre, rajtuk kívül Ausztriából, Hollandiából, Lengyel-
országból, Olaszországból is érkeztek fellépők. Az Egyesült Király-
sághoz tartozó Skócia, illetve Észak-Írország egy-egy együttese 
is meghívást kapott Bad Schlemába.
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Milinszki Márton: Találtam egy régi sapkát

Találtam nemrég a szekrény mélyén egy sapkát. Egy kötött 
gyereksapkát. Egyből ráismertem, pedig legalább 30 éve nem 
láttam. Ez volt gyerekkoromban a téli sapkám. Anyám kötötte. 
Mi tagadás, elérzékenyülten vettem a kezembe. Anyám hozta, 
amikor ideköltözött Tátra, de egy szóval nem említette soha, 
hogy az a nem túl sok holmi között, amit magával hozott Újvi-
dékről, az én gyerekkori sapkám is ott van. Most került elő, hat 
évvel a halála után.

Mi hajmosás után nem szárítottuk a hajunkat, hanem sapkát 
húztunk. Ezt a sapkát húztam én a fejemre hűvösebb időben 
minden hajmosás után. Őszi, téli hidegben is kint az utcán ezt 
hordtam. Ha valami, hát ez a sapka kiszolgált engem. Mégsincs 
rajta semmi sérülés, szakadás. Látszik rajta, hogy gondos munka. 
Sárgásbarna az alapszíne, zöld és citromsárga apró négyzetecs-
kék tarkítják. Nyakvédő része is van. A hetvenes években efféle 
gyereksapkák voltak divatban. 

Vrdniket is jó párszor megjárta. Apám, mint Szerémség szü-
löttje, szeretett eljárni a vrdniki fürdőbe. Bennünket, gyerekeket 
is általában magával vitt. (Vrdniknek Rednek lenne a becsületes 
magyar neve, de már senki sem használja ezt a nevet. A török 
idők óta kikopott a köztudatból, mint ahogy a hajdani színmagyar 
lakosság is eltűnt a Szerémségből, pedig a középkori Magyaror-
szágnak bizony Szerémség volt a legsűrűbben lakott és leggaz-
dagabb vidéke, a legkiválóbb borok hazája.) A fürdőből sapka 
nélkül nem volt szabad kijönni. Apám nagyon ügyelt arra, hogy 
a fejünkön legyen a sapka. Érzékeny volt a hidegre, könnyen meg-
fázott, emiatt aztán a gyerekeit is nagyon féltette a hidegben. A 
bátyámnak is volt egy – az enyémhez hasonló – sapkája. 

Mi lesz most ezzel a ruhadarabbal? Én megőrzöm, de előbb-
utóbb úgyis az enyészeté lesz. 

Engem mindig anyámra és a gyerekkoromra fog emlékeztetni. 
Anyámnak is minden bizonnyal kedves volt, ezért hozta magával.

Ady Endre:
Karásonyi rege

I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni

Odahaza.
De jó volna tiszta szívből

Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl 
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű 
igézet,
Ilyenkor decemberben.
 
…Bizalmas szívvel járom a 
világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a 
szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
 
…És valahol csak kétkedő 
beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Móra László:
Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden 
ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat 
bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Leg yen imádság minden 
gondolat.

Legyen ma templom minden 
ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent 
fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, 
Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok 
sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér 
ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, 
Szeretet!
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Remek játékosok verbuválód-
tak össze a környék Darts klub-
jaiból. Többek között Párkány, 
Dorog, Piliscsaba, Pilisvörös-
vár, Tata és a hazai Főnix kivá-
lóságai mérték össze tudásukat.

A Kultúrház nagytermében 
összesen 10 pályát állítot-
tak fel a szervezők, biztosítva 
ezzel a nagy létszámú  verseny 
lebonyolítását.

A megmérettetés előtt egy 
újszerű - más versenyeken 
eddig még nem látott módszer-
rel - nagyméretű kivetítőn is 
mindenki számára követhető-
en, számítógéppel történt meg a 
sorsolás. A 46 nevező játékost 8 
csoportba osztották, ahol mér-
kőzésenként 3 leget (játékot) 
kellett nyerni.

Csoportonként 4-4 játékos 
jutott tovább a 32-es főtáblára, 
ahol már egyenes kiesésessel 
folytatódott tovább a játék.

Nagyon sok izgalmas mérkő-
zés után alakult ki a két elődöntő, 
ahol mindkettőben szoríthat-
tunk a Táti Főnix Darts Klub egy-
egy játékosának, de sajnos ezen 
az estén alulmaradtak a rutino-
sabb ellenfeleikkel szemben, így 
egymás ellen kellett játszaniuk a 
3. helyért. A bronzérmet a remek 
formában játszó Janszó Károly-
nak sikerült megszereznie Gal-
ba István ellenében. Nagyszerű 
eredmény mindkettőjüknek 
ebben az erős mezőnyben!

A döntőt a színpadon játszot-
ták, egy író és egy bemondó 
mellett, melyet kivetítőn is nyo-
monkövethettek a szurkolók. Az 
összecsapást a piliscsabai klub 
két rutinos játékosa játszotta, 
Karsay Zsolt és Doetsch Balázs.

Balázs ugyan szorossá tudta 
tenni a mérkőzést, de nyernie 
nem sikerült, így klubtársa sze-
rezte meg az első helyet.

Az I. Táti Dartsverseny vég-
eredménye a következő:

1. Karsay Zsolt
2. Doetsch Balázs
3. Janszó Károly
4. Galba István
Legtöbb 180 - Karsay Zsolt.
Legnagyobb kiszálló - Janszo 

Károly (128) (Karesz 5db 100+- 
ost dobott a verseny alatt)

Legjobb hazai (Főnixes) játé-
kos Janszo Károly lett.

Gratulálunk a versenyzők-
nek, segítőknek! (Külön köszö-
net Líviának és Lajosnak.)

Köszönjük a Táti Kultúrház és 
Könyvtár vezetőjének, Hámos 
Lászlónak, hogy létrejöhetett 
ez az esemény és a büfét üze-
meltető Csillag Csabának is a 
segítséget!

Reméljük, hamarosan újra 
találkozunk egy ilyen remek 
hangulatú versenyen!

TAKÁCS IMRE

Erős mezőny, színvonalas szervezés
I. Táti Nyílt Dartsverseny

2022. november 13-án megrendezésre került az I. Táti Nyílt Dartsverseny.

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: Karácsonyi dekoráció (dekoráció: Szabó Noémi, Fotó: Hámos László)
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GÓLYAHÍR
2022. őszén született gyer-
mekek, városunk legifjabb 
polgárai. 

Horváth Mihály és Angyal 
Erzsébet leánya, Rebeka

Horváth Péter Antal és 
Gunev-Grabovszki Dalma fia, 
Csanád

Szárszói Tamás és Győri Adri-
enn leánya, Abigél

Nagy Dávid és Tóth Cintia fia, 
Gellért Vendel

Papp Zoltán és Mitták Szilvia 
fia, Zénó Zoltán

Juhász Norbert és Kormosová 
Erika leánya, Laura

Török Dávid és Angyalfi Viktó-
ria fia, Armand

Németh Krisztián és Kara Bri-
gitta leánya, Vanda

Mészáros Krisztián és Gonda 
Nóra leánya, Flóra

Képes Sándor és Szűcs Niko-
lett leánya, Alexandra

László Magor és Égi Veronika 
leánya, Mira

Józsa Alex és Pacz Mirandella 
leánya, Sára

Krajcsovics István és Szabó 
Ivett leánya, Luca

Farkas Tamás és Gasparik Edi-
na leánya, Natasa

Ádám János Gergely és Soczó 
Gabriella leánya, Zselyke

Pálkerti Norbert és Toma Ale-
xandra Bianka leánya, Szofi

Gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk!

Novembertől – a fűtési szezonra – több telepü-
lésen bezárták a művelődési intézményeket. 
Turi Lajos polgármester elmondta, hogy Táton 
a Kultúrházat nem szeretnék bezárni, de a gáz-
kazán működését optimalizálni kell.

A gázfűtés csak november 10-én lett bekap-
csolva az intézményben, amikor is egy alap 
temperálásra lett beállítva. Az emelet néhány 
termében a fűtést  – a nyáron pályázat útján 
felszerelt – fűtő-hűtő klímaberendezésekkel, 
a földszinti többfunkciós konyha helyiségben 
pedig elektromos panellel egészítik ki, kizá-
rólag csoportfoglalkozások és rendezvények 
idejére.

Bár szinte minden nap jó kihasználtsággal 
működik az intézmény, fontosnak tartják a 
programok racionalizálását.  A téli szünet ideje 
alatt – december 22. és január 8. között – nem 
fogad vendégeket az intézmény, továbbá idén 
nem rendezik meg a nagy hagyományokkal bíró 
szilveszteri bált sem.

Az önkormányzat tervei között szerepel az is, 
hogy LEADER-es pályázatból fűtő-hűtő berende-
zésekkel szerelnék fel a nagytermet is.

Könyvtár nyitva tartása a fűtési szezonban: 
Kedd, Csütörtök:  09.00–16.00 óráig;
Szerda:       13.00–19.00 óráig;
Péntek:       13.00–18.00 óráig.

Télen is nyitva maradhat a Kultúrház
Csak az iskolai téli szünet alatt nem lesz 
látogatható az intézmény



X X X I I I .  É V F O L Y A M  3 .  S Z Á M     1 9

w w w . t a t . h u  Táti Walzer



Tá
ti

 M
in

ds
ze

nt
ek

-t
em

pl
om

Tá
t,

 Já
no

s 
lo

va
go

k 
te

re
 1.

20
22

. d
ec

em
be

r 2
2.

 (c
sü

tö
rt

ök
) 1

8:
00


