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Csokonai Mihály út melletti
játszótér és pumpapálya

A játszótér még csak épül, de a pályát már használatba vették

Újabb koncertek várták az
érdeklődőket
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Amint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a Kultúrház
sikeresen pályázott az EMMInél programok megvalósítására. Emellett az Önkormányzat
is sikeres pályázatot nyújtott be
a Tér-Zene programra, melyek
segítségével télen és tavasszal
újabb események valósulhattak meg.
A karácsonyi templomi koncerten a helyi csoportok és fellépők mellett közreműködött
Bégány Csenge Anna, Pálmai
Árpád, Valus Ádám.
Januárban és márciusban is teltházas musical-est
került megrendezésre, melyen

A Csokonai Mihály út melletti
régi játszótér teljes felújítása –
mint ahogy arról a Walzer 2021.
decemberi számában részletesen beszámoltunk – az Újirány
Tájépítész Kft. tervei alapján
valósul meg.
A kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárult,
a kivitelezés folyamatban van.
A pumpapálya kivitelezésére a legkedvezőbb ajánlatot a
Görpark Kft. tette, a megkötött
vállalkozási szerződés alapján.
Az elkészült burkolatú pályát
a lelkes fiatalság túlnyomórészt
kerékpárokkal és rollerekkel
már használatba is vette.
A játszótér kivitelezését a
SzabóPintér Bau Kft. megkezdte. A balesetveszélyes
régi játszótér bontási munkái,
a földmunkák és a járófelület
alapozási munkái elkészültek.
A játszótéri padok, szemetesek leszállításra kerültek a
gyártóktól, a játékelemek jelenleg gyártás alatt vannak.
A létesítmény megvilágítására két napelemes közvilágítási oszlop kerül kihelyezésre.
A terület zöldfelületének fejlesztésére további fák ültetését
tervezzük.
A gépjárművel érkezők részére térkő burkolatú, 4-5 állásos
parkolóhely és összekötő járda
épül. A játszótér előre láthatóan május végére készül el.
közismert művészek szórakoztatták a közönséget. Fellépett Janza Kata, Gubik Petra,
Kocsis Dénes, Csengeri Attila
és Kovács Adrián.
A koncertek közül kiemelkedő értékű volt még a Budapest Jazz Orchestra, mely egy
nap két teltházas koncertet is
adott. Délelőtt az iskola tanulói
az Európai Unió himnuszának
különböző zenei átiratai segítségével ismerkedhettek meg
a zenei irányzatokkal. Este
pedig Urbán Orsi kiváló jazz
énekessel kiegészülve ismert
Gershwin darabokkal várták a
közönséget.

Táti Walzer
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Tát Város hosszú távú célja a
természeti értékek értékőrző
hasznosítása, a természeti környezettel harmonizáló területhasználat, a települési zöldfelületek hálózatos fejlesztése.
Az előttünk álló klímaváltozás
negatív hatásainak mérséklésére elsődleges megoldást
nyújthat a városi zöldfelületek
fejlesztése.
Ahogyan eddig is, Tát Város
Önkormányzata a jövőben
is igyekszik ehhez megfelelő pályázati forrást találni,
ezért 2022. év elején a Zöld
Város program II. ütemeként
pályázatot nyújtott be a TOP
Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések c. felhívásra.

A PROJEKT CÉLJA:

Az alulhasznosított, rendezetlen területek hálózatos
megújításával, pihenőpark,
közösségi terek és játszótér
kialakításával javul a város
közterületeinek esztétikája,
klímája, gazdagodnak a város
közösségi lehetőségei is.
A sportterületek, zöldfelületek és közösségi terek teret
adnak az egészségmegőrzésnek, a testi és lelki feltöltődésnek, a közösségi élet új színtereit hozva létre. A zöldfelületi
hálózat fejlesztésével élhető és
egészséges, vonzó lakókörnyezet feltételeit teremtjük meg.
Közterületek környezettudatos, család- és klímabarát
megújítása történik meg, ami
a szabadidő hasznos eltöltési
lehetőségeinek javításához is
hozzájárul. A Rózsa u. parkban
és a Malom dűlőben rendezett
zöldfelületbe integrált záportározó létesül, ami biztosítja
a vizek helyben tartásának
természetközeli módon való
megvalósítását is.
A projekt hozzájárul Tát
település közlekedésfejlesztéséhez a legbalesetveszélyesebb Bajnai útra terelt gyalogos közlekedés, ill. a 10.sz.
úton történő balesetmentes
gyalogos közlekedés feltételeinek kialakításával.

BEAVATKOZÁSOK:
Malom dűlő

A fejlesztés hosszabb távon
kapcsolódik a kertváros csapadékvízének összegyűjtéséhez
és helyszínen való szikkasztásához. A szikkasztó medrek
mellett helyet kapott egy 783
m2-en elterülő szórt kavicsburkolat, melyben 8 db egyedi információs/játékos tábla
jelenik meg. A sétányra 10 db
gerenda pihenőpad fűződik fel.
A terület a honos fajok kiegészítésével tanösvényszerű jelleget
alkot, ahol az információs táblák játékos formában hívják fel
a figyelmet a honos növények
ismertetésére, értékeire.

Rózsa park és környéke
(Őrtorony u.)

Jelentős mennyiségű cserje, évelő dísznövény telepítése, virágágyások kialakítása,
a továbbiakban ezen intenzív
felületekhez öntözőrendszer
kiépítése. Több – a pihenést
szolgáló – utcabútor kihelyezése, továbbá ivókutak biztosítása. Cserjefelületek és évelők
jelennek meg, további 53 fa
kerül elültetésre, így az egy- és
kétszintes területek megszűnnek és háromszintesek (gyep,
cserje, fa) jelennek meg. A területen a csapadék szikkasztására
és tározására esőkert alakul ki.
Magasított stég kerül kialakításra, ahonnan a 25 méter hosszú
kötélpálya indul. A területhez
kapcsolódó Őrtorony utcában
a kezdeti állapotban egyszintes
zöldfelület jelent meg, a tervezett fásítás után pedig kétszintes lesz, valamint az utca aszfaltozása is a projekt része.

Mária park fejlesztése

A kívánt cél, hogy ez a terület egy rekreációs pihenő és
találkozóhely legyen. A Mária
parkban – SacraVelo turisztikai projekthez, ill. a Tát-Mogyorósbánya kerékpárúthoz
csatlakozóan – kerékpáros
pihenőhely és parkosítás megvalósítása. A Mária park

Zöld-hálózat fejlesztési
program II. ütem

esetében új közösségi funkció
jelenik meg: lépcsős közösségi
pihenő, piknikasztal, esőbeálló, rekreációs funkcióval bővül,
sport funkció: kerékpártároló,
függőágy.

Duna part

A tervezett fejlesztés négy
különböző egységre oszlik:
fogadótérre, ahova asztalok,
székek kerültek, három darab
játszóelemmel, kerékpártárolóval és egy esőbeállóval.
Tovább haladva megjelenik
egy mobil öltöző, a Kis-Dunán
egy horgászstég, majd egy tisztás, amelyen sütögetők kerültek
kihelyezésre, piknikpadokkal.
A vízpart mellett napágyak, kis
asztalok kerültek betervezésre,
napernyőkkel. A beruházás célja olyan mobil infrastruktúra
létrehozása, ami szolgálhatná
az itt megpihenők, kikapcsolódók, sportolók igényeit, továbbá
igény esetén biztosítja a többi
helyszínnél is a szükséges mobil
infrastruktúrát ezen mobil eszközök áthelyezésével.

10. sz. Fő út és malom
dűlő sarok közlekedésbiztonsági fejlesztése

Cél: a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése és erősítése, a
biztonságos gyalogos forgalom biztosítása, kialakítása,

kivilágítása, autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése, buszöböl,
megállóhely kialakítása. Kiépítésre kerül egy önállóan vezetett gyalogos nyomvonal a déli
városrész (Tát-Kertváros) felől –
csatlakozva a már meglévő járdához, mely keresztezi a MÁV
vonalat és a 10.sz. főutat, valamint kapcsolatot biztosít a főút
menti meglévő buszmegállóval,
annak szabványosítása mellett,
továbbá vasúti átjáró kiépítése.
A tervezett gyalogosforgalmi
létesítmények tekintetében az
akadálymentesítés is biztosításra kerül.
A projekt keretében a Kötelező nyilvánosság biztosításán
felül közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló tevékenységek is megvalósulnak.
A projek t cí me: TÁT
ZÖLD-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI
PROGRAM II. ütem
A projekt megvalósításának
tervezett kezdete: 2022.06.01.
A projekt meg va lósítás
tervezett fizikai befejezése:
2025.05.31.
Projekt tervezett teljes költsége: 499 143 531,- Ft
A támogatási konstrukció
keretében igényelt támogatás:
100%, azaz 499 143 531,- Ft
DR. IVÁN ZOLTÁN

PROJEKTMENEDZSER
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Tát segít a bajban

Segélyszállítmány az ukrán menekülteknek
Bizakodva indultunk neki a 2022-es évnek, talán lecsengőben lesz a koronavírus járvány, feloldják a korlátozásokat és fellélegezhetünk egy kicsit a negatív
dolgok alól. Azonban februárban szomorú eseményről számoltak be a híradások. Szomszédságunkban háborús helyzet alakult ki, mely megrázta az egész
világot.

Az ukrán-orosz összecsapás
eredményeként ezrével mentették életüket kárpátaljai magyarok, ukránok. Aki csak tehette,
menekült. Asszonyok gyermekeikkel a szomszéd országokba,
így Magyarországra is. Igaz az
ismert mondás: „Az ország egy
emberként fogott össze.”
Nem volt ez alól kivétel Tát
sem. Példaértékű és egyben
felemelő érzés ez az igyekezet városunk részéről ebben
a sajnálatos helyzetben. Március első napjaiban Tát Város
Önkormányzata, a Táti Mindenszentek Karitász Csoport
és a Magyar Vöröskereszt Táti
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Szervezete közös adománygyűjtő akcióját hirdette meg az
Ukrajnában kialakult háborús
helyzet miatt bajba jutottak
megsegítésére. Már az első
héttől kezdve nagy mennyiségű hasznos dolog gyűlt össze,
melyet a táti plébánia épületében tárolhattunk Szőcs László
plébános atya jóvoltából. Az
adományozók tartós élelmiszerekkel, konzervekkel, takarókkal, ágyneműkkel, matracokkal, bébiételekkel, pelenkával,
baba- és gyermekholmikkal,
tisztálkodási szerekkel gondoltak a nélkülözőkre. Ahogy mi is
kértük, mindenki figyelt arra,
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hogy megfelelő állapotú dolgokat adjanak tovább a rászorulóknak. Aki pénzadomány
formájában kívánt segíteni, azt
a segélyszervezetek bankszámlaszámára történő utalással
megtehette.
Az első napokban gyűjtött
adományok egy részét rövidesen Esztergomba szállítottuk,
mivel ott is elszállásolásra
került több menekült család.
Ellátásukhoz nyújtottunk segítséget a Boldog Ceferino plébániának és a Szent Erzsébet Karitász Központ esztergom-bajóti
régiós központjának.
Az adományok többségének
elszállítása nagyobb szervezést
és összefogást igényelt. Turi
Lajos polgármester úr felkérésére Botlik Roland képviselő
úr, a Botlik-Trans Árufuvarozó
és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
azonnal igent mondott az adományok határmenti gyűjtőponthoz történő szállításával
kapcsolatosan. A cég egy 3,5
tonnás kisteherautóval nyújtott segítséget a fuvarozásban,
amit sikerült is munkatársaim
családtagjainak közreműködésével tele pakolni.

Ezt megelőzően a karitász
csoportunk tagjai az adományok fogadásán túl segítő szándékú helyi polgárok segítségével
a ruhás zsákok sokaságát is átválogatták, rendszerezték azok tartalmát, szállításra előkészítették
azokat, hogy a határmenti gyűjtőponton egyszerűbb legyen az
elosztásuk, célirányosan történjen a segítség. Sikerült felvenni
a kapcsolatot a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász
Központ vezető munkatársával,
Rosszel Gertrúd asszonnyal, aki
biztosított arról, hogy készek
fogadni adományunkat.
Így március 17-én a hajnali
órákban Botlik Roland ügyvezető úr jóvoltából, Schalk János úr
közreműködésével, Ollé István
úr, mint gépkocsivezető szívén
viselte és teljesítette a karitatív
küldetést. István elmondása
szerint már gyakorlottan oldotta meg a rábízott feladatot, mert
nemrégiben a cégüknél is tartottak a háborús menekülteknek adománygyűjtést, akkor is
őt bízták meg a szállítással. Sajnos a háborús helyzet továbbra sem látszik csitulni, míg a
menekültek tömegével lépik át a
határt, addig az összefogásunkra is szükség van, adománygyűjtő munkánk a meghirdetett
módon folytatódik tovább.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani Szőcs László plébános atyának, Turi Lajos polgármester úrnak, Botlik Roland
képviselő úrnak, a Botlik-Trans
Kft. munkatársainak, Schalk
János és Ollé István uraknak, a
Magyar Vöröskereszt Táti Szervezete vezetőjének a támogatásukért, a Táti Mindenszentek
Karitász Csoport munkatársainak, családtagjainak, és nem
utolsó sorban Tát város polgárainak, akik segítőként vagy
adományozóként részt vettek
a háborús menekültek megsegítésében. „A szív jóságából ad
a kéz.” Büszke vagyok rád Tát,
büszke vagyok, hogy itt teljesíthetek szolgálatot.
KOVÁCSNÉ SCHMIDT KATALIN

KARITÁSZVEZETŐ

Táti Walzer
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Komárom-Esztergom
megye 03. sz. választókerület, Komárom
térsége
A legnagyobb arányú győzelmet az előzetes várakozásoknak megfelelően Czunyiné dr.
Bertalan Judit (Fidesz–KDNP)
aratta a megyében azzal, hogy
a 99 százalékos feldolgozottságnál már a voksok 55 százalékát
gyűjtötte be. Legfőbb riválisa,
dr. Nemes Andrea, az Egységben Magyarországért ellenzéki
jelöltje 32 százalékon állt ekkor.
Érdekesség, hogy a komáromi
17. körzetben, amely Nemes
Andrea egyik legerősebb körzete, 210 érvényes szavazatot
tudott szerezni Czunyiné 342
szavazatával szemben. Rég
nem tapasztalt, magas részvételi arány volt itt. A harmadik
legtöbb voksot Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) kapta, amely
6,7 százalékot jelentett.
A térséget az Országgyűlésben 2010 óta képviselő
Czunyiné dr. Bertalan Judit
sorrendben negyedik mandátuma megszerzéséről lapunknak elmondta, hogy meggyőző
részvételi aránnyal nyilvánítottak véleményt a választópolgárok a körzetében 69 százalékos
részvétellel.
Úgy vélem, nagyon biztos
és határozott választ adtak az
emberek arra, hogy az országnak
előre kell mennie és nem hátra.
Ugyanazzal a lendülettel, hittel, kitartással fogom szolgálni
a térséget, mint eddig – mondta
a Kemma.hu-nak.

Komárom-Esztergom
megye 01. sz. választókerület, Tatabánya
térsége
A Tatai-medencében szoros
küzdelemre volt kilátás Bencsik János (Fidesz–KDNP) és
az ellenzéki kihívó, a Demokratikus Koalíció politikusa,
dr. Konczer Erik között. Végül
ez nem igazolódott be, mert a
hatodik parlamenti ciklusát

FIDESZ siker megyénkben is

Térségünket Erős Gábor képviseli

Mindhárom megyei választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltjei győztek az
országg yűlési választáson. Így Czunyiné dr. Bertalan Judit és Bencsik János
folytathatja képviselőként, míg az esztergomi Erős Gábor első parlamenti ciklusát kezdheti.

kezdő, egykori tatabányai polgármester nagyon sima győzelmet aratott. Mintegy 96 százalékos feldolgozottságnál 48, 65
százalékon állt, míg kihívója
40,68 százalékot kapott. A harmadik a szavazatok 5,3 százalékát begyűjtő Boda Bánk (Mi
Hazánk) lett. Ő annak örülhetett, hogy pártja bejutott a
parlamentbe.
Bencsik János elmondta,
hogy köszöni a magas részvételt
biztosító szavazók megjelenését, akik ezzel csak megerősítették ezt a mandátumot, amelyet a támogatóinak, valamint
sok-sok száz aktivistájának is
megköszönt.
Az eredmény, úgy gondolom,
magáért beszél. A munkát elvégeztük a négyéves parlamenti
ciklus idején, és az elmúlt hónapokban is – tette hozzá.
Dr. Konczer Erik is megköszönte a bizalmat az összes
választónak, akik szavaztak rá.
Elmondta: a magasabb részvételi eredmény jobb lett volna,
mert az még nagyobb legitimációt jelent.

– Óriási ellenszélben küzdöttünk, még a médiában is
kevés megjelenéshez jutottunk.
Az első feladatom az lesz, hogy
megköszönöm a csapatomnak
azt a munkát, amit belefektettünk a kampányba – mondta
értékelésében.

Komárom-Esztergom
megye 02. sz. választókerület, Esztergom
térsége
Szintén billegő körzetnek
számított a Dorogot és Esztergomot is magába foglaló 2.
számú választókerület, ám itt
is fölényes fideszes győzelem
született. Erős Gábor ugyanis
a szavazatok közel 90 százalékos feldolgozottságánál már a
szavaztok 51 százalékát kapta
a jobbikos összellenzéki jelölt
Nunkovics Tiborral szemben,
aki 38 százalékon állt. A harmadik itt is a Mi Hazánk jelöltje,
Lantos János lett.
Erős Gábor a választás éjszakáján arról beszélt, hogy elsőként köszöni a családjának,

hogy mindvégig mellette álltak.
Megköszönte minden segítőjének, köztük az aktivistáknak, a
polgármestereknek a munkáját
és kijelentette: nem csupán a rá
szavazókat, hanem az egész
választókerület lakosságát szeretné képviselni.
Végezetül elárulta, hogy
Nunkovics Tibor felhívta őt, az
ellenzéki politikus is gratulált
neki. Erős Gábor megköszönte
a korrekt hozzáállását, nemes
ellenfélként tekintett rá és
megtiszteltetésnek vette, hogy
a kampány alatt nem támadták
egymást.
Nunkovics Tibor, a baloldali összefogás jobbikos jelöltje
elmondta, hogy ledöbbentette
az eredmény, de természetesen
tiszteletben tartja az emberek
döntését. Még az este folyamán gratulált Erős Gábornak
és azt kérte ellenfelétől, hogy
tisztességesen és becsületesen
képviselje a térség lakosait és
dolgozzon meg azért a bizalomért, amit kapott tőlük.
FORRÁS:

KEMMA.HU
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Erősítsük meg a hitben
való gyökereinket
Szőcs László atya írása

A teremtett világunk abból a szempontból is csodálatos, hogy a tavasz, a természet feltámadása
párhuzamba állítható Jézus feltámadásának ünnepével, a húsvéttal.
Tőlünk függetlenül, mégis
értünk jön a tavasz és Jézus
értünk halt meg és támadt fel,
hogy a mi életünk is a teljesség
felé haladjon. Amikor ezeket a
sorokat írom, még a nagyböjtben vagyunk. Az egyházunk
meghív, hogy imádsággal,
alamizsnálkodással (éhezők
megsegítésével pl. az Ukrajnából jövő emberek megsegítésével; adománycsomaggal vagy
pénzadománnyal) és böjtöléssel
válhat élővé a hitünk.
Jézus feltámadása a mi feltámadásba vetett hitünknek is az
alapja.
Miközben éljük a mindennapi életünket örömök és félelmek,
jóság és igazságtalanság között,

lelki szemeinkkel a mindennapi
kötelességeinkre és a keresztre
feszített Jézusra tekintünk.
Jézus feltámadása az egyháztörténelem folyamán olyan
sok embernek adott lelki erőt,
hogy az életüket másoknak
szenteljék.
Gondolok itt a vértanúkra, a szentekre, pl. a magyar
Szt. Erzsébetre, aki a betegek
és szegények megsegítésének
szentelte az életét. De hogyan
is lehet a mi életünk része a
húsvéti örömhír? A nagyböjti készület után érdemes a
figyelmünket a „Szent Három
Napra” irányítani. Jézus tanítványaival ünnepélyesen azért
vonult be Jeruzsálembe, hogy

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
Értesítjük Tát Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. augusztus 30-án és szeptember 1-jén
LOMTALANÍTÁST végez Tát településen
az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére.
Kertváros településrész - 2022. augusztus 30.
Falu, Újtelep, Depó településrész - 2022. szeptember 1.
Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé vált hulladék (pl.
bútor, szőnyeg). A kis darabos lomhulladékokat a szétszóródás
megakadályozása érdekében kérjük bezsákolni. Ingatlanonként
maximum 2 m3 lom helyezhető ki.
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, hígító), elektronikai
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megünnepeljék a zsidó húsvétot, amivel az egyiptomi szabadulásra emlékeztek, de Ő ezen
az utolsó vacsorán saját magát
ajánlotta fel. Mi, katolikusok,
minden szentmisén Jézus szeretetét és köztünk lévő jelenlétét
ünnepeljük a szentáldozásban.
A szentmise tanít és táplál, arra
tanít és tudatosít, hogy osszuk
meg mi is a szeretetünket
másokkal, ahogyan Jézus megosztja magát velünk.
A hitünk drága kincsét szeretnénk átadni azoknak az
embertársainknak, akik még
nem ismerik a keresztény hitélet
átalakító erejét.
A mindennapi tapasztalat azt
is mutatja, hogy a keresztény
élet több éves hűség és tapasztalat gyümölcse.
Istent nem mi kell kitaláljuk,
hanem Ő jelen van, ahogyan
Mózes kérésére válaszol – mi a
neved – „Én vagyok, aki vagyok”
(Kiv. 3,14). Azután folytatta: „Így
beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az
küldött engem hozzátok.”
Ezért elsősorban a keresztény
hitet a felnőttek kell megértsék, hogy a saját életükben és a

gyermekeik részére is az Isten
szeretetének a megjelenítői
legyenek.
Kétségtelen, az örömteli
keresztény élet fegyelmezettséget kíván, mert ma is érvényes
a tízparancsolat első parancsa.
Uradat Istenedet imádd, és csak
neki szolgálj!
A gyerekeknek szoktam mondani, hogy nem imádjuk a kedvenc állatunkat és ételünket,
hanem csak a Jóistent.
Isten ma is felkínálja a szeretetét, de a döntést nekem
kell meghoznom, hogy figyelek-e Rá, amikor imádkozom,
olvasom a Bibliát és eljövök a
templomba.
Mindig a lelkiéletünkben, a
Bibliában egy gondolatra figyeljünk, és ebből lépjünk tovább,
hogy megértsük, értem, értünk
íródott.
Kedves Híveinknek és Olvasóknak, kívánom, hogy az idei
húsvét, amelyet már nyilvánosan is tudunk ünnepelni a
templomban, az Úrjézus feltámadásába vetett hit adjon erőt
nekünk ezekben a nehéz időkben is.

hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építési-bontási
törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék,
kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, túlméretes lomhulladék.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé
oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. A
gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el.
Kérjük azon ingatlanhasználókat, ahol COVID fertőzöttek, vagy
karanténban vannak, azok ne helyezzenek ki lomhulladékot a
közterületre saját és közvetlen környezetük megóvása érdekében.
Ezesetben javasoljuk a lomhulladékok az egészségügyi veszélyhelyzet feloldását követően a tatabányai hulladékudvarokba való
beszállítását.
Információval ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen, a 34/801-040 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Erdész utca E. ügyfélszolgálati irodánkban
személyesen áll rendelkezésére.
SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET ELŐRE IS KÉRJÜK ÉS KÖSZÖNJÜK.
NHSZ VÉRTES VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Táti Walzer

www.tat.hu

Hamar híre ment a dolognak és komolyabb érdeklődés is mutatkozott iránta.
Miután tudomásomra jutott,
én is meggyőződtem a jelenség valódiságáról, de igazán
nem lepődtem meg. Mindjárt
kifejtem, hogy miért, de előtte
néhány mondatban bemutatom a bagolyfaj életmódját.
A baglyok – mint tudjuk –
éjszakai ragadozó madarak.
Az erdei fülesbagoly közepes
termetű, rozsdás-sárga tollazatát sűrű, sötét, hosszanti
sávozás és finom keresztvonalak tarkítják.
Élőhelye főleg feny vesek, kisebb fenyőcsoportok,
helyenként lombos erdők.
Fészkelése igen változatos.
Hol elhagyott varjúfészek, hol
sziklarepedések, faodvak vagy
épületek. Fő tápláléka kisebb
rágcsálók, néha madarak,
rovarok. Hazánkban gyakori
fészkelő, nem vonuló faj.
Ezután a kis ismertető után
foglalkozzunk az "érdekességgel" is.
A jelenség nagyobb gyakorisággal az agrárterületek falvainak és városainak belterületén
fordul elő. Magyarázat erre az
érintett települések gazdag
zsákmányállat kínálata (egér,
pocok, patkány). Mivel az utóbbi évtizedekben megfogytak a
mezővédő erdősávok – a baglyok nappali pihenőhelyei –
kényszerűségből választották a

Táti "érdekesség" ?
Fülesbagoly csapat a városban

Táton – a város belsejében, a hivatal épületével szemben – néhány héttel ezelőtt különös fülesbagoly csapat megjelenését, nappali pihenését vette észre
néhány ember.
belterületi tűlevelű fákat. Ezen
fákból általában több van belterületeken, mint a szántókon,
gyepeken. Éjszakánként ezekről repülnek ki táplálékszerző
útjaikra.
Másik fontos tényező a belterületi mikroklíma. (Szélvédettebb, melegebb, valamint az
időnkénti és helyenkénti táplálék bőség.) Gondoljunk csak a
háziállatok etetőhelyén, kukák
környékén előforduló egér és
patkány táplálék kínálatra.
Még egy fontos tényezőt is
meg kell említeni. A belterületeken hiányoznak a nagyobb
testű ragadozó madarak, amelyek veszélyt jelentenek rájuk
(héják, sasok, baglyok). Ezek
azok a fő okok, amelyek szakirodalmi magyarázatot adnak
a fent említett érdekességre.
De engedje meg a kedves
olvasó, hogy ezen témához – a
saját több évtizedes madarász
tapasztalatom alapján – hozzá
tegyek néhány észrevételt.
A korombéli táti madarászok még emlékeznek a Táti
szigeteken lévő kb. 100 éves
öreg " baglyos" fára, amin

telente 30-50 tagból álló csapat nappali pihenőjét töltötte.
(Csak megjegyzem, hogy az
öreg fa nem tűlevelű, hanem
vadkörtefa volt és külterületen
állt.) Továbbá az is ismert ezen
madarászó társaság tagjainak,
hogy a kőgát feletti kis ártéri erdőben állt egy hatalmas
fűzfa, amin ugyanúgy pihent
minden télen hasonló számú
bagoly.

De térjünk vissza a címhez. Maga a faj viselkedése
általánosan ismert madarász
körökben, de valójában az az
érdekesség, hogy eddig Tát belterületén nem nagyon tapasztaltunk ilyet. Persze néha
előfordult, de csak igen kevés
egyedszámú madárral és hel�lyel. Tehát a táti "érdekesség"
igazolást nyert.
SZAKMÁRI JÁNOS
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80. születésnap

Beszélgetés Horváth Istvánnal
„1942-2022: az eltelt időszakot ez a két évszám jelképezi, a közte lévőt tölti fel
az ember cselekményekkel” – jegyezte meg Horváth István korábbi iskolaigazgató, Tát díszpolgára, aki januárban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Büszkén gondol vissza a pedagógusi évekre és a település életében betöltött közéleti tevékenységére.

?? A pályaválasztás meghatározza az ember jövőjét. Merre
vezetett tovább az útja?
– A nyolcadik osztályt 1956
júniusában fejeztem be, eredményeim predesztináltak a
továbbtanulásra, de a család
anyagi helyzete miatt mielőbbi kereseti lehetőséget jelentő szakmát választottam. Így
iskoláztak be a szénbányák
által bánya-elektrolakatos
tanulónak. Társaimmal együtt
Pétfürdőn voltunk kollégiumban és Várpalotán volt a gyakorlati helyünk. A sors iróniája,
hogy közbe szóltak a képzésbe
a forradalom és szabadságharc
eseményei.
?? Mi történt pontosan?

?? 1942-ben, a fordulat évében
látta meg a napvilágot.
– Bizony. Őseim világéletükben vidéken éltek, így furcsa,
hogy én mégis Budapesten
születtem. Ennek egyszerű
oka van, hiszen édesanyám ott
szolgált egy polgári családnál.
Nem is voltam városi fiú, mert
tíz nap után hazavittek Nagybörzsönybe a nagyszüleimhez.
Náluk egyébként hét gyermek
nőtt fel, a legidősebb 1920-ban,
a legifjabb 1937-ben született. Nagy szegénységben, de
nagyon nagy szeretettel éltünk
együtt.
?? Melyek a legszebb gyermekkori emlékei?
– Nagybátyáim minden csibészségre „kiképeztek” és mire
1948 szeptemberében az iskolába kerültem, addigra már
jártas voltam famászásban, sőt
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verekedésben is. Jeles érdemjegyeket szereztem, de nagy hátrányomra szolgált, hogy szüleim délutánonként már minden
csínytevésemről tudtak, mert
édesanyám, Györök József tanítónál szolgált.

?? Végül egészen fiatalon búcsút
intett a börzsönyi hegyeknek.
– Igen. A változást 1949 októbere hozta el, apukám ugyanis bányacsillésként került át a
Dorogi Szénbányák Vállalathoz (DSZV) tartozó, Annavölgyön található X-es aknába.
Jómagam október elsejével
kerültem a Jobbágyi Tihamér
igazgató által vezetett sárisápi állami iskola II. osztályába,
Pócs Mária tanítónő kezei alá.
Sokat változtam. Tanulmányaimat kezdetben jó, majd később
jeles és kitűnő eredményekkel végeztem. Mindezt kiváló
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tanítóimnak, tanáraimnak
Kurbéli Kálmánnak, Jalsovszky Gézánénak, Kiss Lajosnak és
Schmidt Ferencnének köszönhetem. Ők tanítottak hitre,
magyarságra, tudományokra
és tiszta erkölcsre. Ott lettem az,
ami vagyok, csak hálával tudok
visszaemlékezni rájuk.

?? Milyen emlékek fűzik még
Sárisáphoz?
– Sárisáp számomra a nyitást
jelentette a világra, ahol volt
sport, mozi és néptánccsoport
is. Huszonhárom éves koromig
tagja voltam a futballcsapatnak, rendszeresen visszajártam edzésekre, illetve mérkőzésekre. Idővel aztán kezdtem
másként gondolkodni, érezni az
emberek barátságát. Máig tartó
kötődéseink vannak Sárisáphoz, pedig „szétszóródtunk”
az országban.

– Október 31-én szélnek
eresztették a kollégium tanulóit, négy sárisápi és három dorogi társammal együtt autóstoppal indultuk haza. Kalandos,
veszélyes útnak néztünk elébe,
egy siófoki cukrász vett fel bennünket Székesfehérváron és vitt
Budapestre. Az éjszakát náluk
töltöttük, másnap, november
1-jén reggel indultunk tovább.
A Felvonulás téren körbe jártuk
a ledöntött Sztálin szobor égbe
meredő csizmáját és láttuk a
beletűzött magyar nemzeti
színű zászlót, a kivágott címerrel. Nem sokat értettem akkor,
mi miért és hogyan történt.
A forradalom leverése után a
cég visszavárta a tanulóit, a
családom viszont úgy döntött,
hogy jövő ősszel középiskolába
mehetek.

?? Nem is tért vissza Pétfürdőre?

– Nem. 1957. február elsejével,
tizenöt éves koromban helyezkedtem el, a DSZV Borókási
Bányaüzem XIV. aknájánál.
Augusztus 23-ig dolgoztam
ott, sosem felejtem el, hogy
ott tanítottak meg az emberek
megbecsülésére, tiszteletére,
szeretetére. Azóta tudom, miért
mondja a bányász és mit jelent
az a szó, hogy „pajtás”. Aztán
1957-1961 között középiskolásként az esztergomi Bottyán

Táti Walzer

www.tat.hu

János Gépipari Technikumba
jártam, közben a család Sárisápról Tát-Kertvárosba költözött. Az érettségi után rövid
időre a Dorogi Bányagépgyárba
kerültem, majd a Tokodi Üveggyárban dolgoztam műszaki
rajzolóként és gépészeti előadóként. Legendás iparos-emberekkel voltam körülvéve, akik
átadták nekem a gyakorlati
tudásukat.

?? Munkásból lett pedagógus.
Hogyan vezetett az útja az
iskoláig?
– 1970-ben a Tokodi Üveggyárban a TMK műhely lakatos
csoportjának művezetői beosztására jelöltek. Megszerettem a
gyári közeget, de elgondolkodtatott, hogy végül egy kollégámat választották meg helyettem művezetőnek, majd az
apparátusban kívántam érvényesülni. 1974-ben tanítóként
végeztem az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, majd öt évvel
később az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai szakán tanári oklevelet szereztem.
A nyolcvanas években többek
között Dorogon a művelődés,
a kultúra, a közoktatás területének elősegítéséért dolgoztam. A rendszerváltás után fél
évre elszegődtem egy kőfaragó
barátomhoz segédmunkásnak,
majd az ismereteim nyomán
úgy döntöttem, hogy megmérettetem magam a pedagógusi
pályán.
?? Tizennégy éven át vezette a
községi iskolát. Mit emelne ki
ebből az időszakból?
– 1990-ben megpályáztam az
igazgatói pozíciót. Sokan nem
ismerhetik a körülményeket,
mert az intézmény belső élete
volt, de elődöm, Bodnár Sándor belefáradt az évek során a
napi őrlődő munkába. Augusztus 1-gyel kineveztek a munkakör betöltésére, sok aggály volt
bennem ezzel kapcsolatban,
hiszen gyakorlattal rendelkező
kollégákkal szemben kaptam
meg a bizalmat. Egészen 2004.

június 30-ig voltam intézményvezető, ebből hat évet úgy dolgoztam, hogy 1998-ban Papp
József igazgató nyugdíjazása
után összevonták a település
két általános iskoláját.

?? Mennyire szült konfliktusokat
ez a döntés?
– A két intézmény sajátos
hagyományokkal, történelmi
múlttal, önálló tantestülettel
rendelkezett. Mégis, amikor
megkezdtük a közös munkát,
igen határozott döntéseket
kellett hozni, hogy egy irányba húzzunk. Idő kellett hozzá,
amíg kölcsönösen megismertük egymás erényeit, le tudtuk
faragni egymás hibáit. A vezetőségnek sok munkát jelentett,
meg kellett győzni kollégáimat az út helyességéről. Mindennél fontosabbnak pedig a
gyermekeket tartottuk, hiszen
pedagógusként nekik kell alárendelnünk a szakmai, akarati,
emberi mivoltunkat.
?? Mit tart az igazgatói időszaka
legnagyobb eredményének?
– A pedagógiai programunkban alapvető helyet foglalt el a
német nemzetiségi és a számítástechnikai oktatás. Büszke
vagyok arra, hogy az országban
az elsők között szereztünk be
számítógépeket, az 1994/95-ös
tanévet hét darab készülékkel
indítottuk. Ezen kívül nagy
sikernek tartom a németországi testvérvárosunkkal, Buseckkel kialakított cserediák programot is. Még igazgatóként
hoztam létre a Táti Iskoláért
Alapítványt, amely azóta is
tisztességesen működik és az
adományokat minden évben
fontos célokra, például padok
és különböző eszközök beszerzésére fordítottuk. Kiváló kollégákkal dolgoztam együtt, sok
feladatot oldottunk meg.
?? Nyugdíjazását követően sem
felejtették el mi mindent tett
Tátért, 2014-ben ráadásul díszpolgári címet kapott. Hogyan
élte meg az elismerést?

– A rendszerváltás után
sem távolodtam el a közélettől, hiszen 1998-2010 között
tagja voltam a helyi képviselő-testületnek, igyekeztem a
település érdekeit szolgálni.
Ezen kívül 2002-2006 között a
Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlésben összekötő szerepet töltöttem be, ugyanis az
oktatási és sportbizottságban
tevékenykedtem. Hosszú közéleti pályámat elismerték szép
szóval, díjakkal, a nyugdíjba
vonulásom után átvehettem
a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkeresztet is. Ugyanakkor kifejezetten büszke vagyok
a díszpolgári címre, mert ezt
azoktól az emberektől kaptam,
akikért 1958-tól dolgoztam.
Mindig kiálltam a tátiakért, ami
ma is további munkára kötelez.

?? Nyugdíjasként mivel tölti a
szabadidejét?
-Elsősorban helytörténeti
kutatásokkal, azon belül pedig
iskolatörténettel foglalkozom.
A kertvárosi településrészen
található intézmény fennállásának ötvenedik évfordulójára elkészült az iskola 50 éves
múltját feldolgozó kiadvány. Ez
a kötet az iskolatörténet mellett elsőként érinti Tát-Kertváros kialakulásának szociológiai folyamatát, és azt, hogy
miképpen lett egy egységes,
bányászok által lakott falu szerves része a nagy történelmi és
sváb hagyományokkal rendelkező községnek. A falusi iskola
150 éves fennállását 2010-ben
ünnepeltük és az eltelt másfél

évszázad történetét szintén feldolgozásra került, elsősorban a
korábbi igazgatók tevékenysége
alapján. Az intézmény helytörténeti alapítványa mindenkor
nagy tisztelettel emlékezik
meg azokról a pedagógusokról, akik jelentős munkájukkal
hozzájárultak iskolánk hírnevének gyarapításához. Ennek
fejében született meg 2019-ben
az az ünnepi megemlékezés,
amely egykori iskolánk nagyhírű igazgatójának, Besey Sándor igazgatónak a munkásságát
mutatta be. A helyi feladatokon
kívül pedig részt veszek az
immár tizenöt éve fennálló,
Lábatlanon működő helytörténeti kerekasztal munkájában is.
WALCZER PATRIK

Horváth István 1965. június 9-én feleségül vette Mechler Juliannát, ötvenegy évig voltak házasok. Elmondása szerint igazi
kitartás, az egymásért való kiállás jellemezte kezdetektől fogva a
kapcsolatukat. Két gyermekük született: Horváth Mónika 1968ban, Horváth Éva 1973-ban látta meg a napvilágot, édesanyjuk
álmának megfelelően mindketten pedagógusok lettek. Horváth
István felidézte, hogy az embert próbáló, megannyi tanulással
járó hetvenes években a család távolléte nehezítette a feleségével
való kitartását, de a szülei sok segítséget nyújtottak a gyermekek
nevelésében. Mindkét lánya családot alapított, így Horváth Istvánnak négy felnőttkorú, két fiú, két lány unokája van.
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Csőtörés és károk a Fő úti
épületben

Nyárra készülhet el a teljes rekonstrukció

Az alábbiakban szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy mi történt januárban és mi zajlik jelenleg a Táti III. Béla Általános Iskola Fő úti épületében.
Január 8-án reggel kollégáim
a tanáriba lépve új, elég nagy
repedéseket vettek észre a
falakon. Az épület gyors áttekintése után kiderült, hogy a
Fő úti szárny legtöbb termében, illetve a folyosókon is
ilyenek vannak.
A gyerekeket nem engedtük be az épületbe. Gyorsan
megszerveztük az első napi
tanítást, az új épületszárnyba elhelyezve a gyerekeket.
Eközben tájékoztat t u k a

polgármesteri hivatalt és a
fenntartó- működtetőt, az
Esztergomi Tankerületet a
helyzetről.
Röv id v izsgá lódás után
kiderült, hogy csőtörés van,
folyik be a víz az iskola alá.
Lux Éva főépítész asszony,
illetve Csupor Dániel műszaki előadó megérkezésük után
telefonon hívta Besey László
statikust. Nemsokára a Polgármester Úr, Turi Lajos, majd
Muszela Szabolcs, a tankerület

Bemutatjuk a
leendő elsősök
tanítóit

IGAZGATÓ

az Esztergomi Tankerületi Központ illetékességi területén az
általános iskolai beiratkozás rendjéről

KALMÁR KÁROLY
IGAZGATÓ
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KALMÁR KÁROLY

KÖZLEMÉNY

Április 21-én és 22-én kell beíratni a hatodik életévüket betöltött
gyerekeket az általános iskolákba – egyedül azok kapnak „felmentést”, akiknek a halasztási kérelmére rábólintott az Oktatási
Hivatal.
A munkálatok miatt iskolánkba a beiratkozás a kertvárosi épületben történik.
Ahogy többen tudják, a magas gyereklétszám miatt idén is, mint
minden évben 2 osztályt fogunk indítani. Az egyik hagyományos,
egy osztályfőnök, egy napközis modell szerinti: Czifráné Puizl Erika fogja vezetni, a napközis Lehnerné Vicsai Adél lesz.
A másik osztályban Helleszider Anita és kollégája Bádé Krisztina
a tantárgyakat és a napközis feladatokat megosztva látja el.
Új dolgozóként fogadják Drexler Brigitta bemutatkozását is.
Végezetül tájékoztatom Önöket, hogy Baginé Kiss Ildikó felmentési idejét tölti, helyettesítését Rovnyai Orsolya látja el.
A Táti III. Béla Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket, a tavaszi szünetre jó pihenést kívánok!
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igazgatója és Szendi Ferenc
műszaki vezető is megtekintették a károkat. A vízmű
dolgozói estére kijavították a
sérült gerincvezetéket.
Megszerveztük a gyerekek
munkarendjét, mely szerint
a 3. és 4. osztályos diákok a
kertvárosi épületünkbe fognak járni a helyreállítás befejezéséig. Az első, második
osztály a Fő úti telephely sértetlen épületrészében folytatja
tanulmányait.

A statikai vizsgálatok alapján az épület nem szenvedett
súlyos károkat. Az épület
stabil.
Február 25-én újabb csőtörés volt a korábbi mellett. A
vezeték egy részét kicserélték.
Újabb károk az épületben nem
keletkeztek.
A napokban felgyorsultak
az események. Az Esztergomi Tankerületi Központ megbízásában voltak felmérni a
károkat, készítik az árajánlatot. Mikor ezt a lapot olvassák,
remélhetőleg már javában zajlik a felújítás.
Ígéretet kaptunk arra, hogy
a nyár folyamán elkészül a teljes rekonstrukció. A következő
tanévet az alsós diákok már a
megszokott helyükön a megújult, megszépült Fő úti épületben kezdhetik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban
részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban
meghatározott időszakban kell beíratni.
A fentiek, továbbá a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021.
(VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján értesítjük az
érintett szülőket, hogy a 2022,2023. tanévre történő általános
iskolai beíratás ideje:
2022. április 21. (csütörtök) 8 óra - 19 óra,
2022. április 22. (péntek) 8 óra - 18 óra között lesz.
A szülő a fenti időszakban köteles gyermekét beíratni a
választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási
helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első
évfolyamára.

Táti Walzer

www.tat.hu
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Czifráné Puizl
Erika

Kedves Szülők, kedves leendő
elsős Gyerekek!
Diplomámat 2006-ban szereztem az esztergomi Vitéz
János Római-Katolikus Tanítóképző Főiskolán. Műveltségterületeim a vizuális nevelés,
valamint az informatika, nyelvvizsgámat német nyelvből tettem le.
Táton lakunk kis családommal, szüleim, nagyszüleim
szintén táti lakosok, ahogy
párom szülei, nagyszülei is
azok voltak. Remélem, hogy

Helleszider
Anita

A 2022/2023. tanév egyik leendő
tanító nénije.

ezt a mélyen gyökerező ragaszkodást gyönyörű városkánkhoz
a gyermekeimnek is át tudom
majd adni. Két kislányom van,
akik harmadik, illetve ötödik
osztályba járnak.
A főiskola elvégzése után
sajnos messze sodort az élet a
tanítói pályától, 4 évig Pesten
dolgoztam, majd megszülettek a gyermekeim, utána pedig
Budára kerültem. Mivel mindkét lányommal végigtanultam
az eddigi iskolás éveiket, ezért
nagyon megörültem, mikor
lehetőségem nyílt arra, hogy
végre a saját városomban és a
saját szakmámban dolgozhassak. Az elmúlt öt évben folyamatosan nyomon követtem
lányaim tanulmányait, velük
együtt tanultam (amiben az
online oktatás még inkább
ösztönzésemre volt, de ez gondolom jó pár embernek ismerős szituáció) , és így rengeteg
tapasztalatot gyűjtöttem. Úgy
gondolom, ahhoz, hogy egy
pedagógus felelősséget merjen
vállalni egy osztályért, száz
százalékig biztos kell legyen a
tudásában, motiváltságában,
felkészültségében, éppen ezért
ezt a tanévet – melyet jelenleg

is napközis tanítóként töltök –
teljes egészében felhasználom
arra, hogy megszilárdítsam
szakmai tudásom, új tapasztalatokat gyűjtsek pedagógus
kollégáimtól, és betekintést
nyerhessek az osztályok mindennapjaiba. Az egyik jelenlegi első osztály napközis tanító
nénijeként igyekszem a hét
minden napján már reggeltől
ott lenni a gyerekekkel, mintegy pedagógiai asszisztensként a tanítóval karöltve végig
segédkezni az órákon úgy a
tanulás-tanítás folyamatában, mint a tanórán kívüli
tevékenységekben.
Nagyon fontosnak tartom
a következetességet és a példamutatást (hisz a tanulóktól
is csak azt várhatom el, amit
jómagam példaként eléjük
állítok). Előnyben részesítem a
jutalmazást, hiszek abban, hogy
szép szóval, szeretettel és türelemmel el lehet nyerni a gyermekek bizalmát, így könnyebben kalauzolhatom majd őket
végig a betűk és számok világának kusza rengetegén. Szeretném alaposan megismerni a
gyerkőcöket, hisz mindegyikük
önálló kis személyiség, tudásuk,

képességeik más és más vonalon
bizonyulnak erősebbnek. Ezért
sokat fogunk kreatívkodni, énekelni, tornázni, a viszonylag
száraz tananyagot igyekszem
digitális segédeszközökkel,
vidám játékokkal, életkoruknak
megfelelő segédeszközökkel, és
minél változatosabb órai munkaformákkal megtölteni, hogy
legyen bőven sikerélményük,
ennek következtében mindenki
megtalálhassa azokat a foglalkozásokat, amiért szeret majd
iskolába járni.
Anyaként tudom mennyire
fontos az összhang tanító és
szülő között, ezért nagy hangsúlyt fektetek a szülő-pedagógus kommunikációra. Ahogy
most, úgy a jövőben is igyekszem majd minden kérdésre,
kérésre a lehető legrövidebb
időn belül, a lehető legpontosabb válasszal szolgálni.
Nagyon szeretnék közösen
a gyerekekkel egy barátságos,
együttműködő, összehangolt
osztályközösséget felépíteni,
ahol mindenki jól érzi majd
magát.
Nagyon sok szeretettel várom
a kis elsőseimet!

1986. nyarán szereztem tanítói diplomát a győri Apáczai
Csere János Tanítóképző Főiskolán. 36 éve dolgozom tehát
pedagógusként, 32 éve Táton,
a helyi általános iskolában
tanítok.
Jelenleg a 4. a osztályfőnöke
vagyok. Ez egy átmeneti időszak számomra, mikor együtt
jelentkezik a kiskamasz osztályom útra bocsájtása, s az izgalom a kicsik fogadása miatt.
Hivatásunk legszebb aspektusa látni azt, hogyan válik a
megszeppent kis elsősökből,
határozott elképzelésekkel rendelkező, tudással felvértezett, a
világra nyitott felső tagozatos.
Az első osztály mindig egy
csodás közös utazás kezdetét

jelenti, melyben minden kisdiák egy varázslatos utat jár be.
Ezen az úton a tanító feladata a
tudásvágy kialakítása, megőrzése, megszerettetése.
Meggyőződésem, hogy jól
tanulni, csak jó közösségben
lehet. Igyekszem kölcsönös
elfogadásra tanítani a gyerkőcöket. Csakis ez lehet az alapja,
hogy ne csak osztály, hanem
osztályközösség jöjjön létre,
melyben mindenki jól érezheti
magát.
Hiszem, hogy a fokozatos,
következetes terhelés mindig
meghozza gyümölcsét. A tudás
örök érték, ezt senki nem veheti el tőlük. A tanulás nem kis
munka. Az a gyermek tud energiát befektetni, aki megértő,

szeretetteljes, nyugodt légkörben él. Fontosnak tartom, hogy
az iskola mellett a család is
biztosítsa a megfelelő hátteret
ehhez a hatalmas feladathoz.
Folyamatosan változó világunkban elengedhetetlen az
alkalmazkodás képessége, ez
ránk, pedagógusokra is igaz.
A „mai” gyerekek a digitális
korszak fiai és lányai. Igyekszem lépést tartani velük, így
tanításom során használom a
rendelkezésre álló elektronikus
eszközöket.
Nagy szeretettel várom a
leendő első osztályosokat életük
egyik legnagyobb kalandjának,
az iskolás éveik megkezdésére!

ÜDVÖZLETTEL: ERIKA NÉNI

PUSZI:

ANITA NÉNI
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Bádé Krisztina

Jövő szeptembertől várhatóan
én leszek az egyik elsős osztály
tanító nénije, ezért engedjék
meg, hogy néhány mondatban
bemutatkozzam azok számára,
akik még nem ismernek.

Drexler Brigitta

Kedves Táti Lakosok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Táti III. Béla Általános
Iskola tanítójaként!
Talán több kedves olvasónak
is ismerős lehet a családinevem,
hiszen szüleim és nagyszüleim
is sok évig táti lakosok voltak,
illetve jómagam is gyermekkorom első tíz évét töltöttem a településen. Ide jártam bölcsődébe,

Bádé Krisztinának hívnak,
Esztergomba n szü lettem,
jelenleg Táton élek. Pedagógusi
tanulmányaimat a Vitéz János
Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán végeztem. Több
mint huszonöt éve tanítok és
foglalkozom alsó tagozatos, az
általános iskolai tanulmányaikat kezdő korosztállyal. Jelenleg
egy dorogi általános iskola elsőseinek osztályfőnöke vagyok, de
reményeim szerint a következő
tanévet már Táton kezdhetem
meg, amit már nagyon várok.
Pozitív szemléletű, sokoldalú, nyitott pedagógusnak
ismernek. Ezeket az értékeket igyekszem megerősíteni
tanítványaimban is. Szeretem

a kihívást jelentő, kreativitást
igénylő feladatokat. Elsős tanítóként szép feladat az iskolába
lépő kisgyermek tudásvágyát,
lelkesedését megőrizni, a tanulást sok-sok játékkal élménnyé
varázsolni.
Meggyőződésem, hogy jól
tanulni csak egy jó közösségben lehet. Ha a gyermek szívesen jön az iskolába, ott a tanulással sem lesz gond. Nyugodt,
szeretettel teli, egymásra odafigyelő osztálylégkört igyekszem
kialakítani, amelyben fejlődhet
a gyerekek önbizalma, tudása.
Fontos, hogy minden gyermek felfedezze magában az
igazi értékeket és barátokat
szerezzen.

Tanórákon kívül szakköri foglalkozások keretében:
Klasszikus szalontáncot tanítok a gyerekeknek. Kevés szabad időmet a családommal
töltöm. Szeretek olvasni, kertészkedni és a kutyusommal
rengeteget játszani és sétálni.
Szerencsésnek tartom magam,
hiszen a hivatásom egyben a
hobbim is.
Végezetül azt üzenném a
leendő kis elsősöknek és szüleiknek, hogy ne izguljanak az
iskolakezdés miatt! Bízzanak
bennünk, mindenben segítjük a ránk bízott gyerekeket és
a hozzánk tanácsért forduló
szülőket!

óvodába és az általános iskolai
tanulmányaimat is a helyi kertvárosi iskolában kezdtem meg.
Mindez életem szép és meghatározó időszaka volt, mindig is
szeretettel tekintek rá vissza.
Mivel életünk útjai kifürkészhetetlenek, így számomra az
idő múlásával úgy alakult, hogy
néhány évig elkerültem a településről. A nagyszüleim révén
ez idő alatt is sokat megfordultam a városban, hiszen Tát
valahogy mindig is a „szívem
csücske” volt. Ebben az időszakban elvégeztem a tanítóképző főiskolát, majd egy dorogi
általános iskolában kezdtem el
gyerekekkel foglalkozni. Fiatal tanítóként próbálgattam
a szárnyaimat és igyekeztem
megismerni és megtanulni a
tanítás minden csínját – bínját.
A tanítás egyre inkább kezdett
az életem részévé, a hivatásommá válni. Közben családot

alapítottam és született egy
gyönyörű kisfiam.
Életem újabb fordulópontját
a tavalyi év hozta meg, amikor
is sikerült egy ingatlant vásárolnunk Táton és ezzel egyidőben
a vezetőség lehetőséget biztosított számomra az akkori egyik
első osztály elindítására is. Fiatal, elhivatott pedagógusként,
nagyon örültem a kínálkozó
lehetőségnek, így immáron lassan egy éve Tát nyugalmas otthont és munkahelyet biztosít a
számomra.
Közel egy évre visszatekintve
azt mondhatom, hogy nagyon
örülök, hogy csatlakozhattam a
III. Béla Általános Iskola csapatához. A kollégáim nagy szeretettel
fogadtak, a tantestület minden
tagja kedves és segítőkész volt
velem. Így rövid idő alatt kön�nyedén be is illeszkedtem.
A tantestület életkori megoszlása rendkívül változó. Vannak

köztük fiatal, kreatív, elhivatott
pedagógusok, akikkel magam is
könnyedén megtaláltam a közös
hangot, és vannak köztük, amolyan „régi motorosok” is, akik
hatalmas élettapasztalatukkal,
tanítási tapasztalatukkal, készségesen segítik a fiatalokat. De
minden egyes tanító néni, bácsi
nagyon szereti a gyerekeket
és nagyon szereti a hivatását.
Minden kollégám, szívvel-lélekkel tanít, ami a mai világban
rendkívül nagy érték.
Az osztályom egy rendkívül jó
kis „csapat”, akikkel öröm együtt
„dolgozni, tanulni”. A gyerekek
aranyosak, kedvesek, jó képességűek, rendkívül nyitottak a
világra és a szüleikkel is hamar
megtaláltam a közös hangot.
Úgy érzem, ha az ember minden álma valóra válik, akkor
már csak egyet kérhet az élettől:
Mégpedig azt, hogy mindez sose
érjen véget!
DREXLER BRIGITTA

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: Húsvéti dekoráció a Kultúrház előtt (Fotó: Hámos László)
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BÁDÉ KRISZTINA TANÍTÓ NÉNI

Táti Walzer

www.tat.hu
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Rovnyai Orsolya

Tanításomat a Táti III. Béla
Általános Iskolában 2014-ben
kezdtem el, még Filip Csabáné
– Marika néni – irányítása alatt.
1982-ben születtem Tatabányán. Középiskolai tanulmányaimat az ottani Árpád
Gimnáziumban végeztem. Az
érettségi után a Testnevelési

Egyetemen szereztem testnevelő tanári diplomát, majd
levelező szakon elvégeztem
a gyógytestnevelő szakot is.
Az egyetem elvégzése után a
Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskolában kaptam
munkát, testnevelést és gyógytestnevelést tanítottam. Tanév
végén lehetőségem adódott
világot látni és angol nyelvet
tanulni, ezért Írországba költöztem, ahol három évet töltöttem. Nemcsak nyelvtanulás
szempontjából volt hasznos ez
a három év, hanem szakmailag
is, mert gyerekekkel is foglalkoztam, így betekinthettem az
írországi oktatás világába.
Hazaérkezésem után egy
darabig óraadóként dolgoztam dorogi általános iskolákban, egészen addig, amíg Tátra kerültem melynek nagyon
örülök, mert végre azt érezem,

hogy egy igazi közösséghez
tartozom. Segítő, együttműködő kollégákra találtam, így a
gyerekekkel is szorosabb kapcsolatot tudtam kialakítani.
Időközben édesanya lettem, két
fiúgyermeknek adtam életet.
Szerencsés vagyok, mert a
szakmámban valódi hivatásra
leltem. A mozgás, az egészséges életmód, mindig is fontos
szerepet játszott az életemben.
Igyekszem hitelesen a tanulók
felé is közvetíteni ezt az életszemléletet. A kötelező tanóráimon kívül több szakkörrel
(röplabda, íjászat, aerobik)
próbálom a gyerekeket mozgásra ösztönözni, arra nevelni
őket, hogy a sport a mindennapjaik részévé váljon. Véleményem szerin a sport felkészíti
a gyerekeket a „nagybetűs”
életre, és általa sok életre szóló
élménnyel gazdagodhatnak.
Játékos keretek között, szinte
észrevétlenül elsajátíthatják

a társak tiszteletét, a szabályok betartását, valamint azt,
hogy a mai rohanó világban,
hog yan segítsék eg ymást,
hogyan legyenek aktív tagjai egy valódi közösségnek.
Azt is fontosnak tartom, hogy
segíteni tudjanak bajbajutott
embertá rsa ikon. Iskolá nk
Vöröskereszt Bázis Iskola, és
mikor Aubéliné Bruszel Éva
néni nyugállományba vonult,
nagy örömmel vettem át az
általa elindított, sok tanulót
vonzó elsősegélynyújtó szakkört. A gyerekek elhivatottságát mutatja, hogy alapos
felkészülés után egészen az
országos versenyig jutottunk,
ahol szép eredményt értünk el.
Remélem, az igazgatóhelyettesi munkám segíti majd iskolánk fejlődését, épülését, hogy
városunk lakói méltán büszkék
lehessenek intézményünkre és
diákjainkra.
ROVNYAI ORSOLYA

HÍREK A NAPKÖZIOT THONOS ÓVODÁBÓL
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre a
bölcsődébe a következők szerint történik az előjegyzés. Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akiknek a gyermeke
2022. június 1. és 2023. május 31. között betölti a 2. életévét.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022/2023- as nevelési évre intézményünkben a következők szerint történik az óvodai beiratkozás. Azoknak a szülőknek a jelentkezését várjuk, akiknek a
gyermeke 2023. május 31-ig betölti a 3. életévét.

A szülőnek, gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelenni az intézményben, hanem elektronikus úton
is eljárhat.
A honlapon (www.tatiovoda.hu) feltüntetett dokumentumot
kitöltve szíveskedjenek címünkre (2534 Tát, Móricz Zsigmond
utca 1-3.) postai úton vagy e-mailben (tatiovoda@gmail.com )
megküldeni 2022. május 6-ig.

A szülőnek, gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelenni az intézményben, hanem elektronikus úton
is eljárhat.
A honlapon (www.tatiovoda.hu) feltüntetett dokumentumot
kitöltve szíveskedjenek címünkre (2534 Tát, Móricz Zsigmond
utca 1-3.) postai úton vagy e-mailben (tatiovoda@gmail.com)
megküldeni 2022.május 13-ig.

Személyes megjelenésre is lehetőség van 2022. április 27-től
2022. április 28-ig előre egyeztetett időpontban (06-33-445-149).
A beiratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek:
születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, a szülő
személyi igazolványa.

Személyes megjelenésre is lehetőség van 2022. május 3-tól 2022.
május 4-ig, előre egyeztetett időpontban (06-33-445-149).
A beiratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek:
születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, a szülő
személyi igazolványa.

SCHMIDT MARGIT INTÉZMÉNYVEZETŐ

SCHMIDT MARGIT INTÉZMÉNYVEZETŐ
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2022 Húsvét

Egyesületté alakultak

Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport

Az elmúlt időszak is eseményekben gazdag volt a Táti Mazsorett és Formációs
Tánccsoport számára. Bár a járvány ideje alatt sok nehézséggel kellett megküzdenünk, a háttérben folyamatosan terveztük, hogy miket szeretnénk a jövőben megvalósítani.

Ilyen volt például csoportunk
egyesületté válása. Augusztusban bejegyzett egyesület
lettünk Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport Egyesület
néven. Ez rengeteg előnnyel
jár, hiszen fogadhatunk támogatásokat, illetve pályázhatunk különféle pályázatokra,
amelyek mind csoportunk
fejlődését segítik. A jövőben
szeretnénk fellépőruháink,
csizmáink frissítését, hogy az
új növendékeink már ezekben
állhassanak színpadra, ehhez

is figyeljük az éppen aktuális
pályázati lehetőségeket.
Az egyesület céljai közt szerepel az is, hogy részt vegyünk a
város kulturális életében, ezért
tervezünk minél több rendezvényt szervezni, együttműködni más csoportokkal és a város
intézményeivel.
Csoporton belül is igyekszünk minél nagyobb összhangot kialakítani, karácsonykor
például egy egész délutános
programra vártuk táncosainkat, ovistól a felnőtt csoportig

GÓLYAHÍR
2021.decemberétől született gyermekek, városunk
legifjabb polgárai:
Székely Árpád és Szilas Enikő fia, Zenon
Áros Attila és Hegedűs Bettina fia, Trisztán
Böhm Richárd és Herczeg Krisztina fia, Benjamin
Baumann Ádám és Smucz Sára leánya, Boróka Erika
Kiss Pál és Mészáros Marianna fia, Csanád
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mindenki ott volt. Jó volt látni,
ahogy a különböző kézműves
programokon egyszerre ült ott
a legkisebb mazsorettesünk,
mellette pedig a formációs csoport egyik fiú tagja. Hisszük,
hogy egy összeszokott csapathoz tartozni nagyszerű dolog
és reméljük, hogy ezekkel a
programokkal közelebb tudjuk
hozni egymáshoz azokat, akik
egyesületünket választották.
A formációs csoport életében
is nagy változás történt, hiszen
a felnőtt csoportunk a szeptemberi gálán állt színpadon abban
a formában utoljára. Az ő helyüket az eddigi kadét csoport vette
át és indítottunk egy teljesen új,
kezdő csoportot is. Nehéz dolgunk volt, hiszen fiút találni, aki
táncolni szeretne, talán egyre
nehezebb, de jelenlegi tagjaink
nagyon lelkesek, reméljük, hogy
sokáig lesz még utánpótlás.
A következő nagy esemény,
amire készülünk az a Húsvéti
Locsolóbál. 2019-ben úgy döntöttünk szeretnénk egy bált
szervezni, ami a mi nevünkhöz
köthető és egy új hagyományt
tudunk teremteni vele. Abban
az évben hatalmas sikert arattunk, minden visszajelzés arra
utalt, hogy sikerült egy remek

hangulatú eseményt szerveznünk, illetve a befolyt összegből
rengeteg olyan dolgot tudtunk
megszervezni, venni, amire régóta szükségünk volt. A
következő években a járvány
miatt sajnos nem tudtuk megszervezni, de idén újra lehetőségünk van rá. A bál április
17-én, húsvét vasárnap lesz, és
már a jegyértékesítésnél is nagy
sikert aratott, pár hét alatt elfogyott az összes jegy. Reméljük,
idén is elégedettek lesznek,
akik úgy döntöttek eljönnek és
ezzel is támogatják csoportunk
fejlődését.
A háttérben persze folyamatosan folynak próbáink is, minden csoportunk gőzerővel próbál a pünkösdi gálára, a nyári
fellépésekre. Az idei pünkösdi
gálán a Csolnoki Fúvószenekarral együttműködve várunk
majd minden érdeklődőt.
Nyáron egy nagyobb utazás is
megvalósulni látszik kadét és
felnőtt csoportjainkkal. Minden évben meghívást kapunk
Olaszországba, amelynek már
többször eleget is tettünk, több
generációnknak volt már lehetősége fellépni ezen a fesztiválon. Az elmúlt évek helyzete
miatt többször lemondásra
került a rendezvény, de idén
júliusban remélhetőleg lehetőségünk lesz kiutazni és képviselni városunkat.
Köszönünk minden támogatást, igyekszünk idén is színvonalas rendezvényekkel, produkciókkal készülni minden
érdeklődő számára.
FILIP SÁRA

Rigó Olivér és Molnár Katalin fia, Marcell
Kolompár Márk és Németh Anasztázia leánya, Melodi
Vajda Gergő és Gianits Judit fia, Marcell
Kirsch Tamás és Molnár Alexandra fia, Áron
Budavári Dániel és Schubert Ivett leánya, Elena
Kozlik Zsolt és Szabó Nikolett leánya, Luna Nikolett
Farkas Sándor és Ganda Kata fia, Márk
Uresch Richárd és Körtvélyesi Nikolett fia, Márk
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Táti Walzer

www.tat.hu

Az „Út menti keresztek felújítás”
című pályázaton a NKÖ 650.000
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A kereszt felújításához a hiányzó 550.000 Ft-ot a
Táti Német Kisebbségi Önkormányzat biztosította.
A keresztény kultúrkörben
a keresztnek különös jelentősége van hívő és nem hívő
ember számára. Régen kereszteket állítottak a tájékozódás
segítésére tájegységek kezdetének és végének jelzésére és
ezzel jelezték azt is, hogy itt
katolikusok laknak. A faluból
való távozásukkor itt megálltak, fejet hajtottak, keresztet
vetettek, imádkoztak és kérték
Jézus áldását útjukra. Ugyanezt tették hazaérkezésükkor is,
hálát adva az Úrnak, hogy szerencsésen hazaérkeztek. Átvitt
értelemben a lelki eligazodást is
szolgálja, figyelmeztet a kezdet
és a vég, magasság és mélység
jelentőségének felismerésére.
Függőleges szárával az Atya
felé mutató, vízszintes szárával magához hívogató jel az út
menti kereszt.
Táton három kereszt állt a
falu határán, amelyek közül ez
a kereszt mára a lakott terület
közepén található, mivel Tát
a kereszttől indulva minden
irányban terjeszkedett. Történeteket, emberi sorsokat, gyakran tragédiákat őriznek e jelek.
A kereszt lehet az emlékezés
jelképe, ha valamely tragédia
helyén állították. A kereszt lehet
a fogadalom, a teljesült kérés, a
szerencsés megmenekülés, a
hála, a köszönet, az engesztelés jelképe.
Sajnos a mi keresztünk esetében nem derült ki, hogy mely
okból állították. A nagyfokú
kopás miatt a felirat olvashatatlanná vált. Az időjárás
hatására csorbulások, repedések keletkeztek és a korpusz

Útment kereszt felújítása

Megújult a Bajnai úti közkereszt

A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot adott be a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős államtitkárságára, út
menti kereszt felújítására.

is korrodálódott. Egy 1933-as
egyházi vizitáció alkalmából
készült jegyzőkönyvből tudtuk
meg, hogy a Keil család állíttatta 1822-ben, tehát 200 éves.
Ezúton szeretném megköszönni a Stecó Bt-nek, a kő
kereszt felújítását és Aubéli
Jánosnak a korpusz újra festését. A kerítésnek, mely a keresztet övezte, sajátos története van,
melyre az idősebb Tátiak még
talán emlékeznek.
A II. világháborúban a Táton
átvonuló front idején egy katona a feszület tövében keresett
menedéket a záporozó golyók
elől. Visszavonuló bajtársai már
messze jártak tőle, a menekülés a lövedékek pergőtüzében
reménytelen vállalkozásnak
látszott. A kereszt alatt lapuló
katona átadta magát a sorsnak.
Kiszolgáltatott helyzetében így
fohászkodott a mindenhatóhoz:
Jézusom, ha most megmenekülök, irántad való hálám jeléül
körbe keríttetem a feszületet,
melynek tövében most fekszem.
A golyók elkerülték a fiatalembert, s a tőle néhány lépésnyire
elvonuló ellenséges katonák

szintén sértetlenül hagyták,
talán, mert észre sem vették. A
megmenekült katona a háború
végén beváltotta ígéretét.
Azóta a kerítés alapja széttöredezett az öntöttvas elemek
elváltak egymástól és korrodálódtak, ezért már nem kerültek
visszaállításra. Eredeti felirat
hiányában elődeinkhez híven
mi is az Úr Jézus Krisztus áldását
kérjük a városunkba érkezőkre
és vezesse útjukon mindazokat,
kik elhagyják. "Herr Jesus Kristus segne alle die in diese Stadt
kommen und leite jene, die sie
verlassen." Köszönöm a helyreállításban közreműködőknek,

az akaratunkban megerősítőknek, az örömünkben osztozóknak, hogy ezeket a perceket
átélhetjük.
Bízunk benne, hogy ez a
kereszt a jövőt illetően, békésebb világot fog felügyelni
útjaink fölött, mint ezt tette az
elmúlt kétszáz év alatt. Vigyázzunk rá!
Szőcs László atya a keresztet
2022. április 10-én (a Táti Walzer nyomdai munkálatai alatt)
szentelte fel. Az ünnepségen
közreműködött a táti asszonyés férfikórus, valamint Szilágyi
Péter.
SCHMIDT GÉZÁNÉ
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2022 Húsvét

Borverseny

Remek borok jellemzik a 2022-es évet
2022. április 2-án került megrendezésre a Táti Borverseny. A megmérettetésre
összesen 94 mintát neveztek.

Tát Város legjobb boráért járó kupát Kecskeméti Lajos veszi át.
Átadja: Polhammer László a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend
Nagymestere és Turi Lajos polgármester

Március 31-én (csütörtök) délután lehetett leadni a bormintákat a Táti Kultúrházban. A
gazdák összesen 94 mintát
neveztek a megmérettetésre,
melyből 56 fehér, 19 vörös és 15
rose bor volt.
A szervezők még aznap este
besorolták a borokat, melyeket a
minták mennyiségéből adódóan három csoportra osztottak.
Magára a bírálatra április
2-án (szombat) délelőtt került
sor, Polhammer László, a
Vinum Ister-Granum Regionis
Borlovagrend nagymesterének
vezetésével.
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A bírák döntése alapján a
94 bor közül 12 kapott oklevél elismerést, 34 bronz, 26
ezüst, 20 arany és 2 nagyarany
minősítést.
Amint a fenti számokból
is látszik a borminták 51%-a
ezüst, arany vagy nagyarany
minősítésben részesült. Ahogy
Polhammer László nagymester
a díjkiosztón elmondta, a 2022es évi borversenyre nevezett
minták nagy része magas színvonalat képviselt.
Az április 2-án (szombat) este
megtartott eredményhirdetésen Turi Lajos polgármester
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köszöntötte a borosgazdákat,
majd a Táti Férfikórus műsora
következett, akik bordalokat
adtak elő, közben pedig Szilágyi Péter előadásában hallhattunk egy borverset. Polhammer
László nagymester, a zsűri elnökének értékelése után került sor
az elismerő és minősítő oklevelek átadására.
Idén egy meglepetéssel is
készültek a szervezők. Az oklevelek mellé minden bormintához egy-egy szöveges borbírálati lapot is kaptak a borosgazdák,
melyen széleskörű vizsgálati
szempontok alapján megállapított bor tulajdonságok voltak
feltüntetve. Így a gazda nemcsak az értékelés végeredményét tudta meg – milyen minősítésű lett a bora –, hanem, hogy
milyen pozitív tulajdonságokkal bír a leadott minta vagy mire
kell még odafigyelnie. Az igazán
sokrétű vizsgálati szempontot figyelembe vevő rendszert
Robotka Ferenc dolgozta ki és
ezen a versenyen került először
alkalmazásra.
Az oklevelek után a díjak,
kupák kerültek átadásra.
A 2022. évi Táti borverseny
legjobb fehérbora Merész
Sándor 2021-es Generosa bora
lett.

A zsűri a verseny legjobb
rose borának Garami Tamás
2021-es Kékfrankos Rose borát
választotta.
Vörösbor kategóriában a legjobb bor Bogár Tibor 2021-es
Vörös Cuveéje lett.
Idén először került kiválasztásra Tát Város bora. Ezt a címet
a legjobb saját termelésű szőlőből készített táti bor kaphatta,
melyet Kecskeméti Lajos 2021es Zenit bora nyert el.
A 2022. évi Táti Borverseny
Champion borának a zsűri Hős
Nagy László 2021-es Traminijét választotta.
A szponzoroknak köszönhetően az elismerések mellé szép
számú ajándékot is át tudtak
adni a szervezők. A Champion
díj mellé például a Visegrádi
Anna Vendégház 60.000 Ft-os
ajándékutalványát nyújthatták át. Köszönet a rendezvény támogatóinak: Árendás
Kéménytechnika Kft, Borászok
Boltja (Lábatlan), Borostyán
Patika, Botlik-Trans Kft, Czomba László, Drexler Zoltán pék,
Huszár Gazdabolt, Kőkobaki
Bt., Petherm Glass Kft., Pinus
Kft., Prenker Kft., Táti Százforintos Bolt, Vass és Társa Kft.,
Visegrádi Anna Vendégház,
Volero Kft., Tát Város Önkormányzata és a Táti Kultúrház
és Könyvtár.
A díjkiosztó ünnepség után
a borosgazdák eg y finom
vacsora mellett kóstolhatták
meg egymás borait. Az éjszakába nyúló baráti beszélgetés
mellett Steinmann Vilmos
harmonikával valamint a Táti
Férfikórus szórakoztatta az
egybegyűlteket.
Köszönet Karaszek Miklósnak és Robotka Ferencnek,
akik oroszlánrészt vállaltak a
borverseny szakmai előkészítésében és a lebonyolításában.
Köszönet illeti még Keil Attilát, Karaszek Rolandot, Prantner Ákost, valamint a Kultúrház munkatársait, akik sokat
dolgoztak a rendezvény sikeres
lebonyolításáért.
HÁMOS LÁSZLÓ

Táti Walzer
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Az Esztergom-Táti Tigrisek a
tavalyi, jól sikerült szezon után
az idei évadban is hasonló célokat tűztek ki maguknak.
Az előző évben a felnőtt
csapat megnyerte a saját bajnokságát. A szezon elején az a
döntés született, hogy maradunk az OBIVC osztályban és
ott próbáljuk idén is felvenni a
versenyt a nagypályán készülő
csapatokkal.
A mezőny a 2021/22. évi
kiírásban soha nem látott méretűre duzzadt. 14 csapat állt fel
a "rajtvonalnál" és szerette
volna megmérettetni magát. A
gyerekek a szokásos U8-U10 és
U12 korosztály mellett ebben
az évben belekóstoltak egy új és
izgalmas versengésbe. Az U14
3x3 kispályás versenysorozatba
neveztük be a játékosainkat. A
jégkorong ezen ága jelenleg egy
új és rohamosan fejlődő szakág,
amelyet a nemzetközi szövetség
és a NOB is szívesen látna az
olimpiák programján.
A legkisebbek a szokásos
módon versengtek, a góloknak
örülünk, ha lőjük, de hivatalosan nem számoljuk. Persze,
ettől minden gyerek pontosan tudja, melyik mérkőzésen
hány gólt lőtt, de szerencsére
sok alkalommal nehezen tudták megjegyezni, olyan nagy
számokat kellett volna fejben
tartani.
Az idei téli szezonban is elindítottuk a hoki kori sulinkat.

Ismét döntőben a felnőtt csapat

Esztergom-Táti Tigrisek

Jégkorongozóink a tavalyi jól sikerült szezon után az idei évadban is hasonló
célokat tűztek ki maguknak. Újra eljutottak a döntőig, melyet a debreceniekkel vívnak meg.

U8-AS CSAPAT

Nagyjából 30 gyermek volt, akik
hosszabb vagy rövidebb ideig
kipróbálták, milyen is jégkorongozónak tanulni, milyenek
az első lépések. Többek annyira
ügyesek voltak, hogy azóta már
a sokadik tornájukon is részt
vehettek, így már egész komoly
éremgyűjteménnyel büszkélkedhetnek. Persze minden kislány (mert nagyon nagy számban voltak kislányok) és kisfiú
rettentően ügyesen lelkesen és
kitartóan tanult. Azt hiszem

A víz világnapja
2022.03.22-én kedden, a Víz Világnapja alkalmából
szemétszedést hirdetett meg a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége.

sokan végleg megszerették a
jeget és a korcsolyázást.
A nagyobbak az új szakágban, a közel 30 induló csapatból
(a jelenlegi állás szerint, hiszen
még nem zárult le a bajnokság)
az 5-8-ik hely valamelyikén
végeznek majd.
A felnőtt csapatunk a tavalyi évadhoz hasonlóan döntőt
játszik. Április elsején, pénteken utaztak le az első összecsapásra a tavalyi döntőbeli
ellenfél, a Debrecen otthonába.

A Cívisvárosiakat fűtötte a
revansvágy, de a Tigrisek nem
adták olcsón a bőrüket és egy
végletekig kiélezett mérkőzésen 2-1-re győztek vendéglátóik ellen.
A visszavágó április 10-én
(az újság nyomdai munkálatai
alatt) a Vasas Jégcentrumban
kerül megrendezésre. Reméljük, meg tudjuk őrizni előnyünket és ismét elnyerjük a bajnoki
címet. Hajrá Tigrisek! Hajrá Tát!

A KEMHESZ területén több
helyszínen meghirdetve került
sor az eseményre.
A Táti Horgász és Környezetvédő Egyesület is csatlakozott a
szemétszedési akcióhoz, melyhez Tát Város Önkormányzata
biztosította a szemétgyűjtő
konténert.
A Program nem túl szerencsés időben, kedden délelőtt
lett megtartva, de a táti iskolások igazán kitettek magukért.
A Kőgáttól egészen a Halászcsárdáig szabadították meg a
Kis-Duna partját a hulladéktól.

Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a gyerekek, aminek
nagy része uszadékként érkezik a partjainkra, de sajnos
szép számmal találunk bezsákolva kidobott kommunális
hulladékot és építési törmeléket is.
Még egyszer köszönjük a Táti
III. Béla Általános Iskola megjelent tanulóinak és tanárainak a
segítségét és természetesen
annak a pár horgásznak is, akik
részt vettek a Víz Világnapi szemétgyűjtési akcióban.

NYERS KRISZTINA

NYERS KRISZTINA
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2022 Húsvét

-

facebook:

tatkultur

FESTŐKURZUS
Simon M. Veronikával a Kultúrházban
Időpont: Május 15.
További információ: geranezsuzsa@gmail.com;
06/30/7425735
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tatkultur@gmail.com
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06/33/504-710

KÉZMŰVES WORKSHOP
Papp Andreával a Kultúrházban
Időpont: Május 7.
További információ: 06/20/9363906

Táti Walzer
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Az együttes megalapításának és
elmúlt évtizedének rövid története a következő: 10 évvel ezelőtt
Krajcsovics Istvánnak az az ötlete támadt, hogy alapítania kellene egy olyan zenekart, amely
képes a német, osztrák, szlovák
és cseh tradicionális fúvószenét
megfelelő felállásban és minőségben eljátszani. Persze, ehhez
egyedül kevés volt, így felkereste
a környék azon zenészeit, akikről tudta, hogy kedvelik ezt a
stílust és szívesen foglalkoznak
vele. Miután megtalálta az akkor
még „csak” 12 embert, akik igent
mondtak a felkérésére, megalakult az Altsteiner Blaskapelle.
Később a tagok létszáma
néhány fővel gyarapodott, többen csatlakoztak a társasághoz,
főként a környékbeli Csolnokról, Nyergesújfaluról, Mogyorósbányáról, Dorogról, Tátról és
Lábatlanról.
A zenekar az utóbbi néhány
évben vágott bele a rendszeres
és sűrűbb próbákba és ezzel
egyidőben egyre több lehetőségük nyílt fellépni a térség és az
ország különböző, fúvószenét
kedvelő részein. 6 évvel ezelőtt
ősszel meghívást kaptak az első
külföldi fellépésükre, az osztrák
Wachau-Krems térségébe.
Immár 2018 év eleje óta egyesületként működnek, ezzel a
fontos lépéssel a zenekar további fejlődését, fellépési és utazási
lehetőségeit, valamint hangszer,
kotta- és technikai állományuk
folyamatos bővítését szeretnék
biztosítani.

10 éves jubileumi koncert
Egy évtizede játszik az Altsteiner Blaskapelle

2022. március 19-én a Tér-Zene programsorozat keretében tartotta jubileumi
koncertjét az Altsteiner Blaskapelle, mely zenekar immár harmadik alkalommal választotta a gála-est helyszínének a Táti Kultúrházat

Az Altsteiner Blaskapelle
eddigi felkérései szinte kivétel nélkül sörsátras zenélések,
szabadtéri koncertek, illetve
nemzetiségi délutánokon való
szereplések voltak. A közeli
jövőben viszont célul tűztek ki
maguk elé egy németországi,
ausztriai vagy dél-tiroli utazáson való részvételt, valamint
egy külföldi zenekari versenyen
történő megmérettetést, illetve
minősítést.
Immáron harmadik alkalom ma l rendez ték meg

1848 hőseire emlékeztünk

gálakoncertjüket, mindhárom
alkalommal a Táti Kultúrházat választva helyszínül. Az
eseménynek ebben az évben
különösen nagy jelentősége
volt, hiszen a 10 éves fennállását ünnepelte az együttes.
Sajnos a koncertet a koronavírus terjedése miatt többször el
kellett halasztani az eredetileg
tervezett tavaly őszi időponttól, de szerencsére most tavas�szal mindenki újra itt lehetett
és együtt vehetett részt ezen a
remek estén.

Az est programját a zenekar 10 éves fennállása alatt
előadott legsikeresebbnek
bizonyuló és a tagok által leginkább kedvelt műsorszámokból, valamint – legnagyobb
részben – teljesen újonnan
vásárolt és megtanult művekből állították össze a lehető
legváltozatosabban.
A koncerten túlnyomórészt
polkák, de természetesen
keringők, énekes dallamok,
valamint szóló darabok voltak
hallhatók.

Az ünnepség kezdetén a jelenlévők a Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekar közreműködésével elénekelték a Himnuszt,
majd a Táti Férfikórus Kossuth
dalokat adott elő.
Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke beszédében
kiemelte, hogy 1848. március
15-én a magyarság felkelt az
elnyomás téli álmából és úgy
döntött, hogy a szabadságot
választja. Az ukrajnai helyzet
kapcsán kijelentette: tanulnunk

kell a történelemből, hiszen
a mi érdekünk az, hogy megőrizzük Magyarország békéjét.
A műsorban fellépett továbbá
Balogh Attila előadóművész, a
Magyarock Dalszínház énekese.
Az emlékműnél elsőként Turi
Lajos polgármester és Steindl
Balázs, majd Erős Gábor – akit
azóta megválasztottak térségünk országgyűlési képviselőjének – hajtott fejet. Végül
helyi szervezetek, intézmények
koszorúit is elhelyezték.
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