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Még tavaly év végén keresett 
meg minket Kozma Ildikó a 
Ceglédi Kossuth Művelődési 
Központ munkatársa, hogy 
babakiállítást szeretne ren-
dezni a Ceglédi Galériában. 
Örömmel fogadtuk a felkérést, 
úgy láttuk, hogy a tágas kiál-
lító teremben hat történelmi 
életképet is be tudunk majd 
mutatni. A kiállítás berende-
zéséhez négyen már két nap-
pal a tervezett megnyitó előtt 
Ceglédre utaztunk. Művészeti 
vezetőnk, Czibuláné Csicsman 
Erzsébet irányításával ismét 

egy csodálatos babakiállítást 
sikerült létrehozni, melyhez a 
meghívó fél minden segítsé-
get megadott. Sokan eljöttek 
az ünnepélyes megnyitóra, 
melyre május 4-én került sor. 
A kiállítást május 28-ig ter-
veztük, de a nagy sikerre való 
tekintettel egy héttel meg tud-
tuk hosszabbítani. 

Köszönjük Kozma Ildikónak 
a meghívást és azt is, hogy 
különleges tárlatvezetésekkel 
kerek egésszé tette a „Lélek 
a porcelánban” című kiállí-
tásunkat. A vezetések során 

érdekes információkat nyújtott 
a babakészítés történetéről, a 
magyar történelemről, egykori 
viseletekről, különböző korok 
divatirányzatairól, még Coco 
Chanel életéről is.

Kozma Ildikó az alábbi írá-
sában fogalmazta meg, hogy 
milyen hatással voltak a látoga-
tókra porcelánbabáink, melyet 
a június 4-én – a kiállítás zárá-
sakor – a   Ceglédi Galéria face-
book oldalán tett közzé. Nagy 
örömmel olvastuk és osztjuk 
meg Önökkel is.

"Ha a porcelánbabák mesél-
ni tudnának…

…elmondanák, mennyi csil-
logó szempár gyönyörködött 
négy héten keresztül korhű vise-
letükben, csodálta meg fegyver-
zetüket, ékszereiket!

Elmondanák, hány kisgyer-
mek érkezett hozzájuk kézen 
fogva szüleivel, nagyszüleivel 
egy-egy tárlatvezetést köve-
tően, s magyarázta nekik 
nagy alapossággal az álta-
lunk fejecskékbe csepegtetett 
történeteket. 

Elmondanák – s talán merev 
porcelánarcuk mögött el is 
mosolyodnának-, milyen érzés 
volt hallani, amint mondata-
ik egymásba akadnak, mert a 
feltörő élmények gyorsaságával 
szavaik nem tudják a tempót 
tartani …

Ha a porcelánbabák mesélni 
tudnának, felidéznének tenger-
nyi megható pillanatot, idősek 
meséit, messzi gyermekkoruk 
játékairól, a padláson gondosan 
ládákba csomagolt porcelánba-
bákról, falovacskákról…

Ha a porcelánbabák mesélni 
tudnának, elmondanák, hogy 
milyen büszkén mutatták meg 
szemkápráztató díszmagyar 
viseletüket a látogatóknak, s 
hogy hányszor hallották az 
elmúlt hetekben Juhász Gyula 
megindító költeményét Emese 
álmáról… és bizonyára felidéz-
nék Vörösmarty Szép Ilonkáját, 
ki Mátyás király iránt érzett sze-
relmi bánatába halt bele…

… mesélnének Napóleon csá-
szár divathóbortjairól és talán 
Coco Chanel kis feketéjéről is…

Örömmel újságolnák, hogy 
közel 2000 látogatóval talál-
koztak Cegléden az elmúlt egy 
hónapban, s hogy közülük jó 
néhányan egészen távoli váro-
sokból érkeztek… Kaposvárról, 
Székesfehérvárról, Szegedről, 
Túrkevéről, Budapestről… és 
micsoda meglepetés volt szá-
mukra, amikor angolul szólítot-
ták meg őket… hát még, amikor 
urdu nyelven.

Ha a porcelánbabák mesélni 
tudnának, elmondanák, meny-
nyire hálásak vagyunk azért, 
hogy itt vendégeskedtek nálunk 
az elmúlt hetekben, és hogy 
milyen nagy öröm volt számunk-
ra velük és 51 csoporttal újra és 
újra viselettörténeti tárlatveze-
tésre indulni…

És azt is boldogan megjegyez-
nék, hogy óriási nagy megtisz-
teltetés volt számunkra a Táti 
Porcelánbaba Klub alkotóival, 
babakészítő mestereivel a közös 
munka.  "

PAPPNÁÉ ADOLF ERZSÉBET
FOTÓK: CEGLÉDI GALÉRIA

Ha a porcelánbabák mesélni 
tudnának…
Cegléden vendégeskedtek a táti porcelánbabák

Több mint egy hónapon át tárlatvezetéssel lehetett megcsodálni a táti por-
celánbabákat Cegléden
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Az ünnepségen Turi Lajos 
polgármester köszöntötte a 
meghívottakat, többek között 
Romanek Etelkát, a Komá-
rom-Esztergom megyei köz-
gyűlés alelnökét, Debreczeni 
István rendőr ezredest, az Esz-
tergomi Rendőrkapitányság 
vezetőjét, Szőcs László plébá-
nost, Khéner Lászlót, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
megyei igazgatóját, Bánhidi 
László tokodi polgármestert és 
Tát díszpolgárait.

A város vezetője kijelentette, 
hogy egy városi címet meg lehet 
szerezni, de ez a rang semmit 
sem ér akkor, ha nincs benne 
tartalom. Örömét fejezte ki, 
hogy a táti civil szervezetek igen 
aktívak és őrzik a hagyományo-
kat, továbbá, hogy a település 
közösségi terei is bővülnek. 
Említette, hogy a mostani fiata-
lok jellemzően a négy fal között, 
digitális világban töltik szabad-
idejüket, ugyanakkor reméli, 
hogy az új ügyességi pályával 
és a játszótérrel ki tudják majd 
őket csábítani a szabadba, 
amelyek egyébként a testi-lelki 
fejlődésükhöz is hozzájárul-
hatnak. Véleménye szerint a 
pumptrack pálya egy modern 
játszótérnek is tekinthető, nép-
szerűségét pedig az is növeli, 
hogy a fiatalok és a korosabbak, 
az amatőrök és a profik is egy-
aránt szép élményekben része-
sülhetnek, használatba vehetik 
gördeszkával, görkorcsolyával, 
kerékpárral és rollerrel is

Köszönetet mondott a térség 
előző országgyűlési képviselő-
jének, aki fontos szerepet töltött 
be a 80 millió forintos támo-
gatási összeg elnyerésében, 
egyúttal méltatta utódját, Erős 
Gábort, aki ugyanolyan elán-
nal folytatja a korábbi honatya 
munkáját.  Ugyancsak köszö-
netet mondott azoknak a szak-
embereknek, akik segítségével 
megvalósult a park. Dr. Iván 
Zoltán projektmenedzsernek, 
Kovács Árpád tájépítésznek, 
Gerendás Tamásnak a mérnö-
ki tevékenységeiért és a kivite-
lezőknek, a Görpark Kft.-nek, 

Szabó Pintér Bau részéről Szabó 
Tihamérnak, a Junior kertész 
Bt. részéről Fülöp Lászlónak és 
Farkas Tibornak.

Erős Gábor elmondta, hogy 
a választókerületben immár 
negyedik pumpa pályát avat-
ják. Tarján, Esztergom és Dorog 
után most már Tát város is büsz-
kélkedhet azzal, hogy van egy 
ilyen csodálatos létesítménye.

A mai világban, ahol a gyere-
kek többsége a digitális világ-
ban éli mindennapjait, kiemel-
ten fontos, hogy az e-sport 
helyett több időt töltsenek a 
szabadban. Hiszen az igazi 
mozgás és a sport kint van a 
friss levegőn. A sportolóknak, 
szülőknek és gyerekeknek önfe-
ledt és balesetmentes időtöltést 
kívánt, Tát városának pedig, 

hogy a fejlődés lendülete tovább 
folytatódjon.

A beszédek után Szőcs 
László plébános megáldotta a 
létesítményeket, Erős Gábor, 
Romanek Etelka, a megyei köz-
gyűlés alelnöke és Turi Lajos 
pedig átvágta a nemzeti színű 
szalagot. 

HÁMOS LÁSZLÓ
FOTÓ: LEHOCZKI DÁVID

Játszóteret és bringaparkot 
avattunk
Nyár elején birtokba vehették a gyerekek

Bár már tavasz végén, nyár elején birtokba vehették a gyerekek a Magtár mö-
götti területen található 80 milliós támogatásból és 10 milliós önkormányzati 
forrásból kialakított pumptrack kerékpáros ügyességi pályát, illetve a léte-
sítmény szomszédságában található új játszóteret, a hivatalos átadóra június 
29-én került sor.
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A település vezetője ismertette, 
hogy 80 millió forintnyi össze-
get nyertek tavaly a magtár 
mögötti játszótér felújítására. 
A teljes rekonstrukció véget 
ért, a parkosítás mellett a helyi 
fiatalok számára egy kerékpá-
ros ügyességi pályát is kialakí-
tottak. Az önkormányzat saját 
forrásból finanszírozta a nape-
lemes kandeláber kihelyezését, 
parkolóhelyek kialakítását és a 
járdaépítést.

Tát tavaly a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program-
ban (TOP) mintegy 386 millió 
forintot nyert a csapadékvíz-el-
vezetési rendszer fejlesztésére. 
Elmondta, hogy a vizsgálatok és 
az egyes tanulmányok is alátá-
masztják, hogy a klímaváltozás 
hatására rövid idő alatt nagy 
mennyiségű csapadék hullhat 
le. A villámárvizek megelőzése 
érdekében valósítanák meg a 
fejlesztéseket. Elhangzott, hogy 
a projekt elsősorban Tát-Kertvá-
rost fogja érinteni, a víztorony-
tól a Móricz Zsigmond utcán 
keresztül egészen az egykori Sas-
vári kocsmánál lévő kis közön 
át, a Gorkij fasor és az 1119-es 
út közötti területre vezetik majd 
ki a vizeket, ahol záportározó 
medence épül. Onnan az út alatt 

átvezetve juttatják majd el a csa-
padékot az Únyi-patakig.

Folyamatban van egy 20 
millió forintos járdarekon-
strukciós pályázatuk elbírálása, 
pozitív döntés esetén a támoga-
tási összeg mellett némi önkor-
mányzati önrész felhasználásá-
val a 10-es út mentén bizonyos 
járdaszakaszokat cserélnének 
ki. A TOP Plusz programban sze-
retnék kibővíteni a Római úti ját-
szóteret, az új lakóutca útfelülete 
és vízelvezetése is megépülne, a 
Mogyorósi út mentén létrehoz-
nák a kiránduló- és kerékpáros 
pihenőhelyként funkcionáló 
Mária-parkot.

Turi Lajos arról is beszélt, hogy 
rendeznék a bajnai elágazás 

környezetét is. A térköves jár-
dát átvezetik a vasúton, a busz-
megállót odébb helyezik, és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
való egyeztetés eredményeként 
zebrát is kialakítanak majd a 
főúton. Saját forrásból szeretné-
nek újabb parkolókat létesíteni a 
VÉDA kamerarendszer környé-
kén, ahol szintén gyalogos-át-
kelőhely lesz. A lakóövezeti 
utcákban tizenhét új telek jött-
létre, melyek iránt nagy érdek-
lődés mutatkozik.

A polgármester végezetül azt 
mondta: folyamatosan figyelik a 
pályázati lehetőségeket, emellett 
saját költségvetésből is igyekez-
nek szépíteni, fejleszteni a tele-
pülést.                        WALZER PATRIK

Újabb fejlesztések indultak el
Folyamatosan figyelik a pályázatokat

Parkolóépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdafelújítás – többek között ezekről a 
projektekről volt szó a júniusi táti közmeghallgatáson, ahol Turi Lajos polgár-
mester számolt be a jelenleg zajló és tervezés alatt álló projektekről.

Megelőznék a szemétlerakást - A közmeghallgatáson a lako-
sok is kérdezhettek: volt, aki arról érdeklődött, hogy meg lehet-e 
előzni azt, hogy a Depó nevű településrésznél, a 10-es úti csatla-
kozásnál lévő bozótos területet egyesek nyilvános vécének hasz-
nálják. Szóba került továbbá az illegális szemétlerakás kérdése 
is. Turi Lajos közölte: a kamerarendszer fejlesztése sokat javíthat 
a helyzeten és be is szereztek újabb készülékeket, de az eszközök 
magas ára miatt keresik a megfelelő pályázati lehetőségeket is. 
Egy másik lakos javaslata alapján megvizsgálják majd a Béke téri 
vízelvezetési problémákat. Turi Lajos végül azt mondta: bármi-
lyen probléma, javaslat és kérés esetén nyugodtan fordulhatnak 
a lakosok a képviselőkhöz.

GÓLYAHÍR
2022. tavasz óta született gyer-
mekek, városunk legifjabb pol-
gárai. Gratulálunk, és jó egész-
séget kívánunk!

Danckwardt Márk és Banreti 
Emőke leánya, Annabell

Rajos Ádám és Sági Adrienn 
fia, Olivér

Bádi Balázs és Selmeci Renáta 
fia, Benett Balázs

Mentés Zoltán és Juhász Viktó-
ria leánya, Boglárka Viktória
és fia, Bendegúz Zoltán

Szénássy Csaba és Tóth Bog-
lárka leánya,  Emma Borbála

Gál Zoltán és dr. Pitala Adri-
enn leánya, Gréta

Rózsavölgyi Alex és Baumann 
Adrienn leánya, Sára

Jelencsik Gábor és Szuchovsz-
ky Zsanett leánya, Dalma

Váradi Krisztián és Ruskó 
Renáta fia, Noel

Horváth Mihály és Angyal 
Erzsébet leánya, Rebeka

Viszolai Mihály és Fauer Ani-
kó fia, Benett

Huber Márk és dr. Szőke 
Annamária fia,  Ádám Vilmos

Jenei Roland és Veres Henriet-
ta leánya, Daniella

Berendi Zoltán és Bellér Mer-
cédesz fia, Márk Zoltán

Burgermeiszter Péter és Sami 
Anett fia, Kornél

Holop Kevin és Teberi Nóra fia, 
Nolen

Soczó Balázs és Szabó Dzseni-
fer leánya, Nara

Szeptember 24-től 
ismét szombatonként 
is várja látogatóit a 
könyvtár.

Nyitva tartás:

Kedd: 10.00 – 16.00 óráig
Szerda: 14.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 10.00 – 16.00 óráig
Péntek: 14.00 – 18.00 óráig
Szombat: 09.00 – 12.00 óráig
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Hosszas tervezési és egyezte-
tési szakasz előzte meg a kivi-
telezést. A projekt keretében 
egy új gyalogos-átkelőhely is 
létesül majd, így a járókelők 
biztonságosabban közelíthetik 
meg a jövőben az üzletközpon-
tot. A szakhatósági engedélyek 
alapján a zebra nagyjából a KIK 
áruház bejáratánál valósítható 
meg, mert a buszöböltől is el kell 
hagyni tizenöt méternyi távol-
ságot. A gyalogosokat onnan az 
úttest túloldalán járdán vezetik 
majd vissza a Béke tér irányába.

Turi Lajos a parkolóhelyek 
kialakításával kapcsolatban 
elárulta: a hely szűkössége miatt 
támfalat építenek és vízelvezető 
árkot is építenek most. Örömét 
fejezte ki, hogy az üzletek anya-
giakkal is hozzájárulnak a kivi-
telezéshez, hiszen a boltoknak 
és az önkormányzatnak is fon-
tos, hogy kulturált és rendezett 
legyen a terület.

WALCZER PATRIK

Új parkolók a főúton
Tizenhét új parkolót alakítanak ki a bevásárlóközpont mellett

Saját költségvetési forrásból tizenhét új parkolóhelyet alakít ki az önkor-
mányzat a 10-es főút mentén, a benzinkúthoz vezető út és az Esze Tamás utca 
között, az ALDI üzlet melletti szakaszán.

A Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága megbí-
zásából a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. több 
pályázatot is meghirde-
tett a nemzetiségi civil 
szervezetek idei költ-
ségvetési támogatására. 
A fúvószenekar öröm-
mel fogadta a hírt, hogy 
mindkét benyújtott pá-
lyázatukat pozitívan bí-
rálták el.
Magyarország Kormányától 
1.500.000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást kapott az egye-
sület „Támogatás nemzetiségi 
kultúrfeladatok ellátásához” 
címmel. Ebből az összegből 
új egyenruhákat készíttettek 
a tagságnak. A formaruhák 
tervezését és kivitelezését egy 

budapesti varroda valósította 
meg.

További 500.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesült a fúvószenekar, ami a 
szeptember 16-18. között meg-
rendezésre kerülő németorszá-
gi 23. Európai Fúvószenekari 
Fesztiválon való részvétel költ-
ségeinek egy részét fedezi majd. 
A nagyszabású rendezvényre 
minden évben 12 országból 
egy-egy zenekart hívnak meg 
Bad Schlema-ba. 2006 óta már 
4 alkalommal öregbítették Tát 
és Magyarország hírnevét a 
4000 fős sátor színpadán, leg-
utóbb 2015-ben. Nagy örömük-
re szolgál, hogy a szervezők 
újra a Táti Német Nemzetiségi 
Fúvószenekart választották. Az 
újonnan készült egyenruhák 
ezen a turnén lesznek először 
bemutatva.

A Táti Német Nemzetiségi 
Fúvószenekari Egyesület évek 
óta prioritásként kezeli az öreg, 
elhasználódott hangszerek újra 
cserélését. Ennek érdekében 
jelentkeztek a Magyarországi 
Németek Országos Önkormány-
zata által koordinált, a Német 
Szövetségi Köztársaság Bel-
ügyminisztériuma (BMI) által 
„magyarországi német kultúr-
csoportok támogatására” kiírt 
pályázatra. A német nyelven 
megírt pályázatot a Táti Német 
Kisebbségi Önkormányzat 
támogató határozatával év ele-
jén eljuttatták a MNOÖ Tata-
bányai Regionális Irodájába. 

Nemrég kapták az értesítést, 
mely szerint a fúvószenekar a 
Németországi Szövetségi Köz-
társaság Belügyminisztériuma 
jóváhagyásával 1 db bariton-
kürt beszerzéséhez 259 ezer 
Ft összegű támogatást kapott. 
A zenekar fontos feladatának 
tekinti a fiatal zenészek támo-
gatását, ezért az elnökség úgy 
döntött, hogy a hangszert Bérczi 
Bendegúznak adják használat-
ba. Ő, fiatal kora ellenére, évek 
óta aktív és lelkes tagja a fúvós-
zenekarnak.              PAPP ZSÓFIA

Ismét sikeresen pályázott a Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar
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A népszámlálás révén pontos 
és részletes képet kaphatunk 
hazánk népességének nagy-
ságáról, demográfiai jellem-
zőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoz-
tatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- és 
lakáskörülményeiről.

A népszámlálás időtar-
tama

Október 1. és 16. között 
önállóan online lehet kitölteni 
a kérdőíveket.

Október 17. és november 20. 
között számlálóbiztosok kere-
sik fel azokat a háztartásokat, 
amelyek október 16-ig nem töl-
tötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között 
a település jegyzőjénél tehet-
nek eleget adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek azok, akik 
november 20-ig ezt nem tették 
meg.

A népszámlálás eszmei idő-
pontja 2022. október 1-je 0 óra, 
azaz az ekkor fennálló állapotot 
alapul véve kell a kérdőív kérdé-
seit megválaszolnunk.

A népszámlálás részt-
vevői

A népszámlálás akkor ered-
ményes, ha pontos képet ad 

hazánk lakosságáról. Ezért is 
fontos, hogy a népszámlálásban 
mindannyian részt vegyünk, 
ami egyébként a népszámlá-
lásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni:
• mindenkiről, aki Magyaror-

szágon él;
• azokról is, akik átmenetileg, 

12 hónapnál rövidebb ideig kül-
földön tartózkodnak;

• a külföldi állampolgárok-
ról is, ha legalább 3 hónapja 
Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a 
lakáskörülményekről is nyilat-
kozunk. A lakásadatok segítsé-
gével pontos képet kaphatunk a 
háztartások lakáskörülményei-
ről. Összeírásra kerül az ország 
területén minden

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb 

lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelye-

zést szolgáló intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló 

lakásokról is ki kell tölteni a 
kérdőívet.

Postai felkérő levél
A KSH minden magyaror-

szági lakcímre postai felkérő 
levelet küld szeptember utolsó 
napjaiban.

A népszámlálás nem a beje-
lentettség szerinti, hanem a 
tényleges élethelyzetet méri fel. 
Az, hogy kik élnek az adott lak-
címen, a kitöltött kérdőívekből 
derül majd ki, előzetesen nem 
ismert, ezért a felkérő levél 
nem névre szól, csak a lakás 
címe (házszámig) szerepel a 
címzésben.

Annak érdekében, hogy a 
felkérő levelek minden háztar-
tásba eljussanak, kérjük, még a 
népszámlálás előtt gondoskod-
janak arról, hogy házuk falán 
vagy a kerítésen látható legyen a 
házszám. Ezzel nagymértékben 
megkönnyítik a felkérő leveleket 
kézbesítők munkáját. Kérjük, 
őrizze meg a felkérőlevelet!

A felkérő levélben a népszám-
lálásról szóló hasznos informá-
ciók mellett egy 12 jegyű belé-
pési kód is található, ennek 
segítségével tudja minden 
háztartás önállóan, interneten 
kitölteni a kérdőívet.

A szociális, felsőoktatási vagy 
más bentlakásos intézményben 
lakók az intézmény vezetőjétől 
kapják meg a felkérő levelet, míg 
a fedél nélkül élőket szociális 
munkások segítik a népszám-
lálásban való részvétel során.

A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet 

önállóan, interneten keresztül 
október 1. és 16. között lehet 
kitölteni. Egy erre a célra létre-
hozott zárt rendszerű, online 
felületen, amelybe a felkérő 
levélben szereplő egyedi, 12 
jegyű belépési kóddal lehet 
belépni.

Mindazok, akik október 16-ig 
online kitöltik a népszámlálási 
kérdőívet, nyereményjátékban 
vehetnek részt, amelynek kere-
tében az online kitöltési időszak 

alatt naponta 5 db 100 000 
forint értékű ajándékutalványt 
sorsolnak ki a kitöltők között. 
Minderről bővebben a https://
nepszamlalas2022.hu/nyere-
ményjáték oldalon olvashat.

Azokat a háztartásokat, ame-
lyek október 16-ig nem töltik ki 
interneten a kérdőívet, számlá-
lóbiztosok keresik fel október 17. 
és november 20. között.

Akik november 20-ig nem tel-
jesítik adatszolgáltatási kötele-
zettségüket, november 21. és 
28. között a település jegyzőjé-
nél jelentkezve tehetnek ennek 
eleget.

A népszámlálási kérdőív 
kitöltése egy átlagos háztartás-
ban körülbelül 30 percet vesz 
igénybe.

Forrás: KSH - https://nep-
szamlalas2022.hu/

Népszámlálás 2022
Amit a népszámlálásról tudni érdemes

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes 
módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre.

Főépítészi 
figyelemfelhívás

Tisztelt Lakosok! Tisztelt 
Építtetők!

Az építésügyi jogszabá-
lyokra tekintettel kérem 
Önöket, hogy bármely épí-
tési tevékenység megkezdése 
előtt (például: klíma, hőszi-
vattyú elhelyezése; hom-
lokzat felújítása - beleértve 
az energetikai felújításokat 
is: hőszigetelés / nyílászáró 
csere -; tetőcsere; 100 légköb-
méter külső befoglaló mére-
tű építmény építése; új épü-
let építése; közmű fejlesztés 
stb.) tájékozódjanak a Táti 
Közös Önkormá ny zati 
Hivatalnál arról, hogy neve-
zett tevékenység milyen fel-
tételekkel, engedélyekkel 
végezhető! Ezáltal elkerül-
hetőek a későbbi eljárások, 
konfliktusok, bírságolások, 
bontásra kötelezések.
Elérhetőségeink: 
E-mail: foepitesz@tat.hu; 
muszak@tat.hu; 
Telefon: 06-33-514-510. 12-es 
mellék.

LUX ÉVA FŐÉPÍTÉSZ
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A népszámlálás Magyaror-
szág egyik legjelentősebb, 
mindannyiunk életét érintő 
adatg yűjtése. Segítségével 
pontos képet kapunk hazánk 
népességének nagyságáról, 
demográf ia i jel lemzőiről, 
nemzetiségi és vallási összeté-
teléről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoz-
tatottságáról, háztartási és 
családi viszonyairól, lakás-
körülményeiről. A népszám-
lálás során gyűjtött adatok 
alapvetően határozzák meg 
jövőnket, hiszen megbízható 
alapot adnak az országunkat, 
a településeinket és a lakókör-
nyezetünket érintő legfon-
tosabb gazdasági, szociális 
és területfejlesztési döntések 
előkészítéséhez. Az országos 
összeírás sikeressége nagy-
ban függ a számlálóbiztosok 
munkájától, felkészültségétől, 
kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez 

tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolí-

tása, a népszámlálási kérdőív 
kitöltése az adatszolgáltatóval 
(ahol nem töltötték ki a kérdőí-
vet interneten),

• a címek pontosítása, esetle-
ges új címek felvétele,

• folyamatos kapcsolattartás 
a felülvizsgálóval.

A számlálóbiztosnak előre-
láthatólag 130-170 címen kell 
kérdőívet kitöltenie tableten 
keresztül. A feladat elvégzésé-
hez szükséges eszközt (tablet) 
a felkészülés részeként a szám-
lálóbiztos által elvégzendő 
e-learning képzést és a sikeres 
vizsga letételét követően bizto-
sítja a KSH.

A munkavégzés időtartama: 
2022. október 17. – november 
20.

Követelmények a számláló-
biztossá váláshoz:

• nagykorú, cselekvőképes 
személy,

• lega lább középfok ú 
végzettség,

• saját eszköz megléte (PC, 

laptop, tablet stb.) internet-
elérés az e-learnig képzéshez, 
vizsgához,

• e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• magabiztos számítógépes 

ismeret,
• megfelelő tájékozódási, tér-

képkezelési képesség,
• az összeírás területén való 

helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és 

állandó elérhetőség.

A számlálóbiztos tevékeny-
ségéért jogszabályban meg-
határozott összegű díjazás jár, 
amelynek összege a felkeresett 
címek, valamint az adatgyűj-
téssel érintett ingatlanok és 
személyek számától függ. Érté-
ke akár a bruttó 200.000,-Ft-ot 
is elérheti. A jelentkezéseket 
a tat.hu oldalon található 

nyomtatvány kitöltésével 2022. 
szeptember 20. napjáig várjuk 
az alábbi módokon:

• személyesen a Táti Polgár-
mesteri Hivatalban (2534 Tát, 
Kossuth Lajos utca 15.) Kozlik 
Zsolt jegyzőnél vagy

• postai úton a Táti Polgár-
mesteri Hivatal 2534 Tát, Kos-
suth Lajos utca 15 címen 

• e-mailben a tatjegyzo@tat.
hu, polghivatal@tat.hu e-mail 
címeken.

A számlálóbiztosok kiválasz-
tása a jegyző feladata. A sikeres 
vizsgát tett jelentkezőkkel a Táti 
Közös Önkormányzati Hivatal 
megbízási szerződést köt. 

A felhívással kapcsolatban 
további információt Kozlik 
Zsolt jegyző nyújt a 06 33/ 
514-510/15 melléken vagy 06 
33/514-510/17 melléken, illet-
ve a tatjegyzo@tat.hu e-mail 
címen keresztül.

Jelentkezés számlálóbiztosnak
 a 2022. évi népszámláláshoz

Tát Város Önkormányzata számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. októ-
ber-novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adat-
gyűjtési időszakára.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

a táti ÜGYSEGÉD
félfogadási ideje 2022. szeptember 1-től

az alábbiak szerint változik:

MINDEN PÁRATLAN HÉTEN,
HÉTFŐN 10:30-12:30

2022. évben az ügyfélfogadási napok
az alábbiak:

Szeptember 12., szeptember 26., október 10., 
október 24., november 7., november 21.

 december 5., december 19.

A települési ügysegédnél 
leadható kérelmek, különösen:

- aktív korúak ellátásai
- közgyógyellátás

- ápolási díj

- gyermekek otthongondozási díja
- egészségügyi szolgáltatásra való

jogosultság (TB)
- családtámogatási ügyek

(családi pótlék, GYES)
- nyugdíjügyek

- megváltozott munkaképességűek ellátásai

Az ügy segéd elérhetősége:
Kelemen Marianna +3670/199-7913

Megértésüket köszönjük!

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Esztergomi Járási Hivatal

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.
Tel.: 33/795-000 fax: 33/795-051

e-mail: hivatal.esztergom@komarom.gov.hu

Mobilizált 
Ügyfélszolgálat

(KAB-BUSZ)

Értesítjük Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a Mobilizált Ügyél-

szolgálati busz Táton

2022. szeptember 26-án
(hétfőn) 13-14 óráig

a Kultúrház előtt
érhető el.

A KAB-BUSZ-ban a díjak, 
illetékek kiegyenlítésére 
bankkártyás fizetési lehető-

ség biztosított.

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal
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A régi Római Naptár szerint 
az év márciussal kezdődött, 
így illett a hetedik hónapra a 
latin septem (= 7) név. A Gergely 
Naptár szerint a szeptember 9. 
hónapja lett az évnek, de rajta 
maradt a septem név, s ez nem-
igen zavar senkit. A zenészek 
szeptimnek nevezik a 7. fokot, 
a 8.-at oktávnak. 

A Szent Mihály hava elneve-
zés népi kezdeményezésként 
alakult ki, ahogy a május Szűz 
Mária hónapja lett. Szep-
temberben van a szent Főan-
gyalok ünnepe, élükön Szent 
Mihály Főangyallal (Micha 
el – ki olyan, mint az Isten!); 
a virágos májust pedig Szűz 
Máriának ajánlották. Az Arvi-
surák a Földanya hónapjá-
nak nevezik a szeptembert. A 
bolygók az ókori görög-római 
mitológiai istenségek nevét 
v iselik: Merkúr, Vénusz… 
Megkísérelték megkeresztelni, 

szentek nevét adni a boly-
góknak, de ez nem terjedt el, 
maradt a régi. Ez sem zavar 
senkit, hiszen semmi hatással 
sincs ránk egy mitikus istenég 
nevének említése. Az embe-
rek esetében is a név már csak 
egy betűkből – sőt számokból 
– álló azonosító kód. Szára-
zabbá vált a nevezéktan, úgy 
látszik, ez felel meg a technika 
követelményeinek.

M it  t a r tog at  mé g a 
szeptember?

Szeptemberben született 
Kossuth Lajos, 220 év vel 
ezelőtt.

S z e pt e m b e r b e n k e z d-
te ostromolni Eger Várát a 
török, 470 év vel ezelőtt. A 
negyvenezres török sereggel 
szemben az egri vár védői 
kétezer-ötszázan se voltak, 
mégis a védők győztek; nem 
feledkezve meg itt a hősiesen 
küzdő egri nőkről sem.

1951-ben szeptember első 
vasárnapjára tették a Bányász-
napot , országosan. Előtte 
vagy szent Borbála napján 
(dec.4.), vagy pl. Tatabányán 
a Bánya-lelkészség templom-
búcsúján (aug.20.) emlékeztek 
meg a bányászokról. Tokodon 
ma is él az augusztus 1. vasár-
napi megemlékezés.

Szeptemberben ünnepel-
jük Szűz Mária születésnap-
ját (szept.8.). Jézus által égi 
anyánk lett Ő, benne fut egy-
be az összes földi anya minden 
értéke. Több búcsújáró helyen 
kis-búcsúként em leget i k 
(Mária megdicsőülése – aug. 
15. – a nagy-búcsú).

Szeptemberben gyerekek, 
iskolába menjetek – szól a régi 
versike. Az iskola is egyiknek 
öröm, a másiknak szorongás. 
Meglepetten és elégedetlenül 
hallottam a nyáron, hogy az 
érettségizettek többsége a 

társadalomtudományok felé 
tartva akarja folytatni felső-
fokú tanulmányait és keve-
sen a természettudományok 
felé. Csábító, hogy a társada-
lomtudományok művelőinek 
elég sokat beszélni és keveset 
tudni. Jelen kultúránk – tech-
nikai szövedékével együtt – a 
tudásra épült. Ezt nemcsak 
megőriznünk, de továbbfej-
lesztenünk is kell. Ezért szük-
séges a természettudományok 
művelése. Jó emberek közt 
lenni, s ebben a társadalom-
tudósoknak bőven van részük. 
A természetkutató a magános-
ság felé sodródik, de ha tudja, 
hogy a közösség érdekében 
végzi munkáját, ez erőt és 
kitartást ad neki, nem beszél-
ve a felfedezés és a feltalálás 
öröméről. Azokat a századokat 
éljük, amikor az emberiség a 
sokat beszélő korszakából a 
tettek korszakába nő át, akár 
a gyermek, amikor felnőttkora 
felé halad. Épségünk és jövőnk 
érdekében sok feladat áll előt-
tünk, s ezek megoldásához 
csak annyi beszéd kell, ami a 
tettekhez szükséges.

Tevékenységeink közben 
Isten rendszeresen jelenjen 
meg gondolataink között, 
egyébként felborul egyen-
súlyunk és megint csak nem 
fogjuk jól érezni magunkat, 
a kármenny i fel fedezéssel 
és feltalálással sem. Azt is 
mondhatjuk: a természetku-
tatók a Biblia második kötetét 
írják. Mi mást is kutathatna az 
ember, mint Isten bámulato-
san szép és gazdag Művét!?

A szeptember után jön-
nek a többi emberek. Némely 
vidéken embereken a férfia-
kat értik; a férfi az ember, a nő 
az asszony. A nők ugyanúgy 
emberek, mint a férfiak. Gon-
dolt erre a naptár is, s a máju-
son kívül még egy hónapot a 
nőknek szentelt: a Júli-ust.

Isten éltesse a Wa lzer 
Olvasóit!

KARDOS MIHÁLY PLÉBÁNOS

Szent Mihály hava
Kardos Mihály plébános írása

Vannak, akik szeretik az ősz felé mutató szeptembert, vannak, akik azt látják: 
"Már hó takará el a bérci tetőt". Zavart kelt bennünk, hogy az időjárás régi me-
netrendje felborult. Ezzel nekünk kell megküzdenünk, s következményeit vi-
selnünk kell.

DOMENICO GHIRLANDAIO: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE
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Egyszer régen nekem is volt 
saját borom, a saját szőlőmből. 
Nagyon finom vörösbor volt. 
Farkasék pincéjében préseltük 
a szőlőt. Akkor láttam először, 
hogyan készül a bor. Béla, a 
házigazda mindent részlete-
sen elmagyarázott, de én már 
azóta jóformán semmire sem 
emlékszem. Mindegy, a bor 
elkészült, hordóba került. Száz 
liter borom lett. Két ötvenliteres 
fahordóban vittem haza. Mind-
két hordót két-két pirosra festett 
vaspánt fogta össze. Ez nagyon 
imponált nekem, úgy éreztem, 
hogy a vörösborhoz pontosan 
ez illik. A bort az udvarunkon 
a pincénkben tároltam. Kénez-
tem, gondoztam úgy ahogy kell. 
Fogyasztgattuk lassan, jó pár 
liter el is fogyott belőle, de nagy 
része sajnos tönkrement. Beteg 
lettem, nem ihattam bort. Nem 
sokkal utána Márta meghalt, 
és én teljesen megfeledkeztem 
a borról. Amikor rátaláltam, 
már megette a penész. Ki kel-
lett dobni. Ez a története az én 
boromnak. Nem tudom, ked-
ves, avagy inkább elszomorí-
tó-e a történet, de a bor valóban 
nagyon finom volt újkorában, és 
szívesen iszogattuk, ez tény.

Ám ahhoz, hogy eljussunk 
idáig, keményen dolgozni kel-
lett a szőlőben. Egy idős házas-
páré volt a szőlőskert és mivel 
ők már nem tudtak vele foglal-
kozni, nekünk adták művelésre. 
Márta intézte az intéznivalókat. 
Neki létszükséglet volt a kerti 
munka, de még inkább a mezei 
munka. A határt, a végelátha-
tatlan mezőket szerette legjob-
ban. Szinte naponta biciklire 
pattant, a gyerekekkel együtt, 
és ment ki a határba, ahogy ő 
mondta, vagyis a Sashegyre. 
Ott volt a szőlő a domboldalon. 

Míg ő kapált, a gyerekek a közel-
ben sertepertéltek. Hétvégéken 
én is velük tartottam. Ilyenkor 
kettesben kapáltunk. Mezít-
láb a jó forró homokos talajon. 
Nem sokat konyítottunk a sző-
lészethez, főleg én nem, ennek 
ellenére igen jól termett a sző-
lő. Szüreteléskor Béla anyuká-
ja, Kati néni is besegített. Az 
ő szőlője a mienkével határos 
volt. Szépen mosolyogtak ránk 
az érett szőlőfürtök a szőlősoro-
kon. A vállunkra akasztott put-
tonyba rakosgattuk a leszedett 
fürtöket. Onnan is ugyanolyan 
szépen mosolyogtak. Kati néni 
egy-egy eligazító szava mindig 
a legjobbkor jött. Jól ismerte 
a kertészkedés, gazdálkodás 
minden fortélyát. 

Sokat köszönhetünk neki 
egyébként is. Mindkét lányunk 
gyakran és szívesen vendéges-
kedett nála. Olyan volt ő, mint 
egy pótnagymama. A lányok 
tőle tanultak hagyománytisz-
teletet, és a természet szerete-
tére is ő nevelgette őket. Mártát 
nagyon kedvelte, és Márta is a 
szívében hordozta őt. Kölcsö-
nös volt a szimpátia. Még az 
arcvonásaik is valamennyi-
re hasonlítottak. Erre akkor 
lettem figyelmes, amikor a 
kezembe került Kati néninek 
egy fiatalkori fényképe. Ő is 
harmonikázott lánykorában, 
akárcsak Márta. 

Kati néni a 90-edik életévét 
közelíti. Van az udvarunkon 
egy szőlőlugas, amit még Márta 

emlékére telepítettem. Egyik 
dédelgetett álma volt, hogy 
legyen a kertünkben szőlőlu-
gas. Nemrég a lugas két szőlő-
tőkéje kiszáradt. Ezek pótlására 
kaptam a tavasszal Kati néni-
től néhány kigyökereztetett 
szőlővenyigét. Szabályosan, 

az utasításainak megfelelően 
ültettem el a szőlőcsemetéket. 
Kettőt sajnos sikerült fűnyíró-
val lekaszabolni, egy elszáradt, 
de maradt kettő, azok köszönik, 
jól vannak, virulnak, hozzák az 
új hajtásokat és, úgy néz ki, ter-
més is lesz rajtuk már az idén.

Milinszki Márton: Visszaemlékezések, esszék, gon-
dolatok című kiadványa megrendelhető a +36 33 
739 552 telefonszámon (20-21 óra között).

Milinszki Márton:
Egyszer régen nekem is volt saját 
borom

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: Új játszótér a Magtár mögött
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Vártunk már haza, hogy élmé-
nyeidet a szűkebb baráti kör-
ben, a volt kollégák körében 
elmeséld. A hír, ami május 9-én 
érkezett helyetted, szinte lebé-
nította mindazokat, akik napi 
kapcsolatban voltak Veled. A 
tágabb közösség pedig értetle-
nül vette a gyorsan terjedő, a 
hihetetlenségbe, az elmúlásba 
torkolló valóságot. Megdöb-
bentünk. A barát, az osztályfő-
nök, a kolléga köszönés nélkül 
távozott.

Értékes, a közösségért tevő 
embert veszítettünk el, akinek 
élete és munkássága nyitott 
könyv volt előttünk.

De ki is volt Ő – Krakó 
László?

1947. november 23-án Doro-
gon született – a Mogyorósbá-
nyán élő Krakó Ferenc és Kuncz 
Anna elsőszülött gyermekeként. 
Az apa a Dorogi Szénbányák 
Vállalat dolgozója volt, az édes-
anya háztartásbeli. Egy testvér-
húga van: Anna.

Szülőföldnek mindig Mogyo-
rósbányát tekintette. Általános 
iskolai tanulmányait falujában 
folytatta, majd a nyergesújfa-
lui Irinyi János Gimnáziumban 
tett érettségi vizsgát 1966-ban. 
Ezután sorkatonai szolgálatra 
vonult be, 27 hónapos határőr-
ségi idejét a Sopronhoz tartozó 
őrsökön töltötte.

1969. február 18 - 1969. júni-
us 30.: Mogyorósbánya Általános 
Iskola – képesítés nélküli nevelő.

1969. szeptember 01 - 1971. 
július 01.: Gelka – Rádió – TV 
szerelő szakmunkás tanuló.

1971. július 02 – 1974. augusz-
tus  15.:  Kőbányai  Gyógyszer- 
árugyár műszerésze.

1971-ben megházasodik, fele-
sége Kátai Éva, a Kertvárosi Isko-
la gazdasági vezetője.

Két gyermekük – Csaba 1974-
ben (2002†), Balázs 1979-ben 
született.

1972 – 1974 a győri Közleke-
dési és Távközlési Műszaki Főis-
kola hallgatója – és tesz sikeres 
államvizsgát.

Az 1974-es szeptemberi tanév-
kezdéstől a Tát-Kertvárosi Álta-
lános Iskola tanítója.

1976-ban fizika szakos 
tanári, 1982-ben kémia sza-
kos tanári diplomát szerez az 
egri Tanárképző Főiskolán 
és tanítja generációk sorát 
2008-as tanévvel bezárva, 
nyugdíjazásáig.

Nagyon körülményesen, több 
iskola típust végig járva lett 
pedagógus. Az a szívós törek-
vés, amellyel megvalósította 

célkitűzését, igazolja hivatás-
tudatát, szakmaszeretetét.

A kertvárosi iskolában eltöl-
tött 34 év egy kiforrott, szak-
máját szerető és magasfokú 
pedagógiai, emberi kultúrá-
val rendelkező személyiséggé 
formálta. 

Higgadt, elemző megközelí-
tései mindenkor tudományos 
alapokra épültek. Sokoldalúsá-
ga, elemző készsége és képes-
sége a vitákban racionális 
gondolkodását igazolták, mert 
azokat természettudományos 
alapokra helyezte. Nem beszélt 
mellé. Vállalta a vitákat és 
partnerét nem legyőzni, megy-
győzni szerette. Ha kellett, a 
problémát a legkisebb, már jól 
kezelhető elemeire bontotta és 
azzal érvelt! Szenvedélyes vita-
partner volt, de sohasem fölé-
nyeskedő. Ösztönösen jóindu-
latú személyisége népszerűvé 

tette a tantestületben és tágabb 
baráti körben. Elismert egyéni-
sége volt a Pedagógus Turista 
csoportnak.

Sikereinek kulcsát a tanulók 
körében és érdekében végzett 
nevelő-oktató munkája jelen-
tette. Szerette diákjait, becsülte 
őket. Minden gyermeket komo-
lyan vett, mindenkit a saját 
képességeihez mérten osztá-
lyozott. A jóktól még többet 
követelt, de tett is azért, hogy 
még jobbak legyenek. Nagy-
szerűen kiegészítette a köte-
lező tanagyagot a tanulmányi 
versenyekre való felkészítéssel. 
Mindent megtett azért, hogy 
játékos, kísérletekkel alátá-
masztott formában adja át a 
tananyagot. Volt is eredménye. 
Országos versenyekig jutottak 
el tanítványai. A dicsőséget nem 
magának, hanem a nyertes sike-
rének könyvelte el.

Céltudatos volt – példamuta-
tó. Példát adott viselkedésből, 
az etikett szabályaiból. Krakó 
Tanár Úr azzal is megtisztel-
te diákjait, hogy mindig ele-
gánsan, öltönyben jelent meg 
óráin, az elmaradhatatlan 
kémikusokra jellemző fehér 
védőköpenyben.

Jól sáfárkodott ismeretsé-
gi körében annak érdekében, 
hogy minél több külső támo-
gatást kapjon az iskola. Olyan 
fizika-kémiai szaktantermet 
alakított ki – külső forrásokból – 
amelynek csodájára jártak szak-
tárgyi kollégái az általa vezetett 
továbbképzési napokon.

Diákjai szerették. Nem volt 
soha fegyelmezési gondja. A 
szakmai munkája mellett jelen-
tős szerepet vállalt az ifjúsági 
mozgalomban. Pályája vele-
járója volt az úttörőmozgalom 
szervezett tevékenysége az 
iskolákban. A 4952. számú Flóri-
án István úttörőcsapat vezetője 
volt 1974-től 1990-ig. 

Az iskola 50 éves jubileuma 
(2009) alkalmából a csapat 
történetének feldolgozása is a 
nevéhez fűződik – a megjelent 
iskolatörténeti kiadványban. 
Nagy szakmai tapasztalattal, 

Emlékezés a barátra, tanárra, az 
emberre

- Elhunyt Krakó László Tanár Úr

„Megfigyelés, kísérlet, mérés és számolás nélkül nincs természetkutató mun-
ka, nem születik tudás" (Leonardo da Vinci)
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hozzáértéssel szervezte 13 év 
– 1978-1990 – vándortáborait, 
a gyereksereg nagy örömére, 
amelyeket ma már felnőtt diák-
jai az osztálytalálkozókon nosz-
talgiával emlegetnek.

A Tanár Úr a legszebb és leg-
rangosabb „szakmának” gon-
dolta a tanári hivatást, és végül 
sikerült is gyermekkori álma.

Magas színvonalon művelte, 
becsülettel teljesítette vállalt 
kötelezettségeit. Népszerű volt 
diákjai, tanártársai, a szülők 
körében.

Munkájára sokan felfigyel-
tek. Elismerések, kitüntetések, 
díjak a bizonyítékok. Kollégánk 
ezek közül két díjra volt igazán 
büszke.

2011. március 12-én Sárospa-
takon az Eötvös Lóránd Fizikai 
Társulat Mikola Sándor díjban 
részesítette. Ezzel ismerték el 
szakmai munkáját az anyaisko-
lájában, és az Országos Öveges 
fizikaverseny döntőjének lebo-
nyolításában a zsűriben végzett 
munkáját. Továbbá a tehetség-
gondozásban három évtizeden 
át való aktív részvételét.

 A jelenlegi szabályozás szerint 
évente legfeljebb két Mikola-díj 
osztható ki – egyiket általános 
iskolai, másikat egy középiskolai 
fizikatanár kapja. 1961-ben ala-
pították a díjat. Mikola Sándor 
(1871-1945) a Budapesti Evan-
gélikus Gimnázium (más néven 
Fasori Gimnázium) fizikatanára 
volt. 

A szakmai munka mellett volt 
ideje, energiája a Kultúrház szer-
vezésében rendszeres, népsze-
rű, ismeretterjesztő előadások-
ra, vetített képes bemutatókra.

A sokoldalúságára jellemző, 
hogy tudatosan fordult a kör-
nyezetvédelemhez. Tudomá-
nyos alapossággal dolgozta fel 
„A Táti-szigetek és természeti 
értékei” című, 2015-ben meg-
jelent könyvében a település-
történetéhez tartozó szigetcso-
port múltját, történetét, állat- és 
növényvilágát.

Fotósnak is sikeresnek bizo-
nyult. A táti képes album hűen 
tükrözi fejlődő településünk 
arculatát és hasznos ajándék a 
város lakosságának. 

Mindig mondta – nem az 
elismerésért teszem! Szeretem 
a környezetemet, a települést. 
Nem véletlen, hogy a Képvise-
lő-testület is felfigyelt munkájá-
ra, a közért tett sokoldalúságára. 

Ezt ismerte el 2017. decembe-
rében, amikor több évtizedes 
kiemelkedő pedagógus mun-
kájáért, a város közéletében 
végzett tevékenységéért „Dísz-
polgári Címet” adományozott 
Krakó László Tanár Úrnak.

Mint barátja, mint volt iskolá-
jának igazgatója dolgoztam Vele. 
Korábban is sokat beszélget-
tünk, jártuk a vidéket, az orszá-
got, jártuk Szlovákiát. Napokat 
töltöttünk négyesben (Papp, 
Krakó, Simon, Horváth). Nagy-
börzsöny, Örvényes (Balaton) 

évente visszatérő őszi-téli prog-
ram volt. Jártunk Kárpátalján, 
az ezeréves határnál, voltunk 
„Sissi” királyné kedvenc üdülő-
helyén, Meranoban.

Megismertük egymást, viták-
ban erősödött barátságunk. 
Mindjobban megismertem az 
embert. Megismertem peda-
gógusi ars poetikáját. Tudatos 
volt, alapos, tényeken nyugvó. 
Vallotta:

- magasszintű tudás kell, 
talán néha az is kevés

- sokat kell az iskolában 
tenni, felkészülni az órára, a 
kísérletekre

- sokat kell a gyerekekkel 
lenni – tanórán kívül, kor-
repetálni, versenyre készül-
ni,  kirándulni, pályázatokat 
megírni-előkészíteni

- el kell fogadtatni magunkat 
a tanítványokkal

- őszinteség – tisztesség, biza-
lom két irányba

- el kell fogadtatni a kollégáim-
mal és a szülőkkel a személyemet

- jó kapcsolatot kell kialakíta-
ni a külső szervezetekkel

- eredményeket kell produkálni
Ez töltötte ki az életét. Vallotta 

mint pedagógus, mint ember és 
a gyakorlatban meg is valósítot-
ta. Bizonyítja ezt sok-sok sikeres 
diákja.

Jó volt vele lenni, közös mun-
kákban, szórakozásban. Jó volt 
hallgatni beszámolóit a fizika 
magasabb minőségében való 
jártasságáról, a CERN-ben 

szerzett tapasztalatairól, ahol 
két ízben is járt a Tudományos 
Társulat tagjaival.

Nem hagyhatom szó nélkül a 
baráti körben gyakran megcsil-
logtatott gasztronómiai jártas-
ságát, gyakorlati megnyilvánu-
lásait egy-egy cifrázott, ízesített 
ételkülönlegesség elkészítését. 
Fenséges módon tudta elkészí-
teni és dicsérni művét.

Ez mostantól már mind az 
emlékezésé.

Kedves barátunk, kollégánk, 
Tanár Úr!

Hiányzol és hiányozni fogsz!
Emléked őrzi az iskola tan-

testülete, volt diákjaid százai, a 
szűkebb baráti köröd.

– Sírodat őrizze kegyelet, 
Emlékedet az idők. – 

HORVÁTH ISTVÁN
NYUGALMAZOTT ISKOLAIGAZGATÓ

„Szomorú hírrel indult az idei 
tanévünk. Iskolánk egykori alsós 
tanítója, Kubecz Jánosné, (Sza-
bó Edit, 1949-2022) Edit néni 

elhunyt. Gyerekszeretete, segí-
tőkészsége, pedagógiai tudása, 
szerénysége, fanyar humora hiá-
nyozni fog." (Kalmár Károly)

Szeretett és tisztelt kolléga-
nőmtől, Edittől, Kubecz János-
nétól búcsúzom...  

Drága Edit! 
Iszonyúan hiányozni fognak 

a látogatások, mikor évente egy-
szer összeálltunk és elmentünk 
Hozzád "bosszantani", szeret-
getni, felvidítani Téged. Mennyi 
nosztalgiázás, mennyi sírós-ne-
vetős emlék merült fel ezeken a 
délutánokon...  

Mindig érzelmileg csurig 
töltötten, pihekönnyű lélekkel, 
fülig érő szájjal jöttünk el Tőled, 
és már számolgattuk is, mikor 
jöhetünk legközelebb.  

Most is készültünk, május 
vége óta. De nem mehettünk, 
nem volt rá lehetőség. Végül azt 
mondtuk, ebből már szeptember 
16. lesz megint, a neved napja, 
de úgy is jó, volt máskor is, hogy 
kicsúsztunk a nyárból. Csak 
mehessünk, lehessünk, merít-
hessünk, mint mindig... 

Mindent köszönök, amit Tőled 
tanultam és kaptam.  

"Senki nem tölti már be a 
helyét. Vele tűnik egy világ-rész.  
Aki volt, az egyszer volt.  Nincs 
utána más.  Velünk volt. Most 
velünk nincs.  És nincs tovább.  És 
a nincs megmarad.  Fogy a világ. 
Még egy dal valakiért, aki már 
többé nem jön el.  Nem lesz szép. 
Nem ragyog.  És nem lesz ugyanaz 
semmi sem.  Tudom, ő már úgy-
sem hallja, mégis így kell, hogy 
legyen.  Még egy dal, egy utolsó 
kiszakad még.  És elengedem.” 

(Mobilmánia/Horváth Attila: 
Magdi utolsó dala)

BALOGHNÉ BACSA ILONA
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 ? Kedves Mihály atya! Azt 
hiszem, nem vagyok vele egye-
dül, ha azt mondom, hogy a 
ministráns éveinket meghatá-
rozták az együtt töltött kirán-
dulások, a kajakozás, kerékpá-
rozás, a csillagászat. Honnan 
ered ez a természetszeretet? 

A születettség valamit meg-
határoz. Arra nagyon emlék-
szem, hogy kettő vonzott 
nagyon engem kisgyermek 
kortól: a kerék, meg a termé-
szetes természet. Apámmal 
vágattam a gömbfából a kere-
keket, azt csak át kellett ütni 
egy szeggel, léccel összekötni 
és már kész is volt a Forma1-es. 
Én a falusi gyerek mindig 
viszolyogtam a búzatábláktól, 
a kultúrterületektől, viszont 
szívesen tartózkodtam a dűlők 
közt. Az legtöbbször meg volt 
hagyva a maga valóságában. 
Szabolcsban elég merész dom-
bok, komoly homokdombok 
vannak, és a szőlőskertünk 
egyik élménye volt, hogy én 
felmentem a dombtetőre, mert 
addig ment a szőlő tulajdon. 
Volt ott egy sáv, senkiföldjén, 
a dombtetőn, ahonnan nyugat 
fele nézve a Tokaji-hegy ponto-
san a napszálltába esett bele és 
az olyan gyönyörűen kirajzo-
lódott. Az én szülőfalum körül 
semmiféle folyó nincs, de én 
mindig vágyakoztam. Ha tiszta 
idő volt, még a Zempléni hegy-
sor is kirajzolódott. Harmadi-
kos gimnazista korunkban 
hárman biciklire szálltunk és 
elmentünk Tokajba, kontrás 
biciklikkel. Aztán amikor erre 
a vidékre kerültem kitombol-
tam magam a hegymászásban. 
A hegyeken jobban megtalál-
tam a természetest, amit nem 
művelnek. Sokat kirándul-
tunk, volt úgy, hogy csurgott 

az eső, de én mondtam, hogy 
ilyenkor is szép a természet! 
Amit esőben látunk, azt nem 
láthatjuk napfényben! A fel-
hők gyönyörűen ráültek a hegy 
csúcsára, fenn már a prédiká-
lószék közelében – ahol vele-
tek is voltunk – mentünk kora 
tavasszal egy hóvihar után. Ha 
egyik irányba néztél minden 
fa fehér volt, a másik irányba 
minden fa fekete volt, mert a 
szél az egyik oldalra tapasztot-
ta a havat. Ezt nem mindenki 
tapasztalta meg, van, akinek a 
szoba a gyönyörűség… Én meg 
kint voltam otthon. 

 ? Említette, hogy a szülőfalu-
jánál nem volt folyó. Akkor a 
kajakozás és a víz iránti vágyó-
dás csak később kezdődött, 
amikor a Duna közelségébe 
helyezték?

Nem ekkor kezdtem (nevet). 
A kertünk mellett ment el a 
makadám út, mellette volt 
egy nagy árok, ahol nagy eső-
zés után, ilyen derékig érő víz 
gyűlt össze benne és vala-
meddig benne volt, 1-2 hétig. 
És akkor levittük a teknőt, a 

mosóteknőt meg a gyalogsági 
ásót, ami az első világhábo-
rúból maradt meg, evezőla-
pátnak. Na az volt az első 
kajakozás. Egyszer egy mun-
katárssal a kutatóintézetből, 
ahol dolgoztam kibéreltünk 
egy kajakot Zamárdiban, de 
a vizet kézzel merni kellett 
a csónakból… Na az volt egy 
idétlen kajakozás. Aztán a 
Velencei tónál készítettünk  
filmet Jézus életéről, készül-
tünk születésének 2000. évfor-
dulójára. Volt jelenet, amihez 
kellett csónak, béreltünk is, 
és valamit forgattunk ott. De 
itt, Táton már a paradicsom 
következett. Elmentem Täicht 
István tanárhoz tanácsot kér-
ni, hogy vennék egy kajakot, 
erre odaadták a csónakház 
kulcsát! A Kis-Duna itt nagy-
szerű volt a gyerekeknek, mert 
nem volt veszélyes hullámzás. 

 ? A Jézus életéről szóló film-
ről jómagam nem is tudtam, 
viszont velünk is több kisfilm 
készült, és ha jól tudom, a 
korábbi plébániák hittanosai-
val is forgattak. Jó kiegészítése 

volt ez a hittanóráknak. Nya-
ranta készültek vagy különle-
ges alkalmakhoz, évfordulók-
hoz kötötte őket?

Nyáron jóformán semmit 
nem tudtunk csinálni, pedig 
mindent a nyárra toltunk, 
mint az ember nyugdíjas korá-
ra akar, de nyáron össze-vissza 
mentek. Az Erzsébet filmnél 
történt – abban te is benne vol-
tál – hogy Drexler péktől kap-
tunk egy halom kenyeret, gyö-
nyörűek, frissek voltak, hogy 
Erzsébet ossza a kenyereket, 
amikor kiderült, hogy Erzsé-
bet nyaral, épp a kulcsszereplő 
nincs. Eltettük a kenyereket két 
hétre, de addigra úgy megszá-
radtak, hogy arra kellett figyel-
ni, hogy ne csörögjenek-zörög-
jenek, hát Erzsébet nem száraz 
kenyeret osztott! Évfordulós 
csak a Jézus film volt, Jézus 
életéből 20 jelenettel. A Pász-
torjáték karácsonyra volt. Én 
ezeknél a filmeknél nagyon 
nyugodt voltam, tudtam, hogy 
nem fogunk mi versenyezni 
Fellinivel. Ezek a filmek addig 
voltak érdekesek, amíg csinál-
tuk, utána legfeljebb a nagy-
mama megállapította, hogy 
az én unokám a legszebb a 
világon. De amíg csináltuk, az 
összekovácsolódás volt. És fej-
lődtek a magyar nyelvben! „Ezt 
így hangsúlyozd, úgy hangsú-
lyozd, még egyszer” volt, hogy 
tízszer kellett venni, mert nem 
jött rá, hogy kell hangsúlyozni. 
Ezek a kínlódások voltak érté-
kesek. Én megcsináltam a for-
gatókönyvet, a szöveget, amit 
szerettem csinálni, nem jelen-
tett terhet. Amolyan alkotás 
volt, ne hamisítsd meg a Biblia 
szövegét, viszont tedd színes-
sé, dúsítsd meg, öltöztesd fel a 
szöveget! 

 ? Szóba került a nyár. Én a 
ministráns évek nyaraira úgy 
emlékszem vissza, hogy renge-
teg időt töltöttünk a plébáni-
án, a táborokban vagy a közös 
kajakozások alatt. A fiúk sokat 
faragtak Mihály atyával, hajó-
kat készítettek. Akkor minden 

80 éves Mihály atya
Tát nyugalmazott plébánosa
Születésnapja alkalmából Kardos Mihály atyával, Tát díszpolgárával 
beszélgettünk
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lány kicsit fiú szeretett volna 
lenni!

A fafaragás türelmet kíván. A 
faragás apámtól ellesett dolog, 
ő indította meg bennem. A 
művészet mindenkiben ben-
ne van, ha készít valamit, 
tesz rá egy kis díszt. Egy ven-
dégasztal is díszítés kérdése, 
ezek a művészet megnyilvá-
nulásai. Apám mindenre tett 
egy kis díszt, ha készített egy 
nyelet, arra tett egy kis díszt, 

egyszerűt, nem foglalkozott 
vele órákat, hanem rátette és 
az ott volt.

Először egy Szűz Mária 
szobrot akartam faragni vörös 
téglából, de az annyira kudarc 
volt…

 ? A csillagászat is ehhez a 
természet szeretethez, vágyó-
dáshoz kötődik vagy van vala-
milyen különös oka ennek az 
érdeklődésnek?

Nem tudom honnan jött… 
Csak jött. A hetvenes meg a 
nyolcvanas években csináld 
magad mozgalom volt a csilla-
gászatban. Hát nem volt akkor 
pénz, meg nem is lehetett kapni 
komoly optikákat. Még az SZK 
3-as orosz gabonakombájn 
alkatrészét is felhasználtuk, 
ha az valamire alkalmas volt, 
távcső állványra vagy valamire.

Kedves Mihály atya! A 
magam és azt hiszem nyugodt 

szívvel mondhatom, hogy 
minden egykori ministránsa 
nevében köszönjük azt a sok 
élményt, amellyel közelebb 
vitt minket a természethez, 
elősegítve a közösségünk, 
jó barátságok kialakulását! 
Nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából pedig sok kegyel-
met kívánunk és, hogy ezeket 
a tevékenységeket még sokáig 
gyakorolhassa!

KOVÁCS ARANKA

Turi Lajos táti polgármester-
től megtudtuk, hogy a vetés-
forgóhoz hasonlóan a három 
település közül mindig más 
szervezi meg a rendezvényt, 
most éppen a táti egyházköz-
ség és a képviselő-testület volt 
a házigazda. Elmondta azt is, 
hogy a helyszínen korábban 
egy fából készült kápolna állt, 
mely az idő viszontagságai 
miatt tönkrement. Ismertet-
te, hogy az egykori építmény 
helyén Kátai Ferenc korábbi 
táti polgármester ötlete alap-
ján helyi vállalkozók anyagi, 
illetve fizikai segítségével, 
példás összefogás révén épült 
meg az új kápolna. 

Szőcs László táti-tokodi 
plébános mondta el a kápol-
nánál az igeliturgiát, melyben 
Szent Orbán, vagyis a szőlő-
termesztők, illetve a kádárok 
és kocsmárosok patrónusá-
nak közbenjárását kérte a bő 
termésért. Az ünnepség során 
Vitális Gábor szalézi atya, a 
Mogyorósbányai Szűz Mária 
neve Plébánia kormányzója, 
Turi Lajos táti, Bánhidi László 
tokodi, valamint Havrancsik 
Tibor mogyorósbányai polgár-
mester könyörgéseket olvasott 
fel.

Az igeliturgia után fellépett 
a Táti Német Nemzetiségi Dal-
kör, a Táti Férfikórus és a Táti 
Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekar. A ceremónia agapéval 
és kötetlen beszélgetéssel 
zárult. 

Tát polgármesterétől meg-
tudtuk azt is, hogy az időjárás 

mindig nagyban befolyásolja, 
hogy mennyien jönnek el a 
településekről.

Általában 200 fölötti lét-
szám szokott lenni, most a 
borongós, felhős idő miatt 
„csak” százötvenen látogat-
tak ki a kápolnához. Eleget 
tett a meghívásuknak Pol-
hammer László, a Vinum 
Ister-Granum Regionis Borlo-
vagrend nagymestere és Erős 
Gábor, a térség országgyűlési 
képviselője is.

WALZER PATRIK

Három gyülekezet fohászkodott 
Szent Orbán napján
Idén Tát szervezte az eseményt

Immár huszonkilencedik alkalommal rendezték meg az Orbán-napi ünne-
pet a Mogyorósbánya, Tát és Tokod települések hármashatárán található kis 
kápolnánál
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Nekem nincsenek olyan emlé-
keim, hogy gyermekkorom óta 
rendőr szerettem volna lenni. 
Édesanyám mindig azt mond-
ta, hogy én katonai pályára 
vágytam – jegyezte meg  Deb-
reczeni István, aki fiatalkorát 
Bajnán töltötte, oda járt álta-
lános iskolába is. Azután az 
esztergomi I. István Híradás-
technikai Szakközépiskolá-
ban tanult, majd tanulmányai 
befejezését követően a Labor 
MIM-nél helyezkedett el. 

– Már akkor foglalkoztatott 
a rendvédelmi hivatás, ezért 
egy barátommal megbeszél-
tük, hogy felülünk az MZ 250/1 
motorjára és elmegyünk Tata-
bányára, ahol megkérdezzük, 

hogyan lehetünk rendőrök. 
Végül a megyei rendőr-főka-
pitányság személyzeti osztá-
lyán fogadtak minket. Később 
eljöttek hozzánk, elbeszélget-
tek velem és sikeresen felvettek 
rendőrnek –  emlékezett vissza.

Debreczeni István rendvé-
delmi tanulmányait a Határ-
őrséghez tartozó BM Tarta-
lékos Tisztképző Iskolájában, 
hatá rőrképzés keretében 
kezdte, majd jó tanulmányi 
eredményeinek köszönhetően 
felvették a rendőrtiszti főisko-
lára, ahol elvégezte a bűnügyi 
szakot. 

– 1987. február 22-én szereltem 
fel, próbaidős rendőr alhadnagy-
ként kerültem Esztergomba. Egy 

évig bűnügyesként jártam az 
éjszakákat, többek között egy 
idősebb nyomozóval dolgoztam 
együtt az akciócsoportban, aki 
nagyon sok mindenre megta-
nított. A 90-es években Eszter-
gomban mindig történt vala-
milyen „izgalmas dolog”. Nem 
volt időnk unatkozni. Budapest 
közelsége nagyban befolyásolta 
a térség bűnügyi helyzetét. Azó-
ta teljesen átalakult a bűnözés 
struktúrája és mértéke. Ebben 
az időszakban közel háromszor 
több bűncselekmény történt a 
térségünkben, mint napjaink-
ban – mondta.

Pályafutását kisebb ügyek 
felgöngyölítésével kezdte, kol-
légáival hatékonyan dolgoztak, 

még a bűnelkövetők körében is 
egyre nagyobb tiszteletet vív-
tak ki. Rendkívül összetartó 
csapatuk volt, szolgálat után 
is gyakran összeültek a kollé-
gák. Ha kellett, akkor építkezé-
seken a téglák pakolásában és 
alapozásban is segítettek tár-
saiknak, de vigyáztak egymás 
gyermekeire és el is mentek 
értük az óvodába.

Szép éveket töltött el 
Dorogon is 

Dorogon a kilencvenes évek-
ben előbb rendőrőrs, majd 1992-
ben rendőrkapitányság alakult. 
Pintér László akkori esztergo-
mi rendőrkapitány tanácsolta 
Debreczeni Istvánnak, hogy 
menjen át a szomszéd városba 
dolgozni. Kicsit óvakodott az új 
pozíciótól, de kellemesen csaló-
dott az új munkahelyén. A lako-
sok barátságosak, elfogadók 
voltak, szép éveket töltött el ott.

– A 2000-es években Keil István 
nyomozó vezette Esztergomban 
a bűnügyi szakterület egy terü-
letét. Több ügyben a nyomozás 
során Esztergom és Dorog közö-
sen dolgozott, információkat 
cseréltünk. Akkoriban történt, 
hogy Esztergom belvárosában 
ismeretlen elkövetők megvertek 
egy hajléktalant, aki belehalt a 
sérüléseibe. Ennek az esetnek a 
felderítésében is együtt dolgoz-
tunk – ismertette.

A közös munka után Keil Ist-
ván csábította át őt Esztergom-
ba kiemelt főnyomozónak, ahol 
jobbnál jobb, tehetségesebbnél 
tehetségesebb és a szakmája 
iránt elkötelezett kollégával, 
csapattal került össze. Négy év 
elteltével a dorogi rendőrkapi-
tány úr felkérésére újra vissza-
tért Dorogra, ahol bűnügyi osz-
tályvezetői beosztásba került.

– Éveken át mi voltunk 
bűnügyi felderítés szempontjá-
ból a legjobban teljesítő kapi-
tányság – mesélte, miközben 
rámutatott az irodájában egy 
fényképre, melyen a korábbi 
dorogi bűnügyi csapat látható. 
Hozzátette: sok tapasztalatot 
szerzett ott vezetőként, majd 

Rangos kitüntetést kapott az 
esztergomi rendőrkapitány
Debreczeni István ezredes rangos állami kitüntetésben részesült

A siker titka, hogy hivatása iránt elkötelezett, „jó” emberekkel kell körülven-
ni magunkat – jelentette ki Debreczeni István rendőr ezredes, aki idén nívós 
állami kitüntetésben részesült. Az Esztergomi Rendőrkapitányság vezető-
je szerint kiemelten fontos a gyakorlatias szemlélet és az, hogy felvállaljuk a 
döntéseket.
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2012-ben felkérték, hogy vál-
lalja el az Esztergomi Rendőr-
kapitányság kapitányságveze-
tői pozícióját.

Többnyire idevalósi, vagy 
helyi kötődésű fiatal kollégák-
ból kezdte el azt a csapatot épí-
teni, mely lojális, hivatásukat 
szerető, elkötelezett és őszinte 
rendőrökből áll, és akiktől visz-
szajelzést is kaphat arról, hogy 
jó irányba haladnak-e a dolgok.

– Az új pozíció során Eszter-
gomban annyi előnyöm bizto-
san volt, hogy szinte minden 
irodában tudtam, hogy hol van 
a villanykapcsoló! – jegyzi meg 
mosolyogva.

Úgy véli, élete legszebb idő-
szakát tölti a városban. Fon-
tosnak tartja a rendszeres 
továbbképzést, hiszen csak így 
alkalmazkodhatnak a változó 
világhoz, mindig kellenek új, 
külső impulzusok.

– Éppen ezért a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettu-
dományi Karán elvégeztem egy 
két és fél éves szakot, melynek 
eredményeként szervezett bűnö-
zés elleni szaktanácsadó lettem. 
Nemrégiben adtam be a jelent-
kezésemet a vallási szélsőségek 
és a radikalizmushoz köthető 
ügyekkel kapcsolatos szakokta-
tásra is, amely szintén az NKE-n 
indul – árulta el.

Állami kitüntetést is 
kapott

Debreczeni István már több 
mint 35 évnyi tényleges szol-
gálati idővel rendelkezik és 
örömmel tölti el, ha például 
az esztergomi piacon sétálva a 
lakosok megállítják, elmesélik 
a problémáikat, vagy éppen 
köszönetet mondanak neki. 
Idén március 15-e alkalmából 
nívósabb méltatásban is része-
sült. Orbán Viktor miniszter-
elnök javaslatára Áder János 
köztársasági elnöktől a rend-
őrség állományában több mint 
három évtizede végzett fegyel-
mezett és példaadó szolgálati 
tevékenysége elismeréseként 
Magyar Arany Érdemkeresztet 
vehetett át.

Bár munkája során több 
kitüntetést is kapott már, a 
mostanira kifejezetten büszke. 
Lakóhelyén futás közben állí-
tották meg, hogy gratuláljanak 
neki, de Bajnáról – korábbi 
lakóhelyéről – is nagyon őszin-
te visszajelzéseket kapott. Úgy 
véli, hogy az Érdemkereszthez 
hasonló, anyagi juttatással 
nem járó erkölcsi elismerések 
nagyon mély hivatástudat bir-
tokában értékelhetők igazán. 

– Mindenki hoz az életben a 
hivatásában rossz döntéseket. 
A hibákat ki lehet javítani, de 
a döntésképtelenségnél viszont 
nincs rosszabb. Legfőképpen a 
családomnak és a kollégáim-
nak köszönhetem a sikereket. 
Nem kell mindenkinek min-
denben megfelelni, elég ha jól 
elvégzed a munkádat – össze-
gezte röviden sikerei kulcsát.

Szerinte eredményességük 
záloga abban is rejlik, hogy a 
kollégák rendszeresen beszél-
getnek egymással. Így akár a 
körzeti megbízottak által tett 
szabálysértési feljelentések, 
sőt még a részinformációk is 
segítenek abban, hogy átfo-
góbb képet kapjanak egy-egy 
bűncselekményről, elkövető-
ről. Hozzátette, hogy az ember-
ben egy idő után kialakul az a 
tudat, hogy nem szabad min-
den problémát, kérdést csak 
rendőri szemmel nézni, vagy 
vizsgálni. Nagyon fontos tulaj-
donság a tolerancia, és a prob-
lémák több nézőpontból való 
megközelítése, megismerése.

– Ha bármilyen formában 
észrevétel érkezik a munkánk-
kal kapcsolatban, akkor azt 
nyitottan kell fogadni és meg 
kell vizsgálni, hogy mi az, amit 
a visszajelzésből be tudunk épí-
teni a működésünkbe, mert ez 
visz előre bennünket. A kritika 
is fontos, főleg, ha az jobbító 
szándékú – emelte ki. 

Eredményesen dol-
goznak

A rendőrkapitány elmond-
ta, hogy már kezdő vezető-
ként is komoly kihívásokkal 

szembesült. A városban min-
den évre jut néhány „nagyobb” 
ügy, melyeket eredményesen 
oldottak meg, és ezáltal a 
szakmai körökben országos 
elismerést vívtak ki. Ez nem 
csak a bűnügyekre, hanem 
az illetékességi területükön 
a lakosok körében felmerülő 
problémákra is vonatkozott.

– 2021-ben több olyan ese-
mény is történt Esztergom-
ban, melyek nagy feladat elé 
állítottak minket, a megoldá-
sukat szép szakmai sikerek-
nek könyvelhettük el. Ha csak 
egyet említhetek, 2021 május 
14–én 18 óra után bejelentést 
kaptunk, miszerint a Schwe-
idel József utca mögötti csa-
tornában fekszik egy személy, 
aki nem ad életjelet magáról. 
Az adatgyűjtés során megálla-
pítottuk, hogy az egy elhunyt 
szlovák állampolgárságú haj-
léktalan, aki bűncselekmény 
áldozata lett – idézte fel.

A rendőrök a holttest fel-
fedezését követően mintegy 
három órán belül kollégái 
beazonosították és elfogták 
Esztergomban a szintén szlo-
vák állampolgárságú elköve-
tőt. Kiderült, hogy a gyilkos 
Esztergomba érkezése előtti 
napon a felvidéki Párkányban 
egy idős sértettet is bántal-
mazott, majd beledobta egy 
kútba, aki szintén belehalt a 
sérüléseibe.

Megbecsüli a kollégáit 
Debreczeni István azt is 

elmondta, hogy egészen addig 
szeretne rendőrként dolgozni, 
amíg egészsége engedi. Büsz-
ke a csapatának tagjaira és úgy 
véli, hogy kölcsönös odafigye-
lés és a kedves gesztusok mind 
sokat számítanak abban, hogy 
jó a hangulat a kapitányságon.

– Munkánkban nag yon 
sokat segít az is, hogy szolgá-
lati időm alatt minden egyes 
önkormányzattal nagyon jó 
kapcsolatot ápoltunk és ápo-
lunk. Itt külön kiemelném a 
jelenleg az illetékességi terü-
letünkön található városokkal 

való rendkívül jó munkakap-
csolatot – tette hozzá.

Igyekszik a jól teljesítő kol-
légák közül mindenkit vagyis 
az úgynevezett egyenruhá-
sok mellett például a szolgál-
tató és takarító személyzetet, 
valamint az irodán dolgo-
zókat is anyagi jutalomban 
részesíteni.

Mindemellett a munkakö-
rülmények javítását is rendkí-
vül fontosnak tartja, melyhez 
az Esztergomi Önkormány-
zat jelentős segítséget nyújt. 
Lehetőség szerint évente fel-
újításokat végeznek az épü-
letben, idén is korszerűsíte-
nének egy irodát. Debreczeni 
István szerint az ügyeleti iroda 
a szíve-lelke a rendőrkapitány-
ságnak, ezért tervei között sze-
repel a kis helyiség komforto-
sabbá tétele.

WALCZER PATRIK

A kollégái számára is 
szívesen főz

Debreczeni István gyermek-
kora óta sportol, az úszás 
kivételével mindenféle sport-
ágat szeret. Három-négy éve 
rendszeresen fut, hetente 
akár több hét-nyolc kilométe-
res távot is teljesít. A futballt 
is kedveli, részt szokott venni 
a Borbély Zoltán Emléktorná-
kon is. Szintén az ő érdeme, 
hogy újra rendeznek mérkő-
zéseket a dorogi és az eszter-
gomi rendőrkapitányságok 
között.

A gasztronómia is közel áll 
hozzá, inkább húsos étele-
ket készít, jó vendéglátóként 
ismerik, kollégái számára 
is szívesen főz. Kikapcsoló-
dásként kertészkedik, nagy 
figyelmet fordít otthona kör-
nyezetére. Úgy véli, hogy az 
emberi kapcsolatok kifeje-
zetten fontosak, ha barátok 
között lehet, minden nap 
megkapja azt az „injekciót”, 
mely kellő motivációt ad a 
jövőbeli feladatokhoz.
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Bevezetésként ejtsünk néhány 
szót a liga lebonyolításról, 
szabályairól:

A 3. Táti Amatőr Darts Liga 
(Őszi Liga) 12 fordulós lesz. 
Szeptember 13-tól november 
29-ig, keddi napokon kerül 
lebonyolításra, ahogy eddig is.

Tervezünk egy Top 8-at is (az 
alapszakasz legjobb 8 játéko-
sának rájátszása), december 
13-ára, szintén keddi napon. 
Ekkor kerül sor az alapsza-
kasz eredményhirdetésére és 
a díjátadóra is. Hagyományos 
501-dupla kiszállós versenyeket 
tartunk, de lesz négy különle-
ges forduló is, hogy ne legyen 
annyira egyhangú a sorozat.

Sorban a 3. forduló sima 
kiszállós (bármivel ki lehet 
szállni).

A 6. forduló Cricket (20-15-ig 
és a Bull 3-szor).

A 9. forduló Master Out (Trip-
la és dupla is érvényes kiszálló).

A 12. forduló DiDo (duplával 
lehet csak beszállni a játékba 
és ki is).

Az utolsó forduló az előző 
két ligában is izgalmas volt, 
mert ott dőlt el a 2-3. helyek 
sorsa. Most a DiDo-val talán 
még izgalmasabb lesz, mert 
itt minden csoportgyőzelem 
és minden extra dobás (100+, 
180, stb.) dupla pontot (4) ér és a 
Top 8-ba kerülésért is érdemes 
nagyokat dobni.

A verseny nyílt, tehát bárki 
indulhat.

A Top 8-ba kerülésnél viszont 
számít, hogy hány fordulón 
vett részt, itt minimum a for-
dulók felén, tehát hat alkalom-
mal jelen kell lenni, pl. aki az 
összetett lista 1-8-ig bármelyik 

helyén áll, de csak ötször, vagy 
kevesebbszer vett részt, az nem 
indulhat a rájátszásban!

Pár újdonsággal is készü-
lünk. Az írás applikáción törté-
nik, de aki szeretné gyakorolni 
hagyományos módon, arra is 
lesz lehetőség.

Az eddigieken kívül (180, 171, 
100+-os kiszálló, és a 18 vagy 
kevesebb nyíllal befejezett 
leg mellett) bevezetjük a Bul-
los(50) kiszállóért, és a 20-19-18 
tripla bármilyen variációjáért 
(persze 1 körben, 3 nyíllal) járó 
extra 2 pontokat.

A DiDo-nál minden duplán 
ér, itt a 100 feletti beszálló is.

A sorozat végén díjazásra 
kerül az összetett 1-3. helye-
zett, az alapszakasz legtöbb 
180-at dobó és a legnagyobb 
kiszállót dobó játékosa és 
esetleg a legjobb női játé-
kos is, ha közülük többen is 
kedvet éreznek beszállni a 
játékba, valamint a Top 8 1-3. 
helyezettje is.

Regisztráció mindig 18.00 
órától, játékok kezdése 18.30-
kor. Eddigre már megtörténik 
a sorsolás, kérjük, aki részt 
kíván venni, de késne, az jelez-
ze előre, hogy be tudjuk rakni a 
csoportokba. (Facebook oldal: 
Főnix Darts Klub – DG Tát SE)

A nevezési díj a szokásos, 
szinte jelképes, fordulónkénti 
500 Ft. 

A pontozás nem változott, az 
eddigiek szerint:

- Az 1. helyezett 50 pont
- A 2. helyezett 40 pont
- Az elődöntő vesztesei 30 

pont.
- A negyeddöntő 20 pont.
- A nyolcaddöntő 10 pont.

Vagyis 16 fő feletti létszám 
esetén lesz kieső és ő csak a 
csoportban elért pontokat kap-
ja meg.

A csoportban minden győze-
lem 2 pont és minden eddig fel-
sorolt extra dobás (ezek egész 
nap számítanak) 2 pont.

A kezdést bullra dobás dön-
ti el, és 45 nyíl a limit, ez után 
nem folytatódik a játék, hanem 
szintén bullra dobás történik a 
leg eldöntéséért.

A csoportkörök és a nyolcad-
döntő (16 között) 2 nyert legre 
történik, a negyeddöntőtől 3 
nyert legre tervezzük, az idő 
függvényében.

Minden forduló után, a 
kialakult összetett állás első 
4 helyezettje a következő 
fordulóban ki lesznek emel-
ve a 4 csoport élére, vagy-
is nem kerülhetnek össze a 
csoportkörben.

Minden régi és új játéko-
sunknak jó játékot, sok 180-
at, izgalmas mérkőzéseket 
kívánunk!

M i nden k it  s z er et et t e l 
várunk keddenként a Ligára 
és csütörtökönként szintén 
18 órától, egy sima edzésre 
- játékra.

November 13-án (vasárnap) 
klubunk nyílt versenyt tart. 
A játék a szokásos 501, dupla 
kiszálló. Nevezés a helyszí-
nen (Táti Kultúrház - Móricz 
Zsigmond u. 2.) a verseny kez-
dete előtt, 13.00 órától. A ver-
seny 14.00 órakor kezdődik. A 
nevezés díja 2.000 Ft. További, 
bővebb információért keressé-
tek Facebook oldalunkat ezen 
a néven: Főnix Darts Klub – 
DG Tát SE.

TAKÁCS IMRE

Amatőr Liga és Nyílt Darts 
verseny
A Táti Főnix Darts Klub szervezésében a Kultúrházban

A Táti Főnix Darts Klub az előző két liga tapasztalataival felvértezve, kisebb 
módosításokkal 2022. szeptember 13-án, kedden elindítja immáron harmadik 
ligáját.
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A Duna-Gerecse Tát Sporte-
gyesület idén nyáron is nap-
közis táborokat szervezett a 
táti sportpályán. Foci, valamint 
sport és szabadidő témakörök 
közül lehetett választania a 
gyerekeknek.

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel az egyes táborok 
két-két turnusban kerültek 
megrendezésre. 

Így az iskolai szünetben négy 
héten keresztül volt lehetőség, 
hogy felügyelet mellett, napi 
étkezések biztosításával, moz-
gással, sporttal töltsék a gyere-
kek szabadidejüket.

A futball táborban a gyere-
kek délelőtti és délutáni edzé-
sek alkalmával ismerkedtek a 
focival, illetve a többségük már 
ezen a szinten komoly tudást 
birtokolva élvezte, hogy ked-
venc sportjukat űzhetik a nyári 
iskolai szünetben is.

A sport és szabadidő tábor-
ban a gyerekek különböző lab-
dajátékokkal ismerkedtek meg.

Játékos vetélkedők, pingpong 
és kerékpáros programok színe-
sítették a napokat, de teniszok-
tatáson is részt vettek.

Egyesületünk vár minden 
sportolni vágyó óvodás-iskolás 
fiút és lányt egyaránt.

Minden korosztály számára 
délutáni labdarúgó foglalko-
zások megszervezésével lehe-
tőséget biztosítunk rendszeres 
edzéseken való részvételre.

Egyesületünk sportolói részt 
vehetnek a Bozsik program 
keretein belül megrendezésre 
kerülő gyermeklabdarúgó fesz-
tiválokon valamint a megyei 
labdarúgó bajnokságban.

DG TÁT SE

 

Idén már tizenhetedik alka-
lommal került megrendezésre a 
„Gyermekhét” Tát Város Önkor-
mányzat Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálata szervezésében. 
A sokszínű, vidám és sportos 
programok mellett helyt adtunk 
hasznos ismeretek elsajátításá-
nak is a júniusban egy hetet fel-
ölelő programsorozat folyamán. 
Ezúttal rendhagyó módon a Táti 
III. Béla Általános Iskola kertvá-
rosi épületében szerveztük meg 
a tábort. 

A szervezés során segítő 
együttműködéséről biztosított 
minket: 

- a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Dorog Rendőrkapitányság;

- Rovnyai Orsolya intéz-
ményvezető-helyettes asszony;

- Németh Gabriella tanárnő;
- Gáborné Dániel Andrea 

iskolatitkár
Hálánkat fejezzük ki vendé-

geinknek lelkiismeretes köz-
reműködésükért. Jelenlétük 
nagyban hozzájárult a „Gyer-
mekhét” sikeréhez. Köszönjük 
Kalmár Károly intézményve-
zető úrnak, hogy kollégáival 
együtt nagy segítségünkre vol-
tak az ott eltöltött pár nap alatt.

Köszönjük Tát Város Önkor-
mányzatának támogatását és 
köszönjük több szülőnek a nagy 
hőségben felüdülést nyújtó 
felajánlásokat (jégkrém, gyü-
mölcs, üdítő formájában).  

Ismét nagy érdeklődés mel-
lett rendeztük meg májusban a 
szokásos ruhaosztásunkat. Sok 
családot sikerült ezáltal némi-
leg tehermentesíteni ruhane-
mű, cipő, iskolatáska beszerzé-
sét tekintve.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
lehetőség nyílik a szép, meg-
kímélt állapotú játékok ado-
mányozására. A felajánlott 
játékokat november 15-ig 
hálás szívvel fogadjuk, hogy 
aztán karácsonykor örömet 
szerezhessenek a rászoruló 
gyermekeknek. 

Folyamatosan várjuk a 
tiszta, használt gyerekruhák 
adományként történő fel-
ajánlását is, melyeket előzetes 
időpont egyeztetést követően 
tudunk átvenni a szolgálat 
épületében.

Itt ragadjuk meg az alkal-
mat és felhívjuk a Lakosság 
figyelmét, hogy Szolgálatunk-
nál változatlan ügyfélfogadási 
időben várjuk az ügyfeleket. A 
megnövekedett ügyfélforga-
lomra való tekintettel, időpont 
egyeztetés javasolt az alábbi 
elérhetőségeken:

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

CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT

Nyáron történt
A Család- és Gyermekjóléti szolgálet hírei

Táborok a sportpályán
Sportolási lehetőségek minden korosztály számára

A Duna-Gerecse Tát Sportegyesület idén nyáron is szervezett napközis tábo-
rokat a táti sportpályán.
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Csoportunk táti és tokodi feste-
ni szerető lelkes emberekből áll.

Klubunk lelke Kátai Kati, 
aki lelkesen irányítja tagjain-
kat és tevőlegesen részt vesz a 
szervezésben.

A szerdai hangulatos festések 
alkalmával mindenki szabadon 
választott témában alkot, de 
egymás között megbeszéljük 
a megfestett képeket és elfo-
gadjuk Kati néni, vagy más 
tanácsait is.

Idén is megrendezésre került 
a Táti festőakadémia július 14-17 
között a kultúrházban. Simon 
M. Veronika, Székesfehérvári 
Cserhát-Munkácsy és Holló 
László díjas KUNST MEISTER 
Festőművész vezetésével, aki 
havi rendszerességgel tart festő 
kurzust a kultúrházban. Most 
négy szép képet festettünk 
akrillal, Naplemente-tájkép, 
Nyári virágcsokor-csendélet, 
Gyertya rózsával, Manökenek 
modern figurás képek. A csü-
törtöktől-vasárnapig tartó aka-
démián minden nap egy képet 
festettünk, és a kész képeket 
elkészítésük után kiállítottuk 
egymás mellé. Jó volt megcso-
dálni a képeket, mind egyforma 
és mégis mindegyik más lett, a 
festő egyéniségétől függően.  
Az akadémia elvégzéséről dip-
lomát kaptunk, amit a szombati 
lángos parti keretében osztott 
ki Veronika. Az akadémiára 
jelentkező lelkes alkotók Eszter-
gomból, Zsámbékról, Vörösvár-
ról, Nyergesújfaluról és Bajótról 
érkeztek.

Csoportunk tagjai nem sok 
időt hagytak maguknak a pihe-
nésre a következő héten nyá-
ri tábort szerveztünk Tokodi 
Szent Márton Plébánia épületé-
ben, Dr. Robotka Imre vezetésé-
vel, akinek kivételes tehetsége, 
látásmódja van és kedvességé-
vel, empátiájával kikapcsoló-
dást, nyugalmat hoz a csoport 
és ez ember életébe. Persze Ő is 
kikapcsolódik, a bírói munkáit, 
a munkahelyen hagyja, itt csak 
az alkotás öröme mozgat min-
denkit. A tábor mindig vidám, 
humoros, jókedvű.

A következő kurzus szeptem-
ber 25-én lesz, ahol akrillal fes-
tünk a tájképek sorozatból két 
képet. Ekkor vizes, erdős tájké-
peket készítünk az eddigiektől 
eltérő kialakítással, mert nem 
mindegy, hogy egy vízfelület, 
hogy lesz a képen megfestve 
és  az erdő szélek kialakítása is 

nagyon eltérő lehet. Amíg az 
augusztusi két képen olaj tech-
nikát alkalmaztunk, addig a 
szeptemberi képeken akrilt, 
így megtanuljuk a két technika 
közötti különbségeket. Általá-
ban az olaj kidolgozottabb, az 
akril technikával kicsit moder-
nebb képet tudunk festeni.

Sok szeretettel várunk min-
denkit, aki szeretné kipróbálni 
magát e varázslatos világban, 
érezni szeretné az alkotás 
örömét. Várjuk azokat is, akik 
szerdánként festegetnének, és 
szívesen tartoznának egy kis 
lelkes csoporthoz.

GERÁNÉ KOTOLÁCSI ZSUZSANNA

Festőtábor volt a Kultúrházban
- a Szerdai festők szervezésében

A 2010-ben megalakult csoport a heti találkozások mellett rendszeresen szer-
vez festőkurzusokat, nyári alkotótáborokat




