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2018. december havában

Mézeskalács-ház készítő verseny

A 2019. évi Adventi Vásárt egy új kezdeményezés színesítette

A Kultúrház idén első alkalommal hirdette meg Táton a Mézeskalács-ház készítő versenyt.

I. HELYEZETT PÁLYAMŰ

A meghirdetett versenyre összesen tíz alkotás érkezett, melyet a
közönség a december 2-án megrendezésre került Adventi Vásár
ideje alatt tekinthetett meg.
Az eredményhirdetésre és
egyben kiállítás megnyitóra
december 1-jén este került sor.
A megnyitón a kertvárosi óvoda mókus csoportjának néhány
gyermeke (felkészítő: Szachán
Jánosné óvodapedagógus) és a
Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola egy furulya triója
(tagjai: Hermann Veronika,
Fónád Noémi és Molnár Nikolett) adott az alkalomhoz illő
nagyon szép és kedves műsort.
A Pethő Anita cukrász és
Pappné Varga Andrea (az Öröm
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malom Dekor üzlet tulajdonosa)
által alkotott zsűrinek valóban
igen nehéz dolga volt, hiszen
bebizonyosodott, hogy semmi
sem szabhat határt a versenyzők képzeletének. A kéményekből felszálló füst, az apró motívumok elkészítése és a kis Jézus
születésének megformálása
sen jelentett akadályt. Szebbnél szebb házakat készítettek a
versenyzők, melyek némelyike
valóban már-már művészeti
alkotás volt.
Az 1. Táti Mézeskalács-ház
készítő verseny eredménye az
alábbi volt: 1. helyezett Szivósné Felföldi Izabella, 2. helyezett Szalai Katalin, 3. helyezett
Antal Zsuzsanna. A nyertesek

ajándékutalványt kaptak, melyet
a fő uton található Papírboltban
vásárolhatnak le.
A Kultúrház és a zsűri úgy
döntött, hogy egy különdíjat is
megállapít csoportosan elkészített alkotásért, melyet a III. Béla
Általános Iskola 4. a osztálya
kapott.
A december 2-án, vasárnap 10
és 18 óra között megrendezésre
került Adventi Vásáron az árusítók mellett nagyon sok program
várta a gyerekeket. Díszíthettek
mézeskalácsot, a Szamos Marcipán Gyurmarci forgalkozásán marcipánból készíthettek
különböző figurákat Haraszti
Andor csokoládé mester segítségével, a Játszókuckóban

többféle technikával adventi díszeket készíthettek a táti
óvodapedagógusokkal, a Társasjáték Klubban az Esztergomi
Játékkunyhó által biztosított
készségfejlesztő társasjátékokat
próbálhattak ki, melyeket a szülők akár meg is rendelhettek.
Délelőtt Renner Andrea (óvónő, gyógypedagógus) várta a
legkisebbeket Kerekítő - Mondókás Móka foglalkozásával. Itt
a szülők ölbéli játékokat, mondókákat, hangszerjátékokat, dalokat, lovagoltatókat, cirókázókat,
lógázókat, kacagtatókat tanulhattak együtt a gyermekeikkel.
Külön öröm volt látni - hétvége
lévén - hogy, most nem csak az
anyukák, de nagyon sok apuka is
részt vett a foglalkozáson.
Délután 4 órakor pedig a Kecskemétről érkezett Lóca Együttes
várta a családokat a könyvtárba
adventi koncertjére.
Műsorukban a Mikulásvárástól, a Luca napi szokásokon
keresztül egészen a betlehemezésig igyekeztek minden népi
hagyományt feleleveníteni,
mely az Adventi ünnepkörhöz
tartozik.
A néhol vidám és pezsgő,
néhol meghitt együttléten,
nem csak a családok érezték jól
magukat, de a zenekar tagjai is
így fogalmaztak: "Ritka az ilyen
meghitt, bensőséges mégis nagy
létszámú közönséget biztosító
rendezvény, ahol ők is ennyire
jól és örömtelin érzik magukat.
Feltöltődést jelentett számukra
Tátra jönni."
HÁMOS LÁSZLÓ

Táti Walzer
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A családok támogatása továbbra is
kiemelt cél
Rendkívüli gazdasági eredményeket mutatott fel ebben az évben Magyarország, és ez elsősorban a vállalkozók és a munkavállalók – mondta a lapunknak
adott évzáró interjújában dr. Völner Pál, Tát országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese.
„Magyarország idei eredményei nagyon jók: a gazdasági
növekedés elérte az öt százalékot, ami nem csak tízéves
hazai rekord, de uniós szinten is kiemelkedő eredmény,
ugyanis meghaladja az európai
átlag kétszeresét. Csak alig pár
ország előz meg minket. A munkaerőpiaci mutatók is nagyon
kedvezőek: a munkanélküliségi
ráta 3,7 százalékosra csökkent.
Emellett folyamatosan apad
az államadósság is” – mondta
el az ország ezévi gazdasági
eredményeiről dr. Völner Pál,
Tát országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter
helyettese. Hozzátette, hogy
csupán a jó kormányzati politika, a megfelelő adópolitika,
vagy más ösztönzők nem lennének elegendőek. „Üres paragrafusok lennének csupán, ha a
magyar vállalkozók és munkavállalók megfeszített munkája
nem állna mögötte. Az érdem
valójában az övék!” – szögezte
le a képviselő. Mint mondta, ezt

bizonyítja Tát példája is. „Az új
ipari területen a parcellák még
azelőtt elkeltek, hogy a beruházás elkészült volna” – mondta.
A jövő évre vonatkozó tervek
közül kiemelte, hogy továbbra

Karácsonyi Üdvözlet
Vannak olyan ünnepek, amelyeknek lényegét soha nem tudjuk
egészen megérteni. Ilyen a Karácsony, Jézus születésének ünnepe, Isten szeretetének kiteljesedése. Minél többet beszélünk róla,
annál inkább ott van a sejtelmesség és a misztikum.
Pedig ahol két ember egyetért, egymást elfogadja, segíti és szereti, ott van a Karácsony lényege.
Hamarosan Ady halálának centenáriumára emlékezünk. Az
irodalom korszakos zsenijének sorai ilyenkortájt gyakran felcsendülnek: „Karácsonyi rege / Ha valóra válna, / Igazi boldogság /
szállna a világra.”
Kívánom, hogy ez a boldogság jusson el mindnyájunk otthonába,
szívébe, hogy megtaláljuk egymást az ünnep után is.
Minden kedves táti családnak, lakosnak áldott, boldog Karácsonyt és reményteli Új Esztendőt kívánok!
TURI LAJOS POLGÁRMESTER

is mindent meg fognak tenni a
magyar családok védelméért. „A
konzultációt is azért indítottuk,
hogy a legmegfelelőbb döntéseket hozhassuk meg. Ismerni
akarjuk az emberek véleményét,

hogy a számukra leginkább
hasznos intézkedéseket léptethessünk életbe” – mondta
dr. Völner Pál. Mint mondta, a
magyar kormány továbbra is
a gyermekekben látja a jövőt.
„Brüsszelben ez sajnos máshogyan van, ott sokan a migrációban bíznak. Pedig az elmúlt évek
bizonyították, hogy a bevándorlás nem orvosság Európa problémáira” – szögezte le. Ezzel összefüggésben arról is beszélt, hogy
a 2019-es európai parlamenti
választás tétje hatalmas. „Bár
a magyar választók idén tavas�szal már elmondták a határozott
véleményüket: nem akarják,
hogy Magyarország bevándorlóország legyen, jövőre ismét
fontos az urnákhoz járulni,
hiszen arról dönthetünk majd,
hogy közvetlenül Brüsszelben
ki képviselje a magyarságot” –
fejtette ki a képviselő.
A hosszabb távú tervekről
szólva elmondta, a kormány
ambiciózus célt tűzött ki:
Magyarország 2030-ra legyen
Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országának
egyike. „Sokan kételkedtek a
célkitűzéseinkben 2010-ben is.
Volt, aki kishitűségből, volt, aki
egyenesen rosszindulatból. Ma
azonban, ha fellapozunk egy
akkori újságot, már csak mosolyoghatunk az akkor kételyeken”
– mondta.

Új Betlehem
Tát fő utcáján
Tát Város Önkormányzata és a táti lakosok nevében szívből jövő köszönetünket fejezzük ki Kapa Melinda művésztanár és Kátai Tamás asztalos mester részére, akik elkészítették az új Betlehemet!
(A betlehem a címpalon látható)
Szeretettel várunk minden táti polgárt december 24-én, az
éjféli mise után a Betlehemhez. Az Asszonykórus és a Férfikórus egy kis közös énekléssel, Aubéli József pedig forralt
borral várja Önöket, mely felajánlást ugyancsak köszönünk!
Ünnepeljük együtt a kis Jézus eljövetelét!
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Energetikai korszerűsítés a Táti Közös
Önkormányzati Hivatalában
Tát Város Önkormányzatának egyik kiemelkedő településpolitikai célja a környezeti fenntarthatóság biztosítása. Ennek megfelelően stratégiai cél a település környezeti állapotának javítása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása. A stratégiai célkitűzéssel összhangban kerül sor a polgármesteri hivatal
épületének energetikai korszerűsítésére. A mintegy 36 millió forintos vissza
nem térítendő uniós támogatással megvalósuló beruházás eredményeként jelentősen csökken az épület fenntartási költsége.
Az összesen 446 m2 alapterületű, 2 szintes, hagyományos
építési technológiájú, magas
tetős kialakítású, középfolyosós rendszerű irodaépület nem
felel meg a hatályos energetikai szabványoknak, elavult
szerkezettel és hőtermelő
berendezéssel rendelkezik. Az
épület hővesztesége magas,
energetikai besorolása: "GG" –
átlagost megközelítő. A projekt
keretében tervezett energetikai
fejlesztések, korszerűsítések a
következők:

1. Az épület nagy hőveszteségét okozó külső határoló
szerkezetei utólagos hőszigetelést kapnak: a lábazatokon 10
cm-es XPS lábazati hőszigetelő
rendszerrel, a homlokzatokon
15 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel, valamint a padlásfödémen 20 cm-es kőzetgyapot
rendszerrel.
2. A korszerűtlen külső nyílászárókat kicseréljük 3 réteg
üvegezésű és fokozott légzárású
műanyag nyílászárókra.
3. A régi, elavult gázkazán

helyett új, kondenzációs gázkazán kerül beüzemelésre,
elektromos vezérléssel. Továbbá részbeni radiátor csere is
történik.
4. Megújuló energia hasznosítása érdekében 12 db hálózatra tápláló napelemes rendszert telepítünk 10 kW névleges
teljesítménnyel.
5. Projektarányos a kadá ly mentesítés keretében
az épületbe való bejutáshoz
szükséges mozgáskorlátozott
rámpa, akadálymentes WC és

Kerékpárosbarát útvonal fejlesztése
Tát Város és Mogyorósbánya Község Önkormányzata konzorciumot hozott létre kerékpárosbarát útvonal létrehozására illetve fejlesztésére. A tervezett kerékpárút kapcsolatot létesít a 117. számú közúttal párhuzamosan haladó EuroVelo 6 nyomvonal meglévő szakasza, Tát Város belterülete – központja, Mogyorósbánya Község belterülete – központja és a Bajót-Péliföldszentkereszt
településrészen lévő zarándokhely és turisztikai központ között. A mintegy
136,96 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatással megvalósuló
beruházás eredményeként jelentősen javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a térségben.
A tervezett nyomvonallal lehetővé válik az EuroVelo 6 nyomvonal Tát Városközpontnál
haladó szakaszának – a meglévőhöz képest sokkal rövidebb
útvonalon való – összeköttetése Péliföldszentkereszttel. A
teljes útvonal az útügyi előírásoknak megfelelő kiépítéssel
valósul meg, így adottak lesznek a közlekedésbiztonsági feltételek valamennyi közlekedő
számára.
A ter vezett kerékpárút
nyomvonal kezdőpontjában
kapcsolódik az EuroVelo 6
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nyomvonalhoz Tát központján,
elérést biztosítva Tát kereskedelmi, szolgáltatási, turisztikai
és szakrális célpontjaihoz. Az
Árpád utcában található egy
„Kerékpáros pont”: egy kerékpár szerviz és szaküzlet. A vasúton áthaladva a Mogyorósbányai úthoz kapcsolódó számos
lakóutcán keresztül elérést biztosít Tát-Kertváros településrészhez – ahol a város közigazgatási központja is található –,
valamint több kereskedelmi és
szolgáltató célponthoz.
Továbbhaladva a nyomvonal

Mogyorósbánya település központján vezet keresztül, ahol
szintén kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó és szakrális célpontok válnak kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé.
Mogyorósbányát elhagyva
a kerékpárút Péliföldszentkeresztre érkezik. Ez egy kiemelt
térségi zarándokhely, valamint
turisztikai központ is, mely egy
látogatóközpont létesítésével
szintén fejlesztés alatt áll.
A ter vezett nyomvona l
Mogyorósbánya-Bajót (Péliföldszentkereszt) települések

infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg.
A korszerűsítés eredményeként az épület jelenlegi magas
épületüzemeltetési, fűtési és
elektromos energia költségeit jelentős mértékben csökkentjük. Az épület energetikai
besorolása: „BB” – közel 0 energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő lesz. Az
alkalmazott megoldásokról, a
helyes üzemeltetés szabályairól
a polgármesteri hivatal dolgozói képzésben részesülnek.
A projekt címe: Tát Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése. Azonosító száma:
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00005.
A projekt összköltsége: 47,66
millió Ft. Tervezett befejezése:
2019. I. negyedéve
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében az Európai
Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) támogatásával valósul meg, a Magyar
Állam társfinanszírozásával.
határáig tart, itt csatlakozik
majd egy más finanszírozási forrásból megvalósítandó
kerékpárút szakaszhoz, mely
az Őrisáp-Bajót összekötő
útra vezeti rá a kerékpáros
forgalmat.
A projekt címe: Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt
kerékpárút létesítése.
Azonosító száma: TOP-3.1.116-KO1-2017-00002. A projekt
összköltsége: 136 966 254 Ft
Tervezett befejezése: 2019.
12. 31.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében az Európai
Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) támogatásával valósul meg, a Magyar
Állam társfinanszírozásával.
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Területbejárással egybekötve
avatták fel pénteken a Táti Ipari Parkot, amelyet a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázatán
nyert 304 millió forintos, vis�sza nem térítendő támogatás
felhasználásával bővített ki az
önkormányzat.
Az ünnepségen Turi Lajos
polgármester köszöntötte a
vendégeket, majd ismertette
az elvégzett munkálatokat.
Elmondta, hogy a pályázati
forrásnak köszönhetően egy
olyan, régóta várt fejlesztéssel
gazdagodott Tát, amely hoszszú távon biztosíthatja a település fejlődését.
Az eddigi terület szinte teljesen beépült, ahol szolgáltató
jellegű kis- és középvállalkozások telephelyei találhatók.
Megjegyezte, hogy régóta tervezték a bővítést, amely két
fontos tényező miatt sokáig
nem valósulhatott meg. Az
érintett településrész a 11-es
főút új nyomvonalának megépítéséig árvízvédelmi szempontból veszélyeztetett területnek
minősült, másrészt az önkormányzat a saját költségvetéséből nem tudta finanszírozni
a szükséges infrastruktúra
kiépítését. Zárásként köszönetet mondott a projektben résztvevőknek, egyúttal reményét
fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy a területen megtelepedő vállalkozások adóforintjaikkal hozzájárulhatnak Tát
fejlődéséhez.
Dr. Völner Pál, a térség
országg y űlési képv iselője
elmondta, hogy a polgármestereknek köszönhetően
a város a rendszerváltás óta

Tizenhét telket alakítottak ki
A város fejlődését szolgálja a kibővített Ipari Park

Területbejárással egybekötve avatták fel pénteken a Táti Ipari Parkot, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán
nyert 304 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával
bővített ki az önkormányzat.

óriási fejlődésen ment keresztül, hiszen a közösséget szolgáló intézmények megújítása
után Tát gazdasági alapját is
sikerült megerősíteni. Egyúttal
méltatta a megyei önkormányzat munkáját is, hiszen 26 milliárd forintnyi összeget osztottak

szét a települések között, amelyeken kivétel nélkül fontos fejlesztések valósultak meg.
Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke rámutatott
arra, hogy a TOP-os pályázatok
elsősorban a helyi gazdaságfejlesztést preferálják. Véleménye

szerint fájó érzés, amikor a
termőföldek elvesztik eredeti funkcióikat, de a helyükön
épült vállalkozások kétségkívül
a város céjait szolgálják majd.
- Úgy vélem, hogy egy település életében fontos, hogy
gondolkodnak a jövőről. A tá¬ti közösség bátran valósította
meg az elképzeléseit - jegyezte
meg Popovics György a fejlesztéssel kapcsolatban.
A köszöntők után Kátai
Ferenc korábbi polgármester
verset olvasott fel, majd Kardos
Miháy plébános megáldotta az
ipari parkot.
Az avatóünnepség végén az
érdeklődők bejárhatták a kibővített területet.
WALCZER PATRIK

Már most hatalmas az érdeklődés a telkek iránt
A település határában található
ipari parkban a fejlesztés révén
51 ezer négyzetméteren kis- és
középvállalkozások számára
alakítottak ki tizenhét telket.
Az önkormányzat az előkészítő munkálatokra 30 millió

forintot fordított, amelyből
többek között a területet átszelő nagyfeszültségű távvezetéket
föld alatti kábellel váltottak ki.
Az önkormányzati tulajdonú
ingatlanon kialakított telkeket belső úthálózat köti össze.

Emellett megépült a közvilágítás és az áramellátáshoz szükséges kábelhálózat, valamint a
víz- és szennyvízvezetékek és a
csapadékvíz-elvezetés műtárgyait átemelő berendezésekkel
is ellátták a területet.

A táti önkormányzat minden
bizonnyal hamar értékesítheti
a területeket, hiszen már hónapokkal a munkálatok befejezése előtt is hatalmas érdeklődés
mutatkozott a tizenhét telek
iránt.
X X I X. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M
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2018 évi önkormányzati beruházások

Az idei évben út- és járdaépítési beruházások
valósultak meg különböző pályázati forrásból, melyeket szükség
esetén az önkormányzat
saját költségvetéséből
egészített ki.

negyedévében remélhetőleg
elkezdődhet az ipari telkek
bérbe adása.

Új parkolók a Zóla
fasorban
A Zóla fasori társasházak lakóinak parkolása évek óta folyamatos problémát jelentett,
melynek megoldását a lakók
több ízben is kérelmezték az
önkormányzattól.Ősszel a
Zóla fasor 2. és 4-es tömbök
előtti parkoló térkő burkolatot
kapott, a parkolóhoz vezető út
ki lett szélesítve a parkolóállások biztonságos megközelíthetősége érdekében. Tervbe van
véve, hogy a közeljövőben a
Zóla fasor 6 és 8-as számú társasházak melletti parkolók is
kialakításra kerülnek.

Újtelepi
buszmegállóhoz
vezető járda
Év elején elkészült Újtelepen
az Esztergomi úti buszmegállóhoz vezető járda, melyet a
busszal közlekedő lakosok már
nagyon vártak, mivel eddig
csak egy kitaposott, esős időben sáros ösvény szolgált a
buszmegálló megközelítésére.

Iparterületi út
A tavalyi év végén elkezdődött
iparterületi út építése augusztusra befejeződött.
A pályázat -, melynek keretén belül az út- és víziközmű,
illetve közvilágítás kiépítése valósult meg – lezárása
folyamatban van. Jövő év első
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Új út és járda a
temetőben
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Halottak napja előtt elkészült
a temetőben a hátsó kapun
keresztül történő közlekedést
biztosító út és az ellentétes
oldali kiskapuhoz vezető járda.

Járda és parkoló a
Római játszótéren
A Római játszótéren térköves
járda létesült a játszótéri eszközök kényelmesebb és biztonságosabb megközelíthetősége
érdekében, továbbá épült egy
parkolófelület a gépjárművel
érkezők számára.

Bitumenes
útburkolatot kapott a
Homki dűlő
A Mogyorósbányai út mellett
lévő Szentháromság kápolnától induló, a pincesor felé
vezető Homoki dűlő bitumen
kötőanyagot tartalmazó burkolatot kapott. Az útról lefolyó
csapadékvíz összegyűjtésének
és elvezetésének biztosítására
az út menti árok rendezésre
került.

A Római út
zúzottköves
burkolatot kapott
A lakott terület és a zártkert
határán lévő Római út esős
időben helyenként szinte

járhatatlan volt. Az eddig semmiféle burkolattal nem rendelkező földút felülete zúzottkővel
került stabilizálásra, ún. útalap
jött létre. Az út mentén a csapadékvíz gyűjtésére szikkasztóárkok kerültek kialakításra.

Elkezdődött a
Hivatal energetikai
korszerűsítése
Hosszas előkészítő munkálatok után év végén elkezdődött a
polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése,
melyről részletesebben külön
cikkben olvashatnak.

Zöld város projekt
A sokat emlegetett Zöld város
projekt a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás előtt áll.

Szenyvíztelep
fejlesztése
A Tokoddal közös – a szennyvízhálózat és szennyvíztelep
fejlesztését célzó – beruházás
az ütemterv szerint halad.

Táti Walzer

www.tat.hu

Tát a legaktívabb
Digitális Jólét Pont a
Közép-Dunántúlon
A Táti Kultúrház és Könyvtár
pályázatot nyert, így csatlakozhatott a Digitális Jólét Program
Hálózathoz. A hálózat célja,
hogy a digitális kompetenciákkal nem, vagy csekély mértékben rendelkezőknek segítsen
felzárkózni, illetve bevezesse
őket a digitális világba.
Ehhez a Digitális Jólét Pont
(eddigi nevén Teleház) új
eszközöket kapott, melyek a
következők: három laptop, két
okostelefon, két tablet, egy projektor és egy multifunkciós eszköz. Továbbá kialakításra került
egy internet-hálózat, amely a
vendégek számára is szabad
csatlakozási lehetőséget nyújt.
Minden Digitális Jólét Ponton
van egy mentor, aki segíti és
tanítja a betérőket, bármilyen

informatikai kérdés, kérés kapcsán, emellett a számítógép- és
internethasználat ingyenessé
vált. A Táti Digitális Jólét Pont
mentora Szilágyi Péter, aki a
„digitális készségek elsajátítása
és fejlesztése a DJP pontokon”
megnevezésű képzésen tanúsítványt szerzett.
Ezzel párhuzamosan elindultak a gyakorlati óráink, melyek
során elsősorban nyugdíjasok,
majd később bárki megtanulhatja ezen eszközök használatát, képbe kerülhet az internet előnyeivel, megtudhatja,
hogyan intézze ügyeit otthonról vagy a DJP Pontról, akár
egyedül is.
A Digitális Jólét Program
Hálózat versenyt hirdetett,
melynek keretében kiderült,

Közösségi
beszélgetések

melyek az ország legmotiváltabb, legkreatívabb és legaktívabb DJP pontjai. A Közép-Dunántúli régió első helyezettje Tát
lett, így nyert egy megépíthető,

programozható LEGO robotot.
A díjátadóra a DJP Hálózat II.
Országos Szakmai Találkozóján
került sor, az ELTE Lágymányosi Campusán, Budapesten.

Kutak bejelentése

Újabb szakaszához érkezett a helyi identitás
pályázat
A helyi identitás és kohézió megerősítése című projekt - melynek
részleteiről és elindításáról az
előző lapszámunkban beszámoltunk - újabb lépcsőjéhez
érkezett. Az október 31-el zárult
első mérföldkő keretében mindhárom településen megrendezésre került a Tematikus közösségi rendezvényhét.
Ezzel párhuzamosan elindult
közösségfejlesztési folyamat is.
Első lépésként a helyi civil szervezetek, művészeti csoportok
aktív tagjai lettek felkérve, hogy
interjúkat készítsenek olyan személyekkel, akik szerintük véleményformáló szerepet töltenek
be a településen. Így összesen az első körben - 34 interjú készült

Balra: Dr. Fromann Richárd, a Digitális Jólét Koordinációs Központ vezetője. Középen: Szilágyi Péter. Jobbra: Princz Attila, a Digitális Jólét Koordinációs Központ hálózati vezetője.

el, melyben az alábbi kérdések
voltak: - Mit jelent számára itt
élni? (Mi a jó az itteni életben?
Mi a rossz?) - Min változtatna és
hogyan? - Mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?
A kérdésekre adott válaszok
összesítését a november 13-án
megtartott első közösségi beszélgetésen hallhatták a lakosok.
Az interjúkban és a közösségi
beszélgetéseken felvetett ötletek,
lehetőségek, problémák alkotják
majd a települési szintű közösségi felmérés alapját.
Szerettel várunk mindenkit a
következő Közösségi beszélgetésre december 18-án 17 órára a
Kultúrházba.
HÁMOS LÁSZLÓ

Az elmúlt hetekben vált igazán
aktuálissá azon kérdés, hogy
milyen kötelezettségek terhelik az engedély nélkül létesített
kutak tulajdonosait.
A vízgazdálkodásról szóló
törvény értelmében, az engedély nélkül létesített kutakra
fennmaradási engedélyt kell
kérniük a tulajdonosoknak.
Ezt az engedélyt egy 2016-os
törvénymódosítás alapján bírság megfizetése nélkül lehet
kérelmezni 2018. december
31-ig. Dr. Völner Pál ország�gyűlési képviselő úrtól azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy az
Országgyűlés december elején módosítani fogja a bírság
nélküli bejelentés határidejét,
mely 2020. december 31-re fog
változni. Mindamellett, hogy
meghosszabbítják a határidőt,

tervezik az elkövetkező időszakban az eljárás egyszerűsítését is, hogy az minél kisebb
terhet rójon a lakosságra.
A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis nem elég pusztán
bejelenteni az engedély nélkül
létesített kút meglétét, a bejelentéshez csatolni szükséges
egy arra jogosult szakember
által elkészített tervdokumentációt is, mely dokumentáció
elkészíttetésének költsége a
kúttulajdonosokat terhelné.
A fent írtakra tekintettel
javasoljuk a kúttulajdonosoknak, hogy legyenek türelemmel
a bejelentést illetően, mert várhatóan jelentős könnyítéseket
fognak eszközölni az engedélyeztetési eljárásban!
TÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL
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Advent után Karácsony

Gondolatok Kardos Mihály plébános úrtól

Amint a húsvétot a nagyböjt, a karácsonyt is egy elcsendesülő, készülődő, várakozó hangulatú időszak előzi meg, az advent.

GIORGIONE: KIRÁLYOK IMÁDÁSA

Minden birodalom az uralkodójának trónra lépésétől számolta
újra az éveket, így időben áttekinthetetlenné váltak az események, egymáshoz viszonyítva.
Szükségesnek látták egy egységes időrend bevezetését. Ehhez
kellett egy kiinduló pont, egy
kezdőév, egy epocha. Az európai
kultúra Jézus születésének évében állapodott meg. Ezzel kialakult az egyetemes idő-skála,
amelyre már minden esemény
időpontját illeszteni lehetett.
A Jézus előtti idő éveit is egytől
kezdve számolják, de ilyenkor
meg kell adni az évszám előtt,
hogy K.e. (Krisztus előtt), vagy
I.e. (időszámításunk előtt). A
koordinátarendszer esetében is
jelezni kell, ha tengelyein a nulla
ponton át a negatív tartományba lépünk. Ha csak évszám van
megadva, azt a felénk haladó,
Krisztus utáni időnek kell tekinteni. Nem minden kultúra időszámításának Jézus születési
éve az epochája.
Amint a húsvétot a nagyböjt,
a karácsonyt is egy elcsendesülő, készülődő, várakozó hangulatú időszak előzi meg, az
advent. Mindig négy vasárnapja van, ezt jelképezi az adventi
koszorú négy gyertyája. Advenio - eljön. Eljön, hirdették a
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próféták az Ószövetség idején.
Eljön a Messiás, Isten Fölkentje, a Szabadító. Ez a várakozás
éltette Isten választott népét,
a zsidókat, különösen, amikor
nehéz helyzetbe kerültek. Eljött.
Názáreti Jézusnak hívták. Eljött,
de csak néhány százan fogadták
el közülük. Ez a kevés krisztuskövető azonban erős magnak
bizonyult, a kereszténység hajtott ki belőle.
A zsidók - kis létszámú nép
lévén - politikai Messiást vártak, aki - éppen akkor - a hatalmas Római Birodalom tenyere
alól szabadította volna ki őket.
Korábban is sokszor szenvedtek
az erősek igáitól; mi, magyarok, ezt jól megérthetjük. Noha
általuk és közreműködésükkel
lépett az Isteni Személy a földre,
de nemcsak értük jött, hanem a
Kozmoszért, az Életért, minden
népért, minden Emberért. Mérhetetlenül többnek bizonyult,
mint egy népet megmenteni
hivatott politikai Messiás.
A várakozás helyénvaló, ha a
jövőre gondolunk. Ám a folyamatosan előre haladó jelenben
élünk, s itt már nem helyénvaló, ha túlteng bennünk a várakozás. Csináljon már valaki
valamit… Adjátok már ide,
ami nekem jár… Oldjátok már
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meg a problémákat… Vezetőket választunk, de egy se csinálja jól… Elköltözöm én lakni
a Marsra (de oda nagyobbik
autómat kell vinnem)… Az élő
szervezet is, a társadalom is, a
munkamegosztás elvét használja működéséhez. A szervezetben
kiválóan együttműködnek az
atomok, molekulák, szervek; a
társadalmakban ezen még sok a
javítani való. Az aktív magatartás a helyénvaló, s ezt a keresztény ember az áldozathozatalig
fokozhatja a közösség építése
érdekében.
Isten adja az életet minden
élőlénynek és szabadságot is ad
hozzá nekik. Ezzel azok olyan
képességet kapnak, hogy Isten
a többit rájuk bízhatja. A kiscsibe mindjárt csipegetni kezd,
mihelyt kiküzdötte magát a
tojásból és felszáradt. A vízisikló kicsínyeinek nincs szükségük szülői gondoskodásra. Más
állatok gondozzák kicsinyeiket,
amíg azok önállóak nem lesznek, s utána teljes aktivitással
megélik faji életüket. Az ember
pedig - félreértve az Istenre
hagyatkozás ősi, keresztény
elvét - várja, hogy Isten tegye
meg helyette, amit neki kellene
megtenni. Uram, tedd meg ezt…
Uram, add meg azt (addig én a

televíziót nézem)… Isten pedig
szól: oldd meg a problémáidat,
meg van hozzá a képességed…
- aztán kikapcsolja mindentudó
okostelefonját, mert elege van
abból, hogy az ember vár, mikor
pedig tennie kellene.
A nyílt társdalom - az én
elgondolásom szerint - a föld
embereinek egyetlen közösségbe való fölfejlődését jelenti, amely közösség Isten köré
szerveződik. Isten köré és nem
a pénz köré. Amíg ezt a pénz
hatalmával erőltetik, addig
védekezni kell ellene, nemzeti
szinten, nemzetek szintjén. A
nyílt társdalomnak Isten felé kell
nyitottnak lennie, s az ilyenhez
minden nemzet és minden nép
önként és örömmel csatlakozik.
Kedves dolog a csomag a karácsonyfa alatt - én is voltam gyerek. A gyerekek azonban ne csak
várakozzanak, hanem maguk is
készítsenek saját kezükkel ajándékokat szüleiknek, testvéreiknek. A gyermek a családban
tanulja meg a szeretet gyakorlását; a felnőtt nemzete közösségében tanulja meg a Jézus lelkülete szerinti nyílt társadalom
építését. Nem lehet lefizetni a
gyermeket, hogy másnapra felnőtt legyen; nem lehet lefizetni
a nemzetet, hogy évszázadokkal ugorjon előre, miközben a
késztetés mögött tisztességtelen szándékok vannak. Hamar
ugrik az ember, ha pénzt lát, de
nem tudja, hová fog leesni.
2018 évvel ezelőtt született
Jézus. Az újkori kutatások szerint, amihez a csillagászokat
is segítségül hívták, hét évvel
korábban született. Ahhoz
képest, hogy Jézus után 600
évvel kezdték megállapítani
születése évét, ezt a 7 év tévedést csekélynek mondhatjuk.
Sok nép fiainak fogalmuk sincs,
hány évesek, melyik évben születtek - de ők is emberek.
A karácsony hozzon békét a
családoknak, otthonban élőknek, egyedül élőknek; békét,
pihenést, felfrissülést az aktív
életre. Az istálló jászlában született Jézus áldja meg Tát népét!

Táti Walzer

www.tat.hu

2018. november 4-én, Mindenszentek templomunk búcsúja
alkalmából bérmálásra került
sor. Már pár héttel korábban
megkaptuk a tájékoztatást,
miszerint eminenciás dr. Erdő
Péter bíboros atya érkezik majd
a szentség kiszolgáltatására.
A bérmálás a hét szentség
egyike, ami a felnőtté válás kezdetét is jelenti, hiszen a szentséget vevő személy önként dönt
a keresztény élet gyakorlásáról.
Ezért ez az ünnep minden bérmálkozó számára kiemelkedő
pillanat, különösképp, ha a
Szentlélek ajándékait maga a
bíboros közvetíti.
A főpásztor látogatását
komoly készületek előzik meg,
hiszen ebben az esetben a
püspök nem csak a szentség
kiszolgáltatója, ez esetben a
látogatással együtt jár a plébánia vizitációja is. Ennek megfelelően igyekeztünk elvégezni a
szülőkkel, ministránsokkal, az
egyháztestülettel a szükséges
tennivalókat.
A bérmálkozók négy héten
át készültek Mihály atyával a
szentség vételére, a felkészülés
befejeztével számot is adtak
tudásukról. A sikeres vizsgák

Bérmálás

A Mindenszentek búcsú ünnepi misét dr. Erdő Péter bíboros
celebrálta

után a szentgyónás kegyelmeivel felvértezve érkezett el
a bérmálás napja. Aznap fél
11-kor kezdődött a Szentmise,
amelyet bíboros atya celebrált,
asszisztenciája és Mihály atya
koncelebráltak a ministránsok
szolgálatával.
A Szentmise kezdetén Turi
Lajos polgármester úr és Rózsahegyi László, az egyháztestület
elnöke köszöntötték bíboros

Jó példák a város
szépítésére
Valami megkezdődött! Megmozdultak Tát lakosai önként, felkérés nélkül, hogy szebbé tegyék
városunkat.

atyát, majd a Szentmise végén
a bérmálkozók fejezték ki hálájukat a szentség kiszolgáltatásáért. A Szentmise csúcspontja
a szentség kiszolgáltatása volt,
amikor a bérmálkozók és bérmaszüleik a főpásztorhoz járultak. Büszkék lehetünk rájuk,
hiszen létszámuk (17 fő) bőven
meghaladja az előző évekét,
reméljük ez csak gyarapodni
fog!

A Szentmise után személyes
találkozásra is volt lehetőség,
amikor bíboros atya a plébániát is meglátogatta. Ezt követően
a plébánia meghívására közös
ebéden vettünk részt bíboros
atyával, polgármester urakkal
és az egyháztestülettel.
Köszönjük szépen Főpásztorunknak a személyes látogatását!

Ez persze nem csak azért fontos, mert az Önkormányzat
közmunkások híján egyre
nehezebb helyzetbe kerül a közparkok fenntartásánál, hanem
azért is, mert a kialakuló baráti
társaságok erősítik az összetartozás érzését, és szemmel látható
munkájuk gyümölcse.
Erre az egyik legjobb példa a
közelmúltban spontán összeállt
hölgykoszorú, akik felvállalták a
Hősök tere gondozását, kertészeti fejlesztését.
Már a nyáron megtörténtek
a virágültetések, és a meglévő
növények gondozása. A csapat
tagjai: Tisch Erzsébet, Kardos
Istvánné, Farkas Sándorné,
Hasenbeck Lászlóné, Dlabik
Jánosné. Tervezik továbbá a
második világháborús emlékmű (falusi Óvoda) rendbetételét

is. Ezenkívül megkezdődött
az Újtelepi buszmegálló előtti
parkrendezés, ahol Kecskeméti Antalné nyújt segítséget az
Önkormányzatnak.
A felvégen is kaptunk segítséget Mechler Jánostól saját nevelésű díszfák ültetésével.
A Zóla fasorban elvégzett
munkáról előző számunkban
már beszámoltunk.
A cikk terjedelme nem teszi
lehetővé mindazok felsorolását,
akik szűkebb környezetükben,
de már közterületen varázsolták
széppé lakóhelyünket. Köszönet
érte!
Több felajánlás érkezett a
Római úti játszótér fásításához
és rendezéséhez is.
Köszönjük a közért tett önzetlen segítségüket!

KOVÁCS ARANKA

EGYHÁZTESTÜLETI TAG

KOSTYÁL JÁNOS
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20 év táti szolgálat után
Nyugdíjba vonul Tát város jegyzője

Dérné dr. Varga Katalin jegyzőasszony kereken 20 évig szolgálta a táti közösséget munkájával. Nyugdíjba vonulása alkalmából kérdeztük pályafutásáról.

?? Bár sokat dolgozott a közigazgatásban, a pályát nem
ezen a téren kezdte.
- Az egyetem elvégzése után
az esztergomi Látszerészeti
Eszközök Gyárában helyezkedtem el, mint vállalati jogász. 12
évig voltam ott, szerettem azt a
munkát is, hiszen nagyon változatos volt. A jogsegély keretein belül pedig közel kerültem az emberekhez, szívesen
foglalkoztam magánjellegű,
ügyes-bajos dolgaikkal. 1990ben a vállalati privatizációval
új gazdálkodási szemlélet volt
kialakulóban. Ebben a helyzetben kerestek meg, lehetőséget kínálva jegyzőként a
közigazgatásban.
?? Hol kezdte jegyző pályafutását és milyen volt a váltás a
munkakörök között?
- 1991. február 1-jén Pilismarót jegyzője lettem, ahol is
nyolc évet töltöttem el. Szinte
fejest ugrottam a közigazgatásba. Teljesen más feladatokkal,
kihívásokkal szembesültem.
Valóban nagyon széleskörű,
sokrétű volt a feladatrendszer,
de ez volt benne a szép. Egy
kívülálló teljesen máshogy képzeli el egy település működtetését. Akkoriban szinte mindent
magunktól kellett megszervezni. Minden új volt. De ahogy az
ember az ismereteket megszerezte, megismerte a települést,
az ott élő embereket, már nem
is tudtam elképzelni, hogy én
valamikor más területen dolgozzak. Pedig az egyetemen a
bírói pálya felé kacsintgattam.
?? Mikor és hogyan került Tátra?

- Nem nagyon ismertem
akkor még Tátot. Persze sokat
utaztam át rajta és mindig láttam, hogy ez egy szép falu, egy
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karakteres település. És ez most
is így van. Tát büszke lehetett
magára régen is és most is.
1998-ban üresedett meg a
jegyzői állás, melyet megpályáztam. Meg kell jegyeznem,
hogy a pályázat benyújtására
Tátról komoly bátorítást kaptam. A közigazgatásba, a jegyzői feladatkörbe akkor már rég
beletanultam, nyolc év tapasztalattal rendelkeztem. Mégis
ez egy újabb lépcsőt jelentett,
hiszen egy kis település után,
egy fejlődő nagyközség hivatalának vezetésére jelentkeztem.

?? Miben volt más Tát jegyzőjeként helyt állni, mint előzőleg
Pilismaróton?
- Amíg egy kisebb településen a jegyző belefolyik a napi
ügyek intézésbe, szinte minden ügyféllel személyesen
kapcsolatba kerül, addig egy
nagyobb település hivatalában

X X I X. ÉV FOLYA M 4. SZ Á M

sok munkatárssal dolgozik,
akik között a különböző szakfeladatok megosztottak. Ettől
függetlenül úgy gondolom az
irányítás mellett a 20 év alatt
mindig is megpróbáltam a napi
teendőkben is benne lenni. Ez
nekem különösen fontos volt,
hiszen minden döntés mögött
az embert akartam látni. Szenes Lajos és Túri Lajos polgármester urakkal egy nagyon jó
munkamegosztás alakult ki.
Kevesebbet foglalkoztam a
külső kapcsolatokkal, így több
időt fordíthattam a lakosok
ügyeire, közelebb is tudtam
maradni hozzájuk. Nekem
ez szükséges volt ahhoz,
hogy jól érezzem magam a
közigazgatásban.
A munkám során – szigorúan jogszabályi keretek között
- mindig igyekeztem jó szándékkal segíteni, tisztelettel
viseltetni mindenkivel. Pedig

hatósági ügyekben volt, hogy
nemet kellett mondani, el kellett utasítani kérelmet. Viszont,
ha volt más megoldás, azt kerestük, megtaláltuk. Ebben a szellemben dogoztunk munkatársaimmal a hivatalban.

?? Az elmúlt 20 év alatt nagyon
sok minden történt Táton. A
szolgálati ideje alatt alakultak
közös önkormányzati hivatallá
és Tát város lett. Mit jelentett ez
a munkájában?
- A közös hivatal ésszerű
döntés volt. Mogyorósbánya,
mint kistelepülés kérte Táthoz
történő csatlakozását, melyet a
képviselő-testület befogadott és
megalakult a Táti Közös Önkormányzati Hivatal. Mint minden
közös munkánál, itt is össze kellett csiszolódni. Ahogy már az
előbb említettem, más a jegyző
feladata és a hivatalon belüli
munkamegosztás egy kistelepülésen és más (egy akkor már)
városban. Ezeket kellett ez első
időszakban ésszerűen átgondolni, egyeztetni, egymáshoz
igazítani. Sok munka volt vele,
de úgy érzem jól sikerült.
A városi cím. Örülök, mindannyian örülünk, hogy a település elért egy olyan fejlettségi
szintet, amiért már érdemesnek
találták, hogy Tát város legyen.
Engedjenek meg egy történetet. Még rég nem voltunk
város, nem is gondolkodtunk
rajta. Egy budapesti ügyvéd
járt nálam ügyintézés céljából
és őszinte szavakkal kérdezte, hogy olyan szép kisvárosi
hangulata van a településnek,
hogyhogy még nem város?
Jó döntés volt, hogy megpályáztuk a városi címet, és
nagy öröm, hogy megkaptuk.
Megérdemelten. Ez nem csak
a polgármester, képviselő-testület, jegyző, hivatal, hanem
az egész település érdeme,
azért amit együtt hoztuk létre.
Vigyázzunk rá!
?? Mi az, amire még büszke az
elmúlt két évtizedből?
- Rengeteg minden történt 20

Táti Walzer

www.tat.hu

év alatt, nehéz bármit is konkrétan kiemelni. Talán inkább
azt említeném, hogy a tátiak
erejére, összefogására mindig
büszke voltam. Most már megépült az elkerülő út az árvízvédelmi töltéssel, amire büszkék
lehetünk. Sok munkánk volt
benne, nagy eredmény volt
elérni. De előtte minden egyes
árvízi védekezés nehéz feladat
volt, ahol kemény pillanatokat
éltünk át. És a falu apraja nagyja
mindig ott volt, segített és megértette, tudta, hogy mit miért
tesz, milyen nagy értékre kell
vigyáznunk. Nekem ezek mindig jól estek, tényleg a szívemet
melengette, hogy mindig össze
tudott fogni a település.
A MI6, a hazai zöldgazdasági
szakmapolitika meghatározó
szereplője a Virtuális Erőmű
Programja keretében idén
másodszor hirdette meg Energiahatékonysági Kiválósági
Pályázatát, melynek keretében
energiahatékony és energiatudatos vállalatokat, mentor iskolákat és önkormányzatokat is
mertek el. A 11 díjazott település
közül 9 megyénkből került ki:
Kisbér, Bábolna, Bakony- szombathely, Nyergesújfalu, Tát, Sárisáp, Baj, Kocs és Vértesszőlős is
elismerést kapott.
Az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban tartott nagyszabású díjátadó gálán köszöntőt mondott többek között dr.
Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke, dr. Mezősi Balázs,
a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. operatív
igazgatója, dr. György László
államtitkár, dr. Beneda Attila
és dr. Botos Barbara helyettes
államtitkárok is.
Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében
kiemelte, a megyei önkormányzat elkötelezett a klímavédelem
mellett. „Nem a díjakért és a
példaképpé válás érdekében
törekszünk a klímatudatosságra,

De nekem a kis siker is siker.
Például az, ha valaki úgy ment
ki a hivatalból, hogy elégedett
volt és azt mondta, hogy köszönöm. Ugyanúgy sikernek éltem
meg, ha tudtunk megfelelő
munkatársakat kiválasztani a
nyugdíjba vonulók helyére.
Mi a siker? Nekem az, hogy én
ide szívesen, örömmel jártam
dolgozni. Én büszke voltam rá,
hogy Táton dolgoztam.

?? Bár még maradhatott volna
a hivatalban, miért döntött úgy
hogy nyugdíjba megy?
- Talán kívülről nem tűnik
olyan elegánsnak, hogy nem
egy ciklus végén megyek nyugdíjba. Néhány éve még én is úgy

gondoltam, hogy befejezem ezt
az öt évet, de a családi helyzetem úgy alakult, hogy ott most
nagyobb szükség van rám.
Pályafutásom alatt rengeteg
szülői segítséget kaptam. És
talán ezért is érzem úgy, fontosabb, hogy most elmenjek
a magánéletbe kiteljesedni, a
gyermekeimnek segíteni, az
unokákkal foglalkozni, mert én
is megkaptam ezt a nagy segítséget a szüleimtől.
Mindig hálás voltam, amikor a szüleim a gyerekek körül
segítettek, mert ezért tehettem meg azt, hogy ha a munka
megkívánta, bármilyen későn
érjek haza. Anyukám mindig
azt mondta, ne nekem mondj

köszönetet, hanem majd te is
ezt add tovább. Én most ezt
továbbadom. Remélem, hogy
most valahol a szüleim nagyon
örülnek ennek.

?? 2 szép gyermeket nevelt fel,
és az egyik jogász lett.
- Igen a fiam jogász végzettségű, a lányom viszont a
közgazdaságtant választotta. Nagyon jó a kapcsolatom
velük, tehetségesek, szorgalmasak, megtalálták a helyüket az életben, büszke vagyok
rájuk. Lányom ajándékozott
meg az ikerunokákkal, tehát
én valóban „mama-nyugdíjba”
megyek.
HÁMOS LÁSZLÓ

Virtuális Erőmű-díj megyénknek
A jövő generációinak érdekét tartja szem előtt a megyei
önkormányzat

A Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6) Nkft. 2018. szeptember 20-i díjátadó
gáláján megyénk kilenc települése - köztük Tát - részesült elismerésben a klímavédelem terén tett erőfeszítéseiért, a megyei önkormányzat pedig a megyék közül elsőként Virtuális Erőmű Alapkővel gazdagodott.

hanem azért, hogy megalapozzunk a jövő generációinak. Örülünk, hogy a céljaink elérésében
társaink a települési önkormányzatok is” – hangsúlyozta.
A megyei önkormányzat márciusban a megyék közül elsőként részesült „Klímatudatos
önkormányzat” díjban, ezúttal
pedig szintén úttörőként Virtuális Erőmű Alapkövet vehetett

át azzal a céllal, hogy Helyi Virtuális Erőművet építsen és
működtessen.
Az ünnepségen díjazott települések kezdetektől fogva aktívan bekapcsolódtak a megyei
önkormányzat klímavédelmi
munkájába, részt vettek az
adatgyűjtésben, a különböző
rendezvényeken és az akcióterv megalkotásában is. A TOP

keretében pedig klímatudatos
beruházásokat valósítanak meg.
„Meggyőződésem, hogy ez
a díj tovább erősíti majd őket
abban, hogy jó úton járnak és
példaként szolgálnak” – köszönte meg a települések vezetőinek
az eddigi munkájukat Popovics
György.

FORRÁS: KEM 24 ÓRA, 2018.
SZEPTEMBER 22.
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1956 hősei
2018. október 23-án, 62 évvel az 1956-os Forradalom és Szabadságharc után Táton is azét gyűltünk
össze, hogy hőseinkre emlékezzünk, a múltnak
tisztelettel adózzunk.

1956-os Forradalom és Szabadságharc a magyarság történetének, különösen a XX.
század históriájában az egyik
leghősibb, de egyben leghátborzongatóbb eseménye.

Nemzeti ünnepeink között a
Szent Istváni államalapítás és
március 15. után az ’56 októberi
forradalomról való megemlékezés az egyik legfontosabb.
A hagyományokhoz hűen,

nemzeti ünnepeinkre mindig
a fiatalok, az általános iskola tanulói készülnek. Idén az
iskola 8. osztályos tanulóinak
verses-zenés összeállításával
emlékeztünk a forradalomra. A
gyerekeket Kérésziné Wallandt
Orsolya és Bányai Judit készítette fel.
Az iskolások műsorát követően Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke ünnepi beszédét hallhatták az egybegyűltek.
A hősök tiszteletére az emlékműnél koszorút helyezett el
Dr. Völner Pál az Igazságügyi
Minisztérium államtitkára
valamint, Popovics György, a
megyei közgyűlés elnöke, Turi
Lajos polgármester, és a táti polgári kör nevében Farkas József.
A megemlékezés virágait az
emlékműnél elhelyezték: Tát
Város Önkormányzata nevében Szívós Péter alpolgármester
és Farkas Béla képviselő, a táti
egyházközség nevében Kardos

Mihály plébános és Bárány
István, Tát Város intézményei
nevében Kisné Hasenbeck
Melinda a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, és Kalmár Károly a Táti, III.
Béla Általános Iskola igazgatója,
a táti civil szervezetek nevében
Schmidt Gézáné a Táti Német
Kisebbségi Önkormányzat
elnöke és Enyedi Márton a Táti
helytörténeti értékmentő Alapítvány elnöke.
A megemlékezésen közreműködött a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar.
HÁMOS LÁSZLÓ

Az első világháború
áldozataira emlékeztek

A Hősök terén található szobornál gyűltek össze az érdeklődők,
akik rövid műsorral emlékeztek
meg az I. világháború befejezésének 100 évfordulójáról és a
harcokban elesett táti hősökről. A Himnusz eléneklése után
a Táti Nyugdíjas Klub Vegyeskórusára, valamint a Táti Férfikórusra figyeltek a megjelentek,

akik a Szeretnék még egyszer
boldog lenni és a Messze földön,
idegenben kezdetű nótákkal
adóztak az elhunytak emléke
előtt.
Az ünnepségen Németh Péter
képviselő mondott beszédet,
aki nem csak a „Nagy háború”
kitörésének pillanatait, hanem
a táti hősök bevonulásának történetét idézte fel. Kátai Ferenc
korábbi polgármester könyvére hivatkozva úgy fogalmazott,
hogy még a jegyzőt és egy kivételével a tanítókat is besorozták a 26. gyalogezredbe, akik

életüket és vérüket áldozták egy
reménytelen háborúért.
A centenárium alkalmából
Kátai Ferenc adománygyűjtést szervezett a településen.

A befolyt összegből a háború
táti áldozataira emlékező táblát készítettek, amely a szobor
talapzatán kapott helyet.
WALCZER PATRIK

Táti Walzer

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA
Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester | Tel4e/Fax: (33) 514-510 | E-mail: polghivatal@tat.hu
A szerkesztőség elérhetősége: Tel/Fax: (33)504-710 | E-mail: tatkultur@gmail.com | Szerkesztő és tördelés: Hámos László
Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom | Készült 2000 példányban

Címlapfotó: Új Betlehem a fő úton (Kapa Melinda)
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Nem minden barátság életreszóló. Előfordul, hogy egy
régi jó baráttal való kapcsolat
is megszakad, vagy azért mert
maga a barátság szűnik meg,
vagy az időközben keletkezett fizikai távolság miatt nem
tartrható már a rendszeres
kapcsolat.
A fent nevezett négy táti
férfiember barátságát azonban a mögöttünk álló hosszú
évtizedek sem koptatták meg,
sőt, talán még el is mélyítették,
ami persze köszönhető annak
is, hogy valamennyien tátiak
maradtak. A szülőkké, nagyszülőkké lett egykori barátok,
családjukkal együtt, ma is
összejárnak. Sajnos Kriska
István már nincs köztünk, ő
viszonylag fiatalon elhunyt,
a családok azonban továbbra
is kapcsolatban állnak, közös
prog ra mokat szer veznek,
támogatják egymást. A baráti
közösségben mindig van kire
számítani. Az építkezéseknél
is összefogtak, segítették egymást, de társadalmi munkát is
szívesen végeznek együtt.
Név- és születésnap nem
múlik el úgy, hogy a négy család ne ülne le egy közös ebédre,
délutáni beszélgetésre. Előkerülnek ilyenkor az aktuális
gondok és örömök mellett a
régmúlt emlékek is,mint pl.
az NDK-beli közös nyaralás.
Ez volt talán a négy család legemlékezetesebb nyári együttléte. Az akkori vendéglátóikat
később maguk is vendégül láthatták Táton. Ez pont azokban
a napokban történt, amikor
Mag yarország megnyitotta
nyugati határait az NDK polgárai előtt. A kelet-németországi vendégek sokat töprengtek azon, induljanak-e el ők is
nyugatra más honfitársaikkal
együtt, de végül úgy döntöttek, visszamennek hazájukba,
főképpen azért, mert féltették
az otthonmaradt rokonokat.
Mind a négy család hagyománytisztelő. Ez kétségkívül erőt ad a hétköznapokhoz és egyfajta belső tartást

50 éves házassági évfordulók

Gyermekkoruk óta barátságban a négy férj

Dinnyés Ferenc, Eger Ignác, Kriska István, Rózsahegyi György fiatalkori barátok. Nyolcadikos koruk óta barátkoznak, és éppen idén ünnepelték valamen�nyien házasságkötésük 50-ik évfordulóját, egy közös ünnepség keretében,
amit a Vas megyei Szelestyén tartottak meg.

kölcsönöz a családtagoknak.
Úgy vélik, az elődök által ránkhagyományozott értékek nagy
kincset jelentenek, és noha az
azoktól való látványos elszakadás egyfajta újításként is
értelmezhető korunkban, nem
biztos, hogy ezek az újítások
mindig célba találnak.
A szőlőművelés, bortermelés
valamennyiük kedvelt foglalatossága. Ez is erősíti az összetartást. Kamaszkoruktól kezdve szőlészkednek. Azt mondják,
felüdíti őket a szőlőben való
munka, a természet közelsége.
A mai napig hagyományos szőlőt művelnek, és saját szőlőből
készítik a bort. Minden húsvétkor kimennek a pincékhez
egy borkóstolóval egybekötött
baráti összejövetelre.
Dinnyés Ferenc és Rózsahegyi György a táti tűzoltó
egyesületnekl és a táti férfikórusnak is tagja. Mint mondják,
az éneklés nagy kikapcsolódás

számukra, hiányzik is, ha valamelyik énekpróbáról elmaradnak. A heti énekpróbák
beszélgetésre, társalgásra is jó
alkalmat kínálnak.
A Szentháromság kápolnát
és annak környezetét a Rózsahegyi család gondozza. Ez egy
nagyon régi kápolna, még az
1700-as évek elején épült a
napoleóni háborúk idején, egy
táti család adakozásából.
Büszkék is lehetünk mi tátiak arra, hogy akkor amikor
Európa-szerte terjedt a vallásellenes forradalmi hevület, Táton a Háromságos Egy
Istennek állítottak emléket,
mégpedig azon a helyen, ahol
a hagyomány szerint Szent István királyunk is gyakran megfordult egy-egy rövid pihenőre,
országjáró útjai során.
Hogy milyen nagy tiszteletben tartották a tátiak a Szentháromság kápolnát, jól mutatja, hogy a templomi főbúcsú

mellett valamikor kisbúcsút
is tartottak minden évben
Szentháromság Vasárnapján, nem sokkal Húsvét után.
Ezekre is emlékezve és az elődök iránti tiszteletből döntött
úgy a Rózsahegyi család, hogy
nem hagyja az enyészetnek a
300 éves építményt, hanem a
lehetőségekhez mérten ápolja,
gondozza.
Örömmel említik, hogy az
utóbbi években több esküvőt
is tartottak a kápolnánál, ami
reményt ad arra, hogy megmarad a hely kultusza.
Egyszer valaki mondta: A
barátság nem mérhető másban, mint emlékekben, nevetésben, békében és szeretetben. Van ebben igazság, mint
ahogy Márai Sándor szavai is
megfontolandók: „A barátság
szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi
próba és szerep”.
MILINSZKI MÁRTON
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Táti edzőkkel a táti fiatalokért
Egyre több gyermek az utánpótlás focicsapatokban

2017 nyarán kezdte el egyesületünk a táti labdarúgást felkarolni, újjászervezni. Szervezett, egyesületi keretek között biztosítani az edzéseken való részvételt, és a korosztályoknak megfelelő megyei bajnokságban illetve a Bozsik
labdarúgó tornákon való szereplést.

A kezdeteket nehezítette egy
másik, nem helyi, labdarúgás
utánpótlás egyesület működése a városban, az általánosságban elmondható edző hiány, és
a mindössze csak 8 fő átigazolása egyesületünkbe, mely létszámmal a korosztályuknak
megfelelő bajnokságba nem
lehet elindulni. Azonban új
gyerekek igazolásával, és Szabó
Attila személyében egy megfelelő edző megbízásával sikerült
az U14 (12-13 évesek) korosztályt már ősszel benevezni.
A téli időszakban a szomszéd település tornacsarnokában, Tokodon tartottuk az
edzéseket
Már az ősz folyamán többen
jelentkeztek az alacsonyabb
korosztályhoz tartozó kisiskolások, hogy szeretnének
focizni. Nekik a téli időszakra
a kertvárosi iskola tornatermébe sikerült leszervezni az
edzéseket, Keszei Krisztián
vezetésével. Mindkét edzővel
megbízási szerződést kötött az
egyesület az edzői feladatok
elvégzésére.
Azt látom a felsős iskolásoknál, hogy akik fiatalabb korukban nem kezdtek el valamilyen
sporttal foglalkozni, rendkívül
nehéz kimozdítani otthonról, rábírni őket a sportolásra
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mozgásra, a szabadidejük
hasznos eltöltésére, mellyel
sok szempontból is egy egészségesebb életet alapozhatnának meg.
2017 szeptembertől, a mai
napig is az ovi foci programunk
keretében heti egy alkalommal
mindkét óvodába szakember
foglalkozik a gyerekekkel.
Mindkét intézménybe 1-1
pár foci kaput vásároltunk a
gyerekek nagy örömére.
A kezdetektől még jelenleg
is az egyesület egyetlen bevételi forrása az önkormányzati
támogatás, melynek jelentős
részét a személyi jellegű ráfordítások, a Magyar Labdarúgó
Szövetség felé fizetendő versenyeztetéssel összefüggő kiadások (versenyigazolványok,
sportorvosi adatlapok, bírói
díjak stb.), átigazolási díjak
emésztik fel.
Pályázati forrásból a működési költségek nagy része és
a sportpályán történő infrastrukturális beruházások
meg hatá rozot t ön résszel
megvalósíthatók.
Az infrastrukturális beruházásoknál első körben a sportpályát részben körbekerítő kerítés
cseréjéhez, és a kapuk mögött
labdafogó hálók kiépítéséhez
igényeltünk támogatást. A
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jövőben esetleg pályavilágítás,
kispad, mobil lelátó, öltözőkbe
bútorzat, fűtés korszerűsítés
stb. jöhetnek számításba.
Egyes pályázati szabályok
szerint a működési költségtérítés, utánpótlás csapatonként
meghatározott összeg. Ezért a
cél az, hogy a működésre fordított összeg (személyi jellegű
kiadás, tárgyi eszköz beszerzés,
utaztatás stb.) lehető legnagyobb részét pályázati támogatásból fedezni lehessen.
Lehetőségek szerint minél
több utánpótlás csapatot szeretnénk nevezni a megyei bajnokságba és a Bozsik tornákra,
a korosztályoknak megfelelően.
Óvodás és iskolás gyerekek toborzásával, játékosok más egyesületből való
átigazolásával.
Örömmel közölhetem, hogy
a tavalyi kezdetektől, ahol még
csak 8 játékos volt az egyesületben, mára már több mint 60
fő az egyesületben a focisták
száma, az óvodás korúaktól a
22 évesekig.
Jelenlegi utánpótlás csapataink: U19, U16, U13, U9, U7
korosztályok.
Edzők: Szabó Attila, Nagy
Imre, Keszei Krisztián. Mindhárman táti lakosok, a múltban

játékosként a táti labdarúgást
erősítették.
Idén ősztől csatlakozott az
edzői gárdához Sánta Viktória,
aki a legkisebbek edzője.
A hozzáállásukkal, elhivatottságukkal, munkájukkal,
igazi sportemberekként, láthatóan és érezhetően lehetőségükhöz képest mindent
megtesznek azért, hogy a táti
labdarúgás ne tűnjön el a térképről, és a városhoz méltó
helyét foglalja el a megyei labdarúgás palettáján.
Terveink között szerepel a
régen szép sikereket elért táti
röplabdasport újjászervezése.
Ezáltal több alternatívát
tudunk nyújtani a sportágválasztás előtt álló gyerekeknek,
és, hogy Táton a lányoknak is
legyen lehetőségük csapatsportot választani.
Mivel teremsportról van szó,
és egyéb igények okán is szükségszerű és időszerű lenne egy
sportcsarnok létrehozása a
városban.
A tömegsport és szabadidősport kapcsán rendhagyó sport
rendezvények, túrák szervezése a Duna és a Gerecse ölelésében vízen, kerékpáron és
bakancsban.
Az egyesület névváltoztatása folyamatban. A képviselő
testület határozatban hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület új
nevében „Tát” településnevet
használja, valamint, hogy az
egyesület Duna-Gerecse Tát SE
(DG Tát SE) elnevezéssel a
Törvényszéken bejegyzésre
kerüljön.
CSILLAG CSABA ELNÖK

Táti Walzer
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Mi történt a
Zeneiskolában?
CIRKUSZ, csupa
nagybetűvel!
November 5-én Schreck Ferenc
tanár úr meglepetéskoncertre
vitte el a Táti Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós
kamara tanszakát: nevezetesen
Bérczi Bendegúz és Pogrányi
János Dávid baritonkürtön,
valamint Galba Krisztián és Pogrányi Kálmán Kristóf trombitán
tanuló növendékeket.
A koncert este nyolc órakor
kezdődött a Művészetek Palotájában, Budapesten. Most jártunk először a Műpában; szép,
modern épület a Duna-parton.
Mire odaértünk már sötét volt,
és jól érvényesültek a színes
fények, amivel megvilágították
a palotát. A belül elegáns, tágas
intézményben több koncertterem is van, mi a legnagyobba
mentünk, a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterembe.
A Mnozil Brass - „Cirque” című
előadását láttuk, hallgattuk meg
a Jazzlegendák sorozatban.
A műsor igazi meglepetés
volt, a hét rézfúvósból álló társulat sokféle stílusú zeneszámot
adott elő, amit csak hallgatni is
nagyon élvezetes, de ők tényleg
eljátszották a darabokat. Színes
ruhákban, cirkuszi jelmezekben (bohóc, bűvész,…stb.) gazdag mozgással tarkított jelenetek adták meg a zene hátterét.
Nagyon humoros volt, sokat
nevetett a közönség. A három
trombita és a három harsona
mellett egy tuba szólalt meg,
az együttes játékot szóló produkciók váltották. A tökéletes
hangzást virtuóz, vicces mozgás
közben tudták létrehozni, pergő
volt az egész, akár egy cirkuszi
előadás.
Nagyon köszönjük tanár
úrnak, hogy ilyen élménnyel
gazdagodhattunk! Csak ajánlani tudjuk mindenkinek, hogy

nézzék meg a produkciót, vagy
legalább a Mnozil Brass zenekar
egy-egy számát hallgassák és
tekintsék meg interneten.
POGRÁNYI JÁNOS DÁVID ÉS

POGRÁNYI KÁLMÁN KRISTÓF

„Régi – új” kolléga a
zeneiskolában
Jászberényi Edina tanárnő nem
teljesen ismeretlen a tátiak előtt,
hiszen gitártanárként 2009-től
néhány éven át már segítette
zeneiskolánk munkáját. E sorok
írójaként – mivel hosszú időn át
tanítottunk együtt a kolléganő
előző munkahelyén, az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú
Művészeti Iskolában – szakmai
munkáját jól ismerve félig, de
csak félig viccesen „Közép- Európa legjobb gitártanárá”- nak
szoktam nevezni. Hogy miért
csak félig tréfa ez a titulus, azt
tanulmányainak sokszínűsége
és munkájának rendkívüli eredményessége támasztja alá.
1979 – 1986 - ig a Dorogi Erkel
Ferenc Zeneiskolában tanult
gitározni, majd 1990-ig a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolába járt.
1993 – 1997-ig a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Győri
Tanárképző Intézetében szerzett
gitártanári diplomát, amit 2003
– 2005 között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán a
„Kovács Method” néven ismert
zenei munkaképesség – gondozás szakvizsgával bővített ki.
Tanulmányaira a koronát – legalább is a mai napig
– a táti éveket követően 2014 ¬2016-ig tartó gitár szakirányú
mesterképzés tette fel a Pécsi
Tudományegyetemen.
Áldozatos és igen magas színvonalú szakmai munkáját két
növendéke is követendő példának tartotta, és a gitártanári,

illetve gitárművészi hivatást
választotta.
Felsorolhatatlan mennyiségű
versenyeredményeiből a teljesség igénye nélkül említsük meg
a Komárom – Esztergom megyei
gitárfesztiválokat, a regionális
gitárversenyeket, a Menner –
Vincze megyei szólóhangszeres
versenyeket, a Komárom – Esztergom Megyei Kamarazenei
Fesztiválokat, az országos és
regionális versenyeket Vácott,
Szombathelyen, Keszthelyen,
Nyergesújfalun, valamint a
szlovákiai és olaszországi nemzetközi versenyeket, ahonnan
rendszeresen komoly díjakkal,
szakmai elismerésekkel tértek
haza tanítványai.
Reméljük, hogy örömteli és
sikeres éveket tölt majd régi – új
munkahelyén.
POHNER HEDVIG

Szomszédoltunk
2018. november 21-én került
megrendezésre a térségünkben
immár hagyományosnak számító szomszédoló hangverseny. A
környék zeneiskoláinak legügyesebb zongorista növendékei
adtak koncertet a házigazda szerepét idén betöltő dorogi zeneiskolában. A Táti Lavotta János

Alapfokú Művészeti Iskolát egy
első osztályos zongorista növendék, Borbély Balázs képviselte.
A hangversenyt nagy érdeklődés kísérte, reményeink szerin
a következő tanévben is részt
vehetünk ezen a programon.
KUTI BALÁZS

Hangszercsere
Program
Az idei évben is sikerült néhány
új hangszerrel bővíteni a Táti
Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola hangszerparkját: 2
db fuvola, 3 db klarinét, 4 db gitár
valamint 1-1 db trombita, harsona és baritonkürt segíti a tanárok
munkáját és a növendékek játékát. Nagy segítség számunkra,
hogy jó minőségű, új hangszereken tanulhatnak tanulóink. A Hangszercsere Program
lehetőséget kínált még néhány
régi, sérült hangszer javítására,
felújítására. Ennek kapcsán 2 db
fuvola, 2 db klarinét, 2 db trombita és 1 db baritonkürt került
felújításra. Bízunk benne, hogy
a következő években egyre több
növendéke lesz az iskolánknak,
és a tehetségesebbek a megfelelő
szint elérése után a Táti Nemzetiségi Zenekar tagságát bővítik.
SCHRECK FERENC
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Hírek, események a III. Béla Általános Iskolából
A III. Béla Általános Iskola tanulói és dolgozói
nevében rövid szösszenettel kívánok köszönetet
mondani, illetve beszámolni az elmúlt hónapok
és az előttünk álló napok jelentős eseményeiről.

Polgármester Úrtól lehetőséget
kaptunk arra, hogy a kertvárosi iskolaépület sportudvarán
egy kondiparkot létesítsünk.
A megvalósulásért, köszönet
illeti a szülői közösséget, a
Botlik-Trans, illetve a 4-ÉPV
cégeket.A létesítményt tanítási
időben az iskola tanuló, míg 16
órától 20 óráig, illetve hétvégén
bárki használhatja. A saját felelősség mindenkire vonatkozik!
Ha közösen figyelünk az eszközök épségére, akkor a park
évtizedekig szolgálhatja a tátiak
sportolási lehetőségét.
A felsorolást folytatva, meg
kell köszönjem a Boltik-Transnak
és Guhn Andreának az iskolai
tánckar fellépő ruháit, a Német
Kisebbségi Önkormányzatnak a

nagyvonalú sporteszköz ajándékát. A szülői munkaközösségnek
köszönjük az állandó, segítőkész
aktivitását, az Önkormányzatnak a Mikulás-csomagokat.
Iskolánk udvarai évről évre
rosszabb állapotban vannak.
Idén a Tankerület jóvoltából lett
befoltozva a falusi iskola középső
udvara, ezzel a közvetlen balesetveszély elhárításra került.
Sajnos azonban még rengeteg
kisebb-nagyobb tennivalóra
lenne szükség a diákok érdekében. Az Önkormányzat ugyanitt
megcsináltatta a lépcsőt, ami a
pályára vezet. Köszönet érte.
Természetesen nemcsak a tárgyi feltételeink javultak, hanem
a gyerekek-szülők, pedagógusok
számára is számos programot

Iskolapadból a
katedrára

Bemutatkozik Farkas Perta az általános
iskola új tanítója
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal
kezd, hogy a munkásokkal fát
gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat,
és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük
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az olthatatlan vágyat a végtelen
tenger iránt.”
Aki gyermekekkel foglalkozik és elhivatott szakmája
iránt, rögtön tud azonosulni
Antoine de Saint-Exupéry fenti
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rendeztünk. Az e-napló kötelező
bevezetése miatt több továbbképzésen is részt vettünk. Remélem, mindenki megelégedésére
szolgál ez a mindennapjainkat,
a kapcsolatokat megkönnyítő,
modern rendszer.
Tanulóink számos versenyen
(tanulmányi, katasztrófavédelmi, sport…) vettek részt. A
versenynaptár szerint a legtöbb eseményre tavasszal kerül
majd sor, az eddigi eredmények
minden esetben magukért
beszélnek. Köszönet a fölkészítő pedagógusoknak, a verseny
megrendezőinek és a résztvevő,
sikeres diákjainknak, a kiváló
eredményekért.
Nagyon jó eredménnyel,
rekord mennyiségű papír
gyűlt össze az őszi papírgyűjtésen, ezzel is gazdagítva az
osztályokat.
Szép időben került megrendezésre a hagyományos

Márton-napi felvonulás, melyen
városunk apraja-nagyja remekül
érezte magát.
Szép számú érdeklődő jött el
a pályaválasztási szülői értekezletre, remélhetőleg ezzel a
programunkkal segíthettük a
pályaválasztás előtt állókat a
végső döntés meghozatalában.
December van. Ilyenkor a
hagyományos délutáni és hétvégi események jelentik a tanulók, szülők, pedagógusok munkáját és szórakozását: karácsonyi
vásár, karácsonyi játszóház,
bécsi karácsonyi vásár. Hétfő
reggelenként tanítványaink kis
műsorral készülnek az adventi
gyertyagyújtásra, ezzel is erősítve a hagyományok őrzését, a
karácsonyi hangulat, a várakozás szívet melengető érzését.
A következő napok eseményei
a Mikulás bulik illetve az Óz c.
színdarab megtekintése a Kultúrban. Az évet záró a szünetet
megelőző rendezvényünk természetesen a karácsonyi ünnepély, amelynek a főpróbáját a
szülők és érdeklődők részére rendezzük, hogy az előadás a karácsonyi ráhangolódást szolgálja.
Köszönet mindenkinek az egész
évi munkájáért, az iskoláért és
a diákokért végzett áldozatos
tevékenységért!
Az iskola minden tanulója és
dolgozója nevében boldog karácsonyt kívánok!
KALMÁR KÁROLY

gondolataival. Ez nálam sincs
másképp. Fiatal felnőttként felszálltam egy-két hajóra, vártam,
hogy hová sodor majd az élet.
Kalandos és rövid utazásaim
során rájöttem, hogy egy valamit szeretnék nagyon: hasznos
tagja lenni és adni valami jót a
társadalomnak. Találkoztam
sok-sok tervezővel, akik megerősítettek abban, hogy nekem
is a hajógyártásban kellene tevékenykednem, mert szerintük
kapitánynak születtem. Nekem

ugyan nincs a zsigereimben a
hajóépítés, de mindent megteszek azért, hogy a kis munkásaim érezzék az olthatatlan vágyat
a végtelen tenger iránt s később
megépítsék saját kis hajójukat.
Farkas Petrának hívnak, születésem óta Táton élek. Általános iskolai tanulmányaimat itt
kezdtem meg és fejeztem be.
2012-ben érettségiztem a Szalézi-Irinyi Középiskolában. Ezt
követően a Budapest Gazdasági
Főiskolán próbáltam szerencsét.

Táti Walzer
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Már az első pár hónap után éreztem, hogy ez nem az én utam,
ezért fél év után abbahagytam
a képzést.
A következő évben beadtam
jelentkezésemet a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Karára. 2017-ben évfolyamelsőként, kitüntetéses eredménnyel
végeztem tanító szakon. Kicsivel korábban, de még ugyanebben az évben lehetőségem
volt részt venni a XXI. Országos
Anyanyelvi Tanítási versenyen
Debrecenben, ahol különdíjban
részesültem.

Pályámat 2017-ben a Vitéz
János Katolikus Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános
Iskolában kezdtem. Itt harmadikos osztályfőnökként tevékenykedtem. 2018 nyarán keresett fel a Táti III. Béla Általános
iskola vezetősége, hogy megüresedett egy hely, és szeretnék,
ha visszatérnék közéjük. Utolsó
éves egyetemistaként 10 hetet
töltöttem itt külső gyakorlaton.
Már ekkor magával ragadott a
családias légkör, a meghitt, szeretettel teli környezet, ezért sem
haboztam igent mondani a lehetőségre. Valahol mélyen mindig

is hazavágytam, tulajdonképpen egy álmom vált valóra azzal,
hogy itthon taníthatok.
Jelenleg is osztályfőnökként
tevékenykedem. Furcsa kimondani ezt, hiszen reggel 8-tól
délután 2-ig tanítóként, pótanyaként, pszichológusként,
barátnőként, coachként, sőt sokszor mentőápolóként is helyt kell
állnom.
Minden iskola és pedagógus
alapvető feladata közé tartozik a
gyermekek sokoldalú oktatása,
nevelése, fejlesztése. A tanórán
kívüli közös programok, rendezvények lehetőséget teremtenek

a kitűzött célok, feladatok megvalósításában. Idén is csatlakoztunk az Európai Diáksport
Napjához. Részt vettünk a városok közti kapcsolatépítésként
szervezett kisvonatozáson, ahol
betekintést nyerhettünk a tájházak sajátos építészeti stílusába,
népi hagyományainkba. Idén
is megrendezésre került a Márton- napi felvonulás, amin több
száz gyermek és felnőtt vett részt
egyaránt. A programok tárháza
kifogyhatatlan, a jövőben is számos izgalmas, gyermekközpontú, tevékenykedtető eseményen
fogunk részt venni.

Hatalmas siker az őszi
gálakoncerten
A z A ltsteiner Blaskapelle
november 18-án tartotta 1.
Őszi Gálakoncertjét a Táti kultúrházban! A zenekar hét éves
fennállása óta fesztiválokon és
egyéb rendezvényen vesz részt,
de ilyen önálló gálakoncertet
még nem adott!
A gálakoncerten a zenekar
vendége volt a Sváb zenei élet
elismert és kiváló zenésze
Mirk Tamás és Peller Zoltán
(a Pilisvörösvári Bravi Buam

zenekar alapítói) akik énekesként mutatkoztak be a Táti
közönségnek!
A gálakoncert két blokkból állt
és két órán keresztül szórakoztatta a fúvószene szerelmeseit a
zsúfolásig megtelt nagyteremben. A végén óriási tapsvihar
közepette búcsúzott a zenekar!
Jó volt látni a csillogó szemeket,
a sok mosolyogva távozó vendéget! Szeretnénk hagyományt
teremteni. Így mondhatjuk:

"Jövőre ugyan itt önökkel a 2.
Őszi Gálakoncerten!"
Kellemes karácsonyt és

Boldog új esztendőt kíván minden táti polgárnak az Altsteiner
Blaskapelle!

PROGRAMOK A
KULTÚRHÁZBAN

december 19. (szerda) 17.00 Iskola karácsonyi műsorának
nyilvános főpróbája

2019
január 4. (péntek) 17.30 - Egy kis
esti természettudomány

- Asszonyfarsang

december 21. (péntek) 10.00 Iskola karácsonyi
műsora

január 6. (vasárnap) 17.00 Újévi koncert
január 11. (péntek) 17.00 - Kiss
László csillagász előadása

2018
december 13. (csütörtök) 15.00
- Nyugdíjas Klub - Karácsony
december 15. (szombat) 10.00
Óz a csodák csodája - az Árpádházi Szent Erzsébet iskola színjátszókörének előadása a táti
iskolások számára
december 16. (vasárnap) 17.00 Városi karácsonyi műsor
december 17. (hétfő) 17.00 Mozdulat Táncművészeti Egyesület - Karácsonyi műsor

december 21. (péntek) 18.30
- Hangfürdő gonggal és
hangtálakkal
december 22. (szombat) 19.00
- Twins and the Crazy Dogs
- Ünnepi (lemezbemutató)
koncert
december 31. (hétfő) 20.00 Szilveszteri Bál

január 12. (szombat) 09.00-12.00
- Társasjáték Klub
ja nuá r 29. (kedd)
- Bábszínház

11.15

február 8. (péntek) - iskola alsó
farsangi bál
február 9. (szombat) 19.00

február 15. (péntek) 17.30 - Egy
kis esti természettudomány
Február 16-17. (szombat -vasárnap) - Óvoda farsangibál
február 23. (szombat) 20.00 Szülők-Nevelők Bál (iskola)
március 2. (szombat) 20.00 Sváb bál
március 8. (péntek) 17.30 - Egy
kis esti természettudomány
március 9. (szombat) 09.0012.00 - Társasjáték Klub
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2018. december havában

GÓLYAHÍR
2018. őszén született táti gyermekek, városunk legifjabb polgárai:
Melicher Ádám és Szűcs Alexandra fia, Nimród
Tarsoly Dániel és Kistót Bettina fia, Levente
Kiss Pál és Mészáros Mariann leánya, Csenge Léna
Földessy Róbert és Tódor Dóra fia, Benedek
Juhász György és Kajtár Kitti leánya, Dia
Nagy Máté és Budai Alexandra fia, Máté
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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Babakészítő
világversenyen
Norvégiában

Budepest és London után, idén
szeptemberben rendezték meg
Stavangerben (Norvégia) a
babakészítők világversenyét.
Magyarországot egy tízfős csapat képviselte, melynek négy
tagja a Táti Porcelánbaba Klubban is tevékenykedik: Czibuláné Csicsman Erzsébet, Dr.
Mosonyi Anna, Maráz Erzsébet,
Tisch Erzsébet. Hazai alkotóink
a nemzetközi versenyeken egyre eredményesebben szerepelnek, a világ élvonalába emelve
a magyar babakészítést. A táti
klub művészeti vezetője, Czibuláné Csicsman Erzsébet gyémántkoszorús babakészítő mester a nemzetközi versenyeken
elért sikerekkel egyre magasabb
szintre jut a nemzetközi szervezet (GDS) ranglétráján. Idén négy
babájával két első, valamint egy
harmadik helyezést, a negyedik
alkotásával teljesítménydíjat
nyert. Táti tanítványai is remekül szerepeltek alkotásaikkal, ők
teljesítménydíjban részesültek.

London utván Stavangerben

A Táti Porcelánbaba Klub hírei

Mozgalmas volt az ősz a porcelánbaba készítőknek. A tátiak számára is bemutatták idei installációjukat mely az István király koronázása címet viseli.
Részt vettek az Eurohíd Alapítvány, Szent István és szellemisége témában kiírt
pályázaton, és több tagjuk is egyénileg méretette meg magát az idén Norvégiában megrendezett világvilágversenyen.

Történelmi séta
babakiállítással
egybekötve
2018-ban úgy hozza a történelem, hogy számos kerek évfordulóval találkozhatunk a magyarok históriájában. Az i. sz. 1038.
esztendő, I. (Szent) István király
halálának 980. évfordulója azóta
is szakrális és történelmi emlékünnepünk. Hunyadi Mátyás
születésének 575. és királlyá
választásának 560. évfordulója
alkalmából emlékévet hirdettek.
Idén 333. éve, 1685. augusztus
15-16-án zajlott a településünk
határában a Táti csata. 100 éve,
1918. november 3-án ért véget
az I. Világháború. A fenti eseményekre emlékezve, - kiállítással egybekötött – történelmi
barangolásra vártuk szeptember
28-án a tátiakat. Ez a rendezvény
remek alkalmat nyújtott arra,
hogy bemutassuk a táti nagyközönségnek is porcelánbaba
klubunk két új kompozícióját. (A

két történelmi életkép már szerepelt az országos babakiállításon, Budapesten és Győrben, de
Táton csak néhányan láthatták
„élőben”.) A színpad egyik oldalán Mátyás király és reneszánsz
udvarának vendégei sorakoztak
fel. (Ezt az életképet júliustól
szeptemberig megcsodálhatták
a Visegrádra látogatók a királyi palota játszóházában is.) A
másik oldalon az István király
koronázása kapott helyet, amely
a keresztény Magyar Királyság
létrejöttének pillanatát örökíti
meg. Államalapító uralkodónk
emlékét megidéztük Maros
Bernadett és Horváth Dániel –
az Operett Színház fiatal énekesei – segítségével is. Részleteket
hallhattunk az István a király
rockoperából, és felcsendült
Demjén Ferenc Honfoglalás c.
szerzeménye a történelmi séta

befejezéseként. (A korhű viseleteket bemutató kiállítást a
hétvégén is megtekinthették az
érdeklődők.) A műsorban felidéztük a Táti csata eseményeit
és megemlékeztünk a száz évvel
ezelőtt véget ért „Nagy háború”
táti áldozatairól. Egy-egy dallal tisztelegtek hősi halottaink
emlékének a helyi asszony- és
férfi-, valamint a nyugdíjas kórusunk tagjai is.

Alkotások Szent
Istvánról – Kiállítás
Esztergomban, a
Rondella Galériában
Az esztergomi kötődésű Eurohíd Alapítvány, Szent István és
szellemisége, öröksége témában írt ki pályázatot, melyre
műfaji, életkori és minden egyéb
kötöttségtől függetlenül lehetett jelentkezni. A pályázatra

mintegy ötven alkotás érkezett
be, melyből kiállítást rendeztek
az Esztergomi Vármúzeum Rondella Galériájában. Többségében festményekkel, grafikákkal,
fotókkal pályáztak az alkotók, de
érkeztek szobrok, kisplasztikák,
montázs, textil, sőt irodalmi és
zenei kompozíciók is.
Az alapítvány számos kisebb
elismerést osztott ki a kiemelkedő alkotások részére oklevél
formájában. Köztük a Táti Porcelánbaba Klub István király
koronázása című installációja
is kiérdemelte ezt az elismerést.
Kaleidoszkóp-díjat vehetett át
különdíj formájában Homolya
Gábor Korona című kisplasztikájáért, a fődíjat a zsűri Fock
Máté Ereklye című fémszobrának ítélte. (A tárlatot nov. 16. –
dec. 9-ig lehetett megtekinteni.)
PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET
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