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Az ünnepre hangolódás jegyé-
ben rendeztük meg idén is 
hagyományos programunkat 
a Táti Kultúrházban, Advent 
első hétvégéjén.

Díszkivilágítással, fény-
festéssel, ünnepi hangulatú 
belső dekorációval vártuk a 
betérőket.  Az épület minden 
termét – konyhától a könyvtá-
rig – megnyitottuk és feldíszí-
tettük.   A kézműves vásáron 
helyi virágkötők, hobbi-, és 
lelkes amatőrökből lassanként 
már-már profivá váló kézmű-
veseknek adunk lehetőséget a 
bemutat kozásra. 

A legnagyobb érdeklődés 
– az összesen 16 – karácsony-
fát számláló kiállítást övezte, 
mely érdekessége az volt, hogy 
szinte minden fát más-más 
technikával díszítettek, más-
más hangulatot megidézve. 

Nemcsa k hely tör ténet i 
szempontból volt érdekes, de 
igazi kuriózumnak számított 
a Régi idők karácsonyfája, 

melyet a Táti Német Nemzeti-
ségi Dalkör tagjai készítették. 
Az 1930-40-es években fenyőfa 
helyett borókát állítottak, vagy 
egy-egy boróka ágat aggattak 
a gerendára. Saját készítésű 
díszekkel. ostyával, almával, 
dióval díszítették.

Emellett a látogatók meg-
csodálhatták Robotka László 
csuhéból készített díszekkel, 
Galba György szalmadíszekkel 
Czibuláné Csicsman Erzsébet 
és a Táti Porcelánbaba Klub 

porcelándíszekkel, Emmer 
Józsefné csipkékkel, Pethő 
Anita mézeskaláccsal vagy 
Erdős Klára bőrdíszműves 
alkotásokkal ékesített fáját.

Az óvoda Pillangó csoport-
jának tagjai saját készítésű 
díszekkel készültek, az óvónők 
pedig mézeskaláccsal, toboz-
zal és pattogatott kukorica 
szalaggal díszítettek.

Amíg Keil Krisztina (Mar-
garéta Virágbolt) és Babits 
Károly né Adolf Kriszt ina 

(Kriszta Virág és Gazdabolt) a 
mai trendeknek megfelelő fát 
állított, addig a Táti Nyugdíjas 
Klub az 1970-es éveket idézte 
fel.

Pappné Adolf Erzsébet kék-
ezüst design, Geráné Kotolácsi 
Zsuzsanna pedig lila design 
fantázianevű fájával várta a 
betérőket.

A III. Béla Általános Iskola 
egy "Karácsonyi képeslappal" 
készült a kiállításra.

Az Adventi Vásáron sok-
színű gyermekprogrammal 
vártuk a kisebbeket. Díszíthet-
tek mézeskalácsot (közel 1000 
db fogyott el), "gyurmarciz-
hattak" Haraszti Andor cso-
koládémesterrel, csodálatos 
adventi díszeket készíthettek 
az óvónők segítségével, kipró-
bálhatták a legújabb kész-
ségfejlesztő társasjátékokat. 
Szombaton az Áldás együttes 
várta őket a könyvtárban, ahol 
nemcsak a mostanában diva-
tos és ismert adventi dalokat 
énekelhették együtt a zenekar 
tagjaival, de régi népi adventi 
énekeket és regölést tanulhat-
tak, valamint feleleveníthet-
ték a betlehemezés szokását, 
melyet együtt játszottak el.

HÁMOS LÁSZLÓ

Adventi Vásár
Nagy sikere volt a Karácsonyfa kiállításnak
Idén az Adventi Kiállítás és Vásár keretében Karácsonyfa kiállítás várta az ér-
deklődőket. A vásárt színes gyerekprogramok is kísérték.

Táti Walzer
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester | Tel/Fax: (33) 514-510 | E-mail: polghivatal@tat.hu
A szerkesztőség elérhetősége: Tel/Fax: (33)504-710 | E-mail: telehaztat@juropnet.hu | Szerkesztő: Hámos László
Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom | Készült 2000 példányban

Címlapfotó: Hámos László - Táti óvoda dolgozói által díszített fa a Karácsonyfa kiállításon
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„Mindig örömmel jövök Tátra, 
hiszen itt egy igazán összetar-
tó közösség él. Akár nemzeti 
ünnepi rendezvényről van 
szó, akár idősek napjára szer-
vezett szórakoztató műsorról, 
egy dolog biztos: a helyiek szép 
számmal megjelennek rajta. 
Jó látni, hogy emellett fejlődik 
is a város. Az itt élők igazán 
büszkék lehetnek minder-
re” – fejtette ki lapunknak dr. 
Völner Pál, Tát országgyűlési 
képviselője. Mint mondta, 

különböző forrásokból össze-
sen csaknem 700 millió forint 
támogatást nyert el a város, 
illetve a helyi vállalkozók és 
civilek.

„Ezek közül mindenképpen 
ki kell emelni az iparterület 
feldolgozóipari és logisztikai 
fejlesztését, hiszen ez nagy-
ban hozzájárul a város és a 
térség gazdaságának megerő-
södéséhez, ami az itt élők jólé-
tének egyik záloga” – mondta a 
képviselő, majd szót ejtett más 

beruházásokról is. „Nemrégi-
ben adták át a megújult Klap-
ka György úti orvosi rendelőt. 
Nyilvánvaló, hogy ez a fej-
lesztés minden táti számára 
előrelépést jelent. A Napközi- 
otthonos Óvoda és Bölcsőde 
fejlesztésére közel 70 millió 
forintot nyert a város. Külön 
öröm, hogy ez a fejlesztés tel-
jesen egybevág a kormány-
zat egyik fő törekvésével, a 
családok minél hatékonyabb 
támogatásával” – folytatta dr. 
Völner Pál.

A kormányzat egész orszá-
got érintő, a magyar családok 
megerősítését célozó intézke-
déseiről elmondta: 2010-hez 
képest 2018-ra megduplázó-
dik a költségvetésben a csa-
ládtámogatásra jutó összeg. 
Az egyik legfontosabb intéz-
kedés a családi adókedvez-
mény bevezetése volt. Ennek 
az intézkedésnek köszönhe-
tően egy átlagos vagy az alat-
ti jövedelemmel rendelkező 
házaspár, ahol mindketten 

dolgoznak és nagycsaládban 
élnek, nem fizet egy fillér sze-
mélyi jövedelemadót sem. Sok 
fiatal szülőt érint a diákhitel 
problémája is, de a legújabb 
szabályok szerint az első babá-
nál három évre felfüggesztik 
az édesanya hiteltörlesztését, 
második gyermeknél elenge-
dik a hitelösszeg felét, a har-
madiknál pedig az egészet. 
Több tízezer családnak, vagy 
családalapítás előtt álló fiatal-
nak nyújt segítséget a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény, 
azaz a CSOK, amelynek kereté-
ben egyrészt vissza nem térí-
tendő támogatást, másrészt 
kedvezményest hitelt kapnak 
a családok.

Mindezeknek a családbarát 
intézkedéseknek köszönhető-
en a gyermekszületések száma 
a 2011-es mélypont óta fokoza-
tosan növekszik, és csökken 
a terhességmegszakítások 
száma.

A térség országgyűlési kép-
viselője arról is beszélt, hogy a 
táti szigetek vizes élőhelyeinek 
helyreállítását célzó projekt, 
amely – a Gerecse, a Pilis és 
a Vértes denevérkolóniáinak 
védelmét biztosító intézkedé-
sekkel együtt – összesen 585 
millió forintból valósul meg, 
kiemelkedően fontos. Mint 
mondta, a Duna-Ipoly Nem-
zeti Parknak ez a programja, 
túl azon, hogy az élővilág meg-
óvását szolgálja, ökoturiszti-
kai szempontból is kiemelke-
dő jelentőségű.

A tátiak büszkék lehetnek
A megújult rendelőt már átadták, hamarosan elkészülnek az óvoda 
és bölcsőde fejlesztésével is

A családoknak és a helyi vállalkozóknak is rendkívül kedvezőek azok a fejlesz-
tések, amelyek csaknem 700 millió forintból valósulnak meg Táton – többek 
közt erről beszélt lapunknak dr. Völner Pál, és szóba került a táti szigetek vi-
zes élőhelyeinek helyreállítását célzó projekt is. A város országgyűlési képvi-
selője arról is beszélt, hogy a kormány számára kiemelten fontos a családok 
megerősítése, ezért a 2018-as költségvetésben kétszerannyi pénz jut a támo-
gatásukra, mint amennyit 2010-ben szántak rá.

Karácsonyi Üdvözlet
A fák levetették díszes lombjukat és csupaszon, kifosztottan merednek az ég felé. Egyre sötétebbek a 

nappalok, amelyet nagyon nehezen tolerálunk. Az életünk mindennapjai is igen-igen sok sötétséggel 
van tele. 

A sötétség csak akkor fog megszűnni, ha megtaláljuk a fényt. A fény hordozóját, a fény forrását, a 
világosságot. Amely beragyogja létünket, túllép korlátainkon és kihat hétköznapi életünkre. 

A Szenteste meghittségében ez a fény töltse be otthonainkat! Gyújtsunk gyertyát szívünk karácsonyfá-
ján és akkor a karácsony nem lesz múló hangulat, rövid elérzékenyülés, hanem élő és állandó valóság!

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

Turi Lajos polgármester
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A falusi orvosi rendelő felújítása az adós-
ságkonszolidációban nem részesült tele-
pülési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására irányuló pályázat keretén 
belül történt. 

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretén belüli 

pályázatokban az épületek felújításán túl 
eszközök beszerzésére is lehetőség adó-
dott. A Klapka utcai orvosi rendelőben 
praktizáló orvosok felszerelése új orvo-
si-, számítástechnikai eszközökkel illet-
ve bútorokkal bővült. A védőnői rendelő 
és a váróterem elhasználódott, kopott 

bútorainak cseréjére is lehetőséget bizto-
sított a pályázat, továbbá a védőnő orvo-
si- illetve számítástechnikai eszközei is 
bővültek illetve az elavultak leváltásra 
kerültek.

A bölcsőde épületének teljes felújításá-
hoz kapcsolódó eszközbeszerzés keretén 
belül új felszerelések (fektetők, székek, 
asztalok, függönyök, szőnyegek) kerültek 
beszerzésre és - bár most a tél közepén 
ennek nem érezzük jelentőségét, de - a 
bölcsőde udvarán kialakításra került egy 
tocsogó felület páraszerű vízellátással, 
mely a kánikulában nyújt majd hűsölési 
lehetőséget a gyerekek számára.

A Szent György Otthonban befejeződ-
tek a külső- és belső nyílászáró cserék és a 
részleges külső hőszigetelés munkálatai. 
Az intézmény fűtését már egy új, korszerű 
kondenzációs kazán biztosítja.

Ezúton szeretnénk megköszönni a fel-
újításokat végző Traverz Kft., SzabóPintér 
Bau Kft., mint generál kivitelezők illetve 
alvállalkozóik és az eszközbeszerzésekben 
résztvevő  vállalkozók munkáját, rugalmas 
együttműködését és a felajánlott saját 
forrásaikat

Külön köszönetet érdemelnek az óvodai 
nevelők, akik a nyár eleje óta, – amikor 
elkezdődött az óvodák felújítása, majd a 
munkálatok folytatódtak a bölcsőde felújí-
tásával – folyamatosan meg tudták oldani 
az óvodai és bölcsődei ellátás zavartalan 
működését a munkálatokkal kapcsolato-
san előforduló, előre nem látható, váratla-
nul bekövetkező helyzetekben is!

Végezetül szeretnénk megköszönni a 
munkálatokkal bármilyen módon érin-
tettek megértését, türelmét és segítségét!

Jelenleg folyamatban lévő  beruhá-     
zásaink:

Az Ipari terület bővítéseként megépíten-
dő út és közművek kivitelezésének közbe-
szerzési eljárása lezárult, a munkaterület 
átadásra került a nyertes 4ÉPV Kft.-nek, a 
munkálatok elkezdődtek. 

A Búcsú téren átvezető – a Buseck sétányt 
és a Szent István utat összekötő - gyalogút 
burkolatát térkő burkolat fogja felváltani, 
melynek kivitelezési munkái folyamatban 
vannak, és még az év végéig befejeződnek.

Ezévi beruházásaink összértéke meg-
haladja az 500 millió forintot, melyből kb. 
10%-kal az önkormányzat saját forrásával 
járul hozzá.

Mindenkinek boldog békés karácso-
nyi ünnepeket és sikerekben gazdag új 
évet kíván: Tát Város Önkormányzata és 
Képviselő-testülete! 

Önkormányzati fejlesztések 
2017-ben
Az év során folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot pályázata-
ink, beruházásaink állásáról. Az előző számban ismertetett, akkor 
még folyamatban lévő, az alábbiakban szereplő beruházások mos-
tanra befejeződtek. Néhány fényképpel szeretnénk szemléltetni a 
változásokat.

2011. december 2017. november

Felújítás előtt Felújítás után 

2006. január 2017. november

2006. január 2017. november
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Ezen feladatok megvalósítá-
sa érdekében a beadást meg-
előzően több alkalommal 
is tanácskozott Tát, Bajót és 
Nyergesújfalu polgármeste-
re, valamint a pályázatot író 
szakértők. Abban mindannyi-
an megállapodtak, hogy közös 
célként a hagyományőrzést, 
a hagyományok lakossággal 
történő megismertetését tűzik 
ki. Mindezzel új lehetőségek is 
kínálkoznak: megerősödhet 
a helyi civilszféra aktivitá-
sa, nőhet az együttműködé-
si készség, az egymás iránti 
felelősségtudat, valamint a 
helyi humán erőforrásban rej-
lő lehetőségek is kiaknázásra 
kerülnek. 

A projektben kiemelkedő 
szerepet töltenek be az aktív 
korú lakosok; hiszen ez a gene-
ráció, amely hidat jelenthet a 
tanuló korosztály és az időseb-
bek között. Rendkívül fontos 
ezen belül is a nők jelenléte 
is: ők azok, akik a leginkább 
fogékonyak a tradíciókra, 
legnyitottabbak a kulturá-
lis értékek megismerésére és 
megismertetésére. 

A projekt tervezett összkölt-
sége 44.864.973 Ft, a támoga-
tás intenzitása: 100%. Számos 
közös projektelem költségként 
a konzorciumvezető Nyerge-
sújfalu önkormányzatánál 
jelenik meg, de ezektől elte-
kintve nyertes pályázat ese-
tén Tát 8.830.000 Ft támoga-
tást kapna a korábban említett 
tevékenységek elvégzésére. 
Az alábbiakban felsorolásra 
kerülnek a Táton megvalósuló 

fejlesztések, valamint azon 
projektelemek is, melyek közös 
beruházás eredményeképpen 
jönnek létre.   

A beadott dokumentáció, 
majd az azt követő hiánypót-
lás alapján – jelen újságcikk 
megírásának időpontjában 
– a pályázatot döntésre ter-
jesztették fel, jelenleg ennek 
eredményére várnak az érin-
tett települések.

A tervezet szerint maga a 
projekt pozitív elbírálás ese-
tén 2018. január 01-én indul-
na, először a Helyi Cselekvési 
Terv elkészítésével, amely 6 
hónapot vesz majd igénybe, 
és amely az elkövetkezen-
dő 3 év tevékenységeit fogja 
részletezni.

Ez a terv szolgálja a lakosok 
intenzív bevonását, hiszen 
a települések vezetői és a 
pályázat elkészítői is egyetér-
tenek abban, hogy csak abban 
az esetben lehet egy közös-
ségfejlesztő projekt sikeres, 
amennyiben már az előké-
szítésben is részt vesznek az 
aktív helyiek. Maga a pályázati 
dokumentáció tehát az alapot 
szolgáltatja, de a Helyi Cselek-
vési Terv lehetőséget fog adni 
arra, hogy a lakosok igényei-
re szabva valósuljanak meg a 
fejlesztések. 

Táton megvalósuló, terve-
zett fejlesztések

• Helyi hagyományok feltárá-
sa, feldolgozása és megosztása

E tevékenységsorozat képezi a 
projekt fókuszát, megvalósítása 

során kiemelt figyelmet fordíta-
nak a projektgazdák arra, hogy 
a helyi humán erőforrás segít-
ségét igénybe vegyék, a feltárt 
hagyományokat népszerűsít-
sék, továbbvigyék és megosz-
szák a lakosokkal. 
• A védtelen közlekedők (gya- 
logosok, kerékpárosok) köz-
lekedésbiztonságát célzó 
szemléletformáló kampány 
megvalósítása.

Tát települést átszeli a 10. 
számú főközlekedési út, ezért 
szükséges közlekedésbizton-
sági kiadvány megjelentetése 
illetve közlekedésbiztonsági 
akciók szervezése. 
• Közösségszervező munka-
társ alkalmazása és képzése.

A felhívás elvárásai szerint 
minden részt vevő települé-
sen szükséges egy fő kijelölése, 
megbízása és továbbképzése, 
hiszen a megfelelő végzettség-
gel bíró szakember jelenléte 
garantálja a projekt koordi-
nálását, valamint hosszú távú 
fenntarthatóságát. 
• Közösségépítő települési 
rendezvények megszervezése.

Talán az egyik leglénye-
gesebb és leglátványosabb 
pontja a projektnek. 3 db, 
a település lakosai részére 
megrendezésre kerülő kultu-
rális-ismeretterjesztő-közös-
ségfejlesztő program megva-
lósítása válik lehetővé.

A pontos tematikát és idő-
pontokat a későbbiek folya-
mán, a lakosság aktív bevo-
násával határozza meg az 
önkormányzat. 
• Eszközök beszerzése

A közösségépítő programok 
megvalósulását elősegítendő, 
a projekt eszközök beszerzésé-
re is lehetőséget ad. A pályáza-
ti dokumentációban ezek nem 
kerültek részleteiben megha-
tározásra, hiszen az nagyban 
függ a rendezvények fajtájától 
és a lakosok elvárásaitól. 

Közös en meg valósuló 
projektek:
• Egy megyei szintű hírportál 
létrehozása.

A Komá rom-Esztergom 
megyei Önkormányzat kifej-
leszt egy, a települések értékeit 
bemutató megyei hírportált, 
amely biztosítja a szakmai 
tartalmak megjelenítését.
• Tanulmányutak belföldön 
és külföldön.

Sz a k ma i e g y üt t mű kö-
dés kialakítása, partnerségi 
kapcsolat és az egymástól 
való tanulás lehetőségeinek 
biztosítása érdekében kerül 
megvalósításra. 
• Képzések szervezése.

Közösségfejlesztésben érin-
tett munkatársak és a lakosok 
képzése.
• Helytörténeti, közösségi 
mobilapplikáció létrehozása 
közösségi média és honlap 
kiterjesztéssel.

HORVÁTH VIKTÓRIA
TURISZTIKAI SZAKÉRTŐ, 

PÁLYÁZATÍRÓ

Hagyományokra épülő 
közösségfejlesztés
Közösen pályázik Bajót , Nyergesújfalu és Tát

A 3 település, valamint a Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata konzor-
ciumi megállapodás keretei között nyújtotta be pályázatát 2017. szeptember 
13-án a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra. Az említett dokumentum célja az 
volt, hogy a kérelmet benyújtó települések együttműködés keretében vállal-
ják azt, hogy a projekt megvalósításával hozzájárulnak a települések, telepü-
lésrészek közösségi kezdeményező-és cselekvőképességének fejlesztéséhez. 
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Tát Város Önkormányzata  
ezúton szeretné megkö-
szönni Szalók Zoltánnak a 
4-ÉPV Kft. ügyvezetőjének 
az alábbi fényképen látha-
tó gépjármű önkormányzat 
részére történő felajánlá-
sát. A hivatalunk régóta 
kereste a forrást Kárpát 

István falugazda által hasz-
ná lt, má r nag yon rossz 
műszaki állapotú gépjármű 
lecserélésére.

Ez a felajánlás nagy segít-
séget jelent a mindennapos 
településfenntartási mun-
kák végzésében.

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Új autót kapott az 
önkormányzat

Az ókori népek életét a tavasz-
nyár-ősz-tél ismétlődése, vagy 
a száraz évszak-esős évszak 
ismétlődése határozta meg. 
Ezek az emberek azt várták 
újra meg újra, amit megta-
pasztaltak már többször is. Ez 
a ciklikus időszemlélet.

Az üdvösségtörténetben – 
az Ószövetségben is, az Újszö-
vetségben is – megjelenik egy 
várakozás, amely átíveli az 
éves ciklusokat. Az Ószövet-
ségben a Messiás eljövetelére 
vártak, az Újszövetségben a 
Jézus által áthatott világ betel-
jesedésére várunk. Ez a lineá-
ris időszemlélet. Az évenként 
ismétlődő ciklusokat ennek 
megfelelően töltötték meg val-
lási tartalmakkal, s így alakult 
ki az egyházi év.

A keresztény egyházi év 
advent első vasárnapjával 

kezdődik – amely ebben a 
2017-es évben dec. 3-án van -, s 
Krisztus Király vasárnapjával, 
ill. az ezt követő héttel fejező-
dik be.

Az advent szó a latin advenio 
= eljönni és az adventus = eljö-
vetel szavakkal kapcsolatos. 
Eljön majd a Messiás, eljön 
majd általa a beteljesedés, a 
célhoz érés. 

Az advent mai formája folya-
mat eredményeként alakult 
ki, mint minden egyéb is. A 
4. században kezdődött. Az 5. 
században hat hetes volt, szent 
Márton napjától számították. 
A Márton-napi liba elfogyasz-
tása után a hívek böjtre fog-
ták magukat, karácsonyig. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
területére XIV. Kelemen pápa 
1774-ben csak a szerdai, pénte-
ki és szombati napokat írta elő 

böjtnek, advent idejében, ami 
1918-ig volt érvényben. 1956-ig 
karácsony vigíliája (dec. 24.) 
szigorú böjt volt.

Az adventi hajnali misék – 
amikre többen emlékszünk 
még - visszaszorulóban van-
nak, mert a szülők reggel a 
munkába indulnak, a nagyszü-
lőknek pedig unokáikat kell az 
iskolába készíteni.

Szép szokás volt – némely 
helyeken tartják még – a szál-
láskeresés. Énekes-imádságos 
összejövetelek ezek, kilenc 
napon keresztül házról-házra 
járva a szent Család képével, 
tehát templomon kívüli ájta-
tosság; a Betlehemben szál-
lást kereső Máriára és Józsefre 
emlékeztek vele – Szállást keres 
a szent Család, de senki sincs, 
ki helyet ád…

Az adventi koszorú készíté-
sének szokása 1840-ben indult 
útjára. Ez úgy történt, hogy J. 
H. Wichem evangélikus lelkész 
egy kocsikereket (faküllős sze-
kérkereket) függesztett a meny-
nyezetre és minden adventi 
napon eggyel több gyertyát 
gyújtott meg rajta; a falakat 
fenyőágakkal díszítette. Majd 
a kocsikereket is fenyőágakkal 
fonták körül; később a kocsike-
rék kimaradt belőle – jó is, mert 
ma már gondot okozna -  és 
maradt a fenyőág koszorú. A 20. 
században az adventi koszorú 
katolikus körökben is elterjedt. 
Négy gyertyája a négy adventi 
vasárnapot jelképezi; közöttük 
van egy megkülönböztetett 

gyertya, ezt advent 3. vasár-
napján gyújtjuk meg.

Sok mindenre várakozunk 
az életünk során, olyasmik-
re is, amik jobb lennének, ha 
nem jönnének el, de hát némely 
események elkerülhetetle-
nek. Várjuk a buszt, várunk a 
sorunkra itt is, ott is. Várunk 
a gyermek megszületésére, 
ami már örömteli várakozás. 
Várjuk a karácsonyt; gyer-
mekeinket tanítani kell, hogy 
lassan-lassan nézzenek túl a 
mikulási, meg a karácsonyi 
csomagon.

Azok a felnőttek, akik Jézus 
nélkül élnek – a mostani Nyu-
gat-Európa erre bíztat sokakat 
-, igyekezzenek megtalálni 
Jézust, vagy visszakerülni 
Jézus közelébe, mert Jézus az 
orvossága a természeténél fog-
va istenkereső ember hiányér-
zetének, s az ebből fakadó bel-
ső bizonytalanságnak. Jézus 
köt össze minket az Istenség-
gel, Aki Őt emberként önmagá-
ból hozzánk küldte. Isteni taní-
tást adott, amelyet követve két 
ember, vagy akárhány milliárd 
ember jövőt ígérő közösséget 
tud alkotni.

Sok szimbólumot (jelképet) 
használunk mindennapi éle-
tünkben, s vallási életünk-
ben is. Szimbólum egy szál 
virág, amelyet dús érzelmek 
és vágyak kisérnek. Minden 
vallási érzülettel meggyújtott 
gyertya Jézus világosságát jel-
képezi. A szimbólumok is segít-
senek el bennünket az Élethez.

Advent
Kardos Mihály plébános írása
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„Bár dorogi voltam (vagyok ma is), 
tanítani Fejér megyéből érkez-
tem 1976 őszén. Hazafelé (Dorog-
ra) igyekeztem volna, de a doro-
gi járási hivatal Tát-kertvárost, 
vagy Lábatlant tudta ajánlani ne-
kem.  Körülnéztem, és Tát-kertvá-
ros mellett döntöttem.” Ezekkel 
a gondolatokkal kezdi visszaem-
lékezésit 2009-ben  „A Tát-kert-
városi Általános  Iskola 50 éve” – 
című kiadványban.

Kovács Lajos kollégánk volt 1976. augusz-
tus 16-tól 1982. augusztus 15-ig. 1977 feb-
ruárjától igazgatóhelyettesként. Egykori 
kollégái figyelemmel kísérték több évti-
zedes pedagógus pályáját. Ott voltak a 
kezdeti töprengések idején, és ott voltak 
a sikerek csúcsán lévő pedagógus, hely-
történész, ifjúsági író mindennapjaiban. 
Állami kitűntetések, elismerések, előlép-
tetések, Dorog Díszpolgára cím koronázta 
be életpályáját.

Mi mégis az embert, a hihetetlen peda-
gógiai érzékenységét tiszteljük benne. 
Azt a tenni akarást, a mindig újat kereső 
kezdeményező személyiségét, ami isko-
lánk történetében meghatározó lett. A 
felismerés, amellyel a helyzetet kezdte. A 
formálódó és kialakuló iskolai közösséget 
a helyes irányba segített terelni.

Táti fogadtatásáról így ír: „ A fogadás, a 
légkör barátságos és segítőkész volt. Még-
is zavarodottan, fiatal és tapasztalatlan 
emberként riadtan szemléltem a hangulat 
másik meghatározó elemét: a feljelentése-
ket, egymás magánügyeinek közhírré téte-
lét. Néhány hónap elteltével személyi kon-
zekvenciái lettem a forrongásnak, s talán 
ezért is (mert nem tartoztam még a csatatér 
egy oldalához sem) hirtelen igazgatóhelyet-
tesi székben találtam magam. Igazgatóm, 
Papp József teljes bizalmát élveztem, amit 
a lelkes kezdő nevelő ambícióival érdemel-
tem ki elsősorban.  A meghozott döntésekkel 
pedig lehiggadni látszottak az indulatok.” 

Az akkor alig 20 éves kertvárosi telepü-
lés, és az ország minden tájáról idetelepült 
emberek, az iskola is kuriózum volt. Ebben 
a közegben kellett az irodalmi munkássá-
gát költői törekvéseit összhangba hozni a 

település szocio-kulturális megosztottsá-
gával. Kovács tanár úr megtalálta a helyes 
utat. A kultúrát lopta be az iskola falai közé. 
Soha nem volt annyi iskolai program, mint 
az ő szervezésében. A Kaláka együttes, 
Nemes Nagy Ágnes költő, Lengyel Balázs 
író, Vankóné Dudás Juli néni Galgamácsa 
folklórvilágából, Budai Ilonka csodálatos 
énekhangjával, Birinyi József bámula-
tos hangszertudásával, Kemény Henrik 
klasszikus bábfiguráival…   Ugye, milyen 
tudatosan építette fel a kultúra befogadá-
sának lehetőségét?!  Közben a Kincskereső 
klubosokkal kulturális seregszemlék töm-
kelegét nyerték! „Mozgalmas volt az élet, s 
volt a felzárkózásoknak, a tehetséggondo-
zásoknak széles terepe. Én magam a szege-
di Kincskereső folyóirat olvasótáborainak 
kultúrájában fürdettem meg nem kevés 
tanítványomat, klubéletünkre felfigyeltek 
az ország más pontjain is.”

Lajos szeretett Táton tanítani. De, ami-
kor hat év után (1982-ben) a dorogi Zrínyi 
iskolában igazgatóhelyettest kerestek, 
lakóhelye haza csábította. „De nem volt 

könnyű döntés, visszatartó erők is késleltet-
tek. A végtelenül összetartó alsó tagozatos 
nevelői közösségtől hallatlan szorgalmat, 
pedagógiai kultúrát tapasztalhattam. 
Szigetként magasodó tanártársaim pedig 
mind valami másért maradnak meg emlé-
kezetemben: ki humoráért, ki a következe-
tesen normális tartásáért, ki az esendőség-
ben is emberi többet akarásáért.” 

Egy júliusi napon, pontosabban 21-én 
volt az utolsó olyan találkozásunk, ami-
kor meglátogattalak és hosszasan elbe-
szélgettünk. Sok tervvel tarsolyodban sok 
tapasztalattal teli életedről is beszéltél. 
Ha most visszagondolok erre az együtt 
töltött órára, ismételten a 2009-es sora-
idat kell idéznem:  „Életünk legemlékeze-
tesebb évei nem a számuktól függenek. Én 
bizonyosan itt lettem (maradtam végképp) 
pedagógus, ma már közel negyedik évtize-
de megtartva hitemet… Tát-kertváros min-
den bajával-nyűgével együtt is iskola volt 
az iskolához szegődött fiatal tanár életé-
ben. Innen hoztam magammal azt a szak-
mai öntudatot, amivel a tanár ki mer lép-
ni a rutin és a sablonok világából, el kezd 
saját intézményében (úgy értem: sajátos 
pedagógiai programban) gondolkodni, el 
kezd (vagy akar!) „nem középiskolás fokon 
tanítani”.” 

Tanárember volt. Sokoldalú népmű-
velő, aki Táton kezdte kibontakoztatni 
pedagógusi hitvallását. Iskolánk szeretet-
tel gondol rá! Köszönjük azokat az emberi 
értékeket, amelyeket az utódokra hagyott. 
Emlékét tanító-tanár társai és hálás tanít-
ványai őrzik.

HORVÁTH ISTVÁN NYUGDÍJAS ISKOLAIGAZGATÓ

IN MEMORIAM KOVÁCS LAJOS
Egykori kollégánk kertvárosi emlékei
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 ? Önt a legtöbb táti a halászcsár-
dából ismeri.

Igen. Bár Esztergomban szü-
lettem és nőttem fel, de bizo-
nyos értelemben régóta ehhez a 
településhez kötődöm. Több mint 
húsz éve kezdtem el dolgozni 
város végén található halászcsár-
dában, és mai napig üzemeltető-
ként, üzletvezetőként végzem a 
munkámat az Öreg Halász Hotel 
és Étteremben. Családommal itt 
leltem otthonra, házat vásárol-
tam és már hat éve Táton élek.

Szakmámból adódóan – ven-
déglátás – akkor is dolgozunk, 
amikor az emberek nagy része 
szabadidejét tölti, így fiatalon 
nem volt alkalmam és időm spor-
tolni, mozogni.

Egy pár éve már, hogy a kerék-
pározás nagy szerelmese lettem. 
Sajnálom, hogy fiatalabb éveim-
ben kimaradt ez az élmény, amit 
most a mozgás, a sportolás által 
kapok.

Néhány ismerősömmel, akik 
szintén kedvelik a kerékpáro-
zást, természetjárást februárban 
alapítottuk meg a Duna Gerecse 
Kerékpáros és Szabadidősport 
Egyesületet.  Céljait és feladatait 
tekintve alternatívát szeretnénk 
kínálni a szabadidő hasznos és 
egészséges eltöltésére minden 
korosztály számára. Különösen 
a fiatalokat, gyerekeket megszó-
lítva, hogy megtapasztalhassák 
mindazt, amit a sportolás, a moz-
gás nyújthat számukra, mind-
amellett hogy a gyermekkorban 
elkezdett sportolás fontos az 
egészséges teljes élethez.

 ? Nemrég óta a táti futball irá-
nyítása is az ön feladata. Hogyan 
fér össze a kettő?

A táti futballklub körül kiala-
kult, a nagyközönség számára 
jobbára már ismert gondok miatt 
vált szükségessé, hogy a futballé-
let Táton új szervezeti kereteket 

kapjon. Polgármester úr megke-
resésére vállaltam el a táti futball 
újraszervezésének feladatát, mint 
a Duna Gerecse Egyesület elnöke. 
Intézkedéseinknek köszönhetően 
az U-14-es korosztály jelenleg is 
részt vesz a megyei bajnokságban, 
és az alacsonyabb korosztályok-
kal, a Bozsik programban is részt 
veszünk. Ezen túlmenően termé-
szetesen az utánpótlás nevelés és 
egy ütőképes felnőtt csapat létre-
hozása is a céljaink között szere-
pel. A jövő évtől szeretnénk újra 
indítani az utánpótlás korosztá-
lyokat. Ehhez várjuk a jelentke-
zéseket minden korosztályból, a 
futballszerető, sportolni vágyók 
segítségét, részvételét a közös 
munkában. 

A táti futball mindig is gerincét 
képezte a táti sportéletnek, ezért is 
fontos lenne a futball iránt érdek-
lődők számára biztosítani a szer-
vezett keretek között megvalósuló 
sportolási lehetőséget. Az egye-
sület, úgy vélem, kiváló hátteret 
nyújthat a fenti cél magvalósítá-
sához. A városvezetés jóvoltából 
az egyesület működési központja 
az önkormányzati tulajdonú táti 
focipálya és sporttelep.

 ? A szakmai felkészítést ki végzi?
 Az U-14-es csapat edzője a táti 

Szabó Attila, az alacsonyabb kor-
osztályoknál pedig a szintén táti 
Keszei Krisztián végzi a szakmai 
felkészítő munkát. A táti focista  
öregfiúkkal is nagyon jó a kap-
csolat, sokat segítenek tanácsok-
kal, ötletekkel, amit ezúton is 
megköszönök.

 ? A Duna Gerecse egyesületről 
közelebbről mondana valamit?

Az egyesület a célból jött létre, 
hogy a sportéletet széles körben 

támogassa, népszerűsítse, min-
den korosztályban. Immáron 
várossá vált településként Tát 
megérdemelne egy gazdagabb, 
színesebb sportéletet, amely 
nem csak egyetlen sportágat 
öleli fel. Terveink közt szerepel 
nyári táborok, sportszakkörök, 
sportrendezvények szervezése, 
kerékpártúrák, vízitúrák, kirán-
dulások. A helyi és környékbeli 
vállalkozások segítő szándékát, 
támogatásuk minden formáját 
szívesen fogadjuk, kölcsönös 
együttműködés keretében.

 ? Az egyesület nevéből arra is 
következtethetnénk, hogy a 
kerékpározást kiemelt sportág-
ként kezelik az egyesületen belül.

Jómagam a kerékpározásnak 
vagyok a nagy kedvelője, de ter-
mészetesen minden más sportá-
gat is támogatunk és felkarolunk. 
Mint tudjuk, jól működő tenisz- 
élet is van Táton, amit szeretnénk 
megtartani és az egyesületi szer-
vezeten belül továbbfejleszteni. A 
valamikor nagy sikerű táti röp-
labda sportot a fiatalok megke-
resésével szeretnénk hamvaiból 
feléleszteni.

Az egyesület megalakításakor 
célunk volt, hogy mindenki, aki 
a Duna Gerecse vonzáskörzeté-
ben él és tevékenykedik, lehető-
séget kapjon a szabadidő hasznos 
eltöltésére. Mozgásos élmények 
nyújtásával az egészséges élet-
módot kívánjuk népszerűsíteni, 
elősegíteni.

Szeretnénk, ha mindenki a 
saját ízlésének megfelelően meg-
találná a neki szimpatikus moz-
gásformát, sportot. 

Az egyesület elérhetősége:                                                                    
elnok@dunagerecseksze.hu

MILINSZKI MÁRTON

Duna Gerecse Egyesület a táti 
sportért
Interjú Csillag Csabával, az egyesület vezetőjével

Az egyesület célja, hogy mindenki lehetőséget kapjon a szabadidő hasznos el-
töltésére, legyen szó kerékpározásról, vízitúrákról vagy egszerű kirándulásról.  
De ott vannak a teniszezők, a régi táti röplabda hagyományok és a futball. 
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Khéner László, a Ma-
gyar Labdarúgó Szövet-
ség Komárom-Eszter-
gom megyei igazgatója 
2011 januárjában nyerte 
el kinevezését. A sport 
mindig is része volt az 
életének. A testnevelé-
si egyetemen diplomá-
zott sportmenedzser 
szakon. Kora ifjúságá-
tól kezdve futballozott 
a lábatlani sportegye-
sületnél, ahol először 
utánpótlás edző, majd 
2008-tól a sportegye-
sület elnöke lett. Jelen-
legi munkakörén belül 
a megye amatőr labda-
rúgásának szervezésé-
ért, koordinálásáért fe-
lel. Khéner László táti 
lakos. Vele beszélget-
tünk a magyar labdarú-
gás megyei illetve táti 
vonatkozásairól.

 ? Milyenek a tapasztalatai a 
Komárom-Esztergom megyei 
labdarúgást illetően MLSZ 
megyei igazgatóként? 

 Szerencsére sok pozitív dolog 
történt az elmúlt években. A 
TAO támogatási rendszer beve-
zetésével fejlődésnek indult az 
amatőr labdarúgás, 4900-ról 
7000 fölé emelkedett az igazolt 
labdarúgók száma megyénk-
ben, nőtt a csapat létszám is. 
Legnagyobb fejlődés az infra-
struktúra terén valósult meg, 31 
műfüves labdarúgó pálya épült 
meg illetve több mint 30 sporte-
gyesület öltözője, sportpályája 
újult meg a megyében, önkor-
mányzati és MLSZ támogatás-
sal. 2011 óta a TAO támogatási 
rendszer keretében 4,8 milliárd 
forint érkezett a megyénkbe 
közvetlenül az amatőr futball-
klubokhoz. Ennek az összegnek 
kb. a fele érkezett utánpótlás 
nevelésre, a másik fele infra-
struktúra fejlesztésére. 

Fontosnak tartom megemlí-
teni, hogy a 2011-es átszervezés 
óta az MLSZ az amatőr klubok-
tól átvállalja a különböző díjté-
telek (nevezési díj, játékvezetői 
díj, tagdíj, versenyengedély) 
90%-át így a legalacsonyabb 
osztályban szinte önfinanszí-
rozható az indulás.

 ? Mint az ön által imént elmon-
dottakból is kiderül, a magyar 
állam jelentős pénzösszege-
ket fordít a magyar sport, így 
a labdarúgás fejlesztésére is. 
Vannak, akik szerint túl sokat. 
Az elmúlt év futball Európa-baj-
nokságán hazánk válogatottja 
reménykeltően szép teljesít-
ményt nyújtott, azóta viszont 
mintha visszaállt volna a jól 
ismert korábbi állapot. Mennyi-
ben tükrözi az MLSZ munkáját a 
futballválogatott eredményes-
sége és egyáltalán a magyar 
profi futball színvonala? 

Az MLSZ munkáját ugyan a 

közvélemény általában a fel-
nőtt válogatott és az NBI-es baj-
nokság színvonala alapján ítéli 
meg, pedig a profi futball mene-
dzselése csak egy kis része az 
MLSZ munkájának. Az igazolt 
labdarúgók 97%-a amatőr, és 
csak 3%-a profi. Sokrétű a fela-
data a szövetségnek, a verseny-
sporttól a szabadidős sporttól 
elkezdve az infrastruktúra fej-
lesztésig minden területtel fog-
lalkozunk. Ami a pofi csapato-
kat illeti, velük kapcsolatban is 
csak azt tudom mondani, hogy 
az MLSZ lehetőséget biztosít 
a kluboknak a fejlődésre, de a 
magyar labdarúgás felemel-
kedéséhez a sportszervezetek-
nek is hozzá kell járulniuk a 
szakmai munka minőségének 
javításával. 

 ? Önt táti polgárként is 
tisztelhetjük...

Táti lakos vagyok, ide nősül-
tem. Feleségemmel illetve most 

született kisgyermekünkkel 
Tát-Kertvárosban élünk. Szere-
tek itt élni, nyugodt, békés tele-
pülésnek ismertem meg Tátot. 

 ? Idén nyár óta tudjuk, hogy 
gondok vannak a táti futbal-
lal. Nem kerülhető meg sajnos 
a kérdés. Mint az MLSZ Komá-
rom-Esztergom megyei Igaz-
gatóságának vezetője, hogyan 
látja a kialakult helyzetet 

Az MLSZ megyei igazgató-
ságának vezetőjeként is sajná-
latosnak tartom, hogy a Táti 
Sportegyesület 2017 nyarán a 
megszűnés szélére került. Tra-
dicionális sportegyesületről 
van szó, több mint 100 sporto-
lóval. Azt gondolom, hogy ez 
a tömegbázis is mutatja, hogy 
Táton is van helye egy stabil 
sportegyesületnek. Szívfájdal-
mam, hogy a TAO támogatások 
elszámolásának hiánya miatt 
az egyesületet 3 évre ki kellett 
zárni a TAO pályázati rend-
szerből. Ettől függetlenül a táti 
labdarúgó csapatok a megyei 
bajnokságban elindulhattak 
volna. Valószínűleg egyéb okok 
is közrejátszottak abban, hogy 
a csapatok visszaléptek a baj-
nokságtól. Annak viszont örü-
lök, hogy nem szűnt meg Táton 
a futball a felmerült nehézségek 
ellenére sem. Az önkormányzat 
és egy másik táti sportegyesület, 
a Duna Gerecse összefogásával 
sikerült életben tartani a lab-
darúgást. Mellékszál, de nem 
lényegtelen, hogy mindkét táti 
óvodában elindulhatott az óvo-
dai labdarúgás, melynek kere-
tében közel 35 kisóvodás rúgja 
a bőrt heti rendszerességgel. Az 
MLSZ megyei igazgatójaként, és 
mint táti lakos is bízom abban, 
hogy az új táti sportegyesület-
tel fejlődési pályára áll a táti 
labdarúgás, sikerül újra felépí-
teni egy eredményes táti klubot, 
mely újra meghatározó lesz a 
megye labdarúgásában. A táti 
sportszerető lakosok megérde-
melnék, hogy egy jó közösséget 
alkotó sportszervezete legyen a 
városnak. 

MILINSZKI MÁRTON

Labdarugás Táton és a megyében
Interjú Khéner Lászlóval, az MLSZ megyei igazgatójával
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A megyei települések, a helyi érték-
tár bizottságok és az önkéntesek 
valóban büszkék lehetnek gyűj-
tőmunkájukra, hiszen a csütörtö-
kön elfogadott 6 értékkel együtt az 
Értéktár  már 101 megyei kincset 

számlál. A gyűjtőmunkában a 
települések közül kiemelkedően 
teljesített Esztergom, Komárom és 
Tata. Utóbbi rendelkezik ugyanis a 
legtöbb megyei értékkel – 15 javas-
latukról született pozitív döntés, 

Esztergom és Komárom pedig 
a települések között a legtöbb, 
46-46 darab összegyűjtött érték-
kel – ebbe beletartoznak a helyi, a 
megyei értékek és az emlékművek 
is – büszkélkedhet.

A bizottság a továbbiakban is 
folytatja a gyűjtőmunkát, várják 
a vonatkozó javaslatokat, ugyan-
akkor az elfogadott települési 
értékeket is, melyeket folyama-
tosan elérhetővé tesznek a www.
kemertektar.hu weboldalon. Az 
ülésen Veres Zoltán megyei jegy-
ző további jó hírrel is szolgált: a 
nyertes HUNG 2017 pályázatnak 
köszönhetően december elején 
Oroszlányban egy olyan nagy-
szabású rendezvényt valósítanak 

meg, melyen a megyei értékek 
mellett a nemzetiségi kincsek 
kerülnek majd a középpontba.

Az érdeklődőket interaktív 
értéktár kiállítással várják, a 
számos program mellett pedig 
átadásra kerülnek a legutóbb elfo-
gadott értékek emléklapjai is.

A bizottság legutóbbi ülésén az 
alábbi javaslatokról hozott döntést: 
Ászári Asszonyfektető Arborétum; 
Híres lovak emlékhelye (Bábolna); 
Öreg akácfa a Ménesbirtok udva-
rán (Bábolna); Táti Német Nem-
zetiségi Dalkör; Táti Mazsorett és 
Formációs Tánccsoport; Kesztölci 
Szent Kelemen templom mozaik 
oltárképe.

FORRÁS: KEMÖH SAJTÓ

Az előző időszakban elkészült a 
parkoló, a gépkocsi beálló térköve-
zése. Az épületet körbevevő járdák 
szélesítésével és térkövezésével 
biztonságos sétautak alakultak ki, 
valamint a melléképületekkel való 
összeköttetés is megoldódott. 

Ebben az évben megvalósulha-
tott a főépület ajtó- és ablakainak 
cseréje, amit a fenntartó Önkor-
mányzat finanszírozott.

Az otthon külső szigetelését is 
sikerült a hideg idő beállta előtt 
befejezni. Nagyon időszerűvé 
vált a korszerűtlen és gázenergiát 
pazarló ipari kazán korszerűre 
cserélése. A kazáncserével együtt 
megtörtént a hőközpont auto-
matikájának korszerűsítése is, 

ezáltal az épület három egységé-
ben külön-külön lehet szabályoz-
ni a levegő hőmérsékletét. Ezek a 
beruházások az otthon költségve-
téséből valósultak meg.

Az átalakítások, felújítások 
elvégzésével várhatóan jelentősen 
csökkennek a fenntartási- működ-
tetési kiadások, valamint az ott-
honban élőknek biztosítani tudjuk 
a magasabb színvonalú ellátását.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

A 2017-es év végéhez közeled-
ve a Szent György Otthonban az 
adventi időszak idején különösen 
bensőséges a hangulat. Javában 
folyik az ünnepi készülődés, 

díszítés. Karácsonyi dalokkal, 
pásztorjátékkal kedveskedő gyere-
kek jönnek az iskolából, óvodából, 
valamint a Nemzetiségi Dalkör, a 
Férfikórus, a Nyugdíjas klub ének-
karának tagjai is meglátogatják az 
otthon lakóit. Szinte mindennapra 
jut a színes programokból. 

Régebbi lakóinknak megszokott 
ez a figyelmesség, az új lakók azon-
ban meglepődnek a vidám moz-
galmasságon. Talán azt hitték, 
hogy a beköltözéssel a karácsony 
családias hangulata, üzenete 
a többi otthonmaradt dologgal 
együtt már a múlté, a régi életé.

Munkatársainkkal mindent 
megteszünk azért, hogy ez ne így 
legyen, maradjon meg a Kará-
csony mindenki szívében a legkü-
lönb ünnep, tele figyelmességgel, 
ajándékokkal, szeretettel. A gyen-
gék, elesettek, a gondoskodásra 
szorulók érezzék, hogy nincse-
nek egyedül, a karácsonyfa alatt 
számukra is ott a meglepetés, az 
öröm, újraéled a mese.

A Szent György Otthon lakói 
és dolgozói nevében áldott békés 
Karácsonyt kívánok mindenkinek.

MAROSI LÓRÁNDNÉ 
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Megyei érték lett a 
dalkör és a mazsorett
Újabb táti csoportok a megyei értéktárban 

Az értéktár bizottság november 30-án megtartott ülé-
sén, újabb hat értéket vettek lajtromba.

Fejlesztések a Szent 
György Otthonban
Örömmel számolhatok be arról, hogy 2017 évben 
is további fejlesztések, korszerűsítések valósultak 
meg az otthonban. 
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A díjátadó gálaesten az elisme-
rést  Dr. Völner Pál országgyű-
lési képviselő, az Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára 
adta át Rózsavölgyi Károly-
nénak a Táti Német Nemzeti-
ségi Fúvószenekari Egyesület 
elnökének.

A 2017. évi díjátadón Prí-
ma Díjban részesült még: 
tudomány kategóriában dr. 
Dombi J. Péter, népművészet 
és közművelődés kategóriá-
ban az Agora Nonprofit Kft.

Különdíjat kapott a komáromi 
Duna Népdalkör (népművészet 

és közművelődés kategória), a 
közönségdíjat az esztergomi 
Maráz Zsuzsanna ultramara-
ton futó érdemelte ki. A “Jó Sze-
rencsét” Emlékév tiszteletére 
az oroszlányi Bakfark Alapfokú 
Művészeti Iskoláé lett a különdíj.

HÁMOS LÁSZLÓ

Príma Díjat kapott a Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar
2017. szeptember 22-én este tartották a XIII. Komárom-Esztergom Megyei Prí-
ma Díjátadó Gálaestet Tatabányán, a Jászai Mari Színház, Népházban, ahol a 
Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar a Magyar Zeneművészet kategóriában 
elnyerte a 2017. évi Komárom-Esztergomi Megyei Príma Díjat.

A Musik-Land Utazási Iroda 
szervezésében október 13- án, 
pénteken délután érkezett Tát-
ra Bertil Jonny Hegge vezetésé-
vel a Norvégia középső részén 
található Steinkjer város fúvó-
szenekara. Az együttessel a 
Szladik Tibor művészeti veze-
tő által dirigált Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar 
adott közös hangversenyt. 

A színpadon helyet foglaló 
Musikklaget LIV műsorában 
norvég zeneszerzők művei és 
modern zeneszámok hang-
zottak el. Az 1888-ban alakult 
együttest Annikén Hegge For-
ras karmesternő vezényel-
te. Műsorukat a fúvós zenét 
kedvelő hallgatóság szűnni 
nemakaró tapssal jutalmazta. 
Az utolsó mű előtt Turi Lajos 
polgármester köszöntötte a 
jelenlevőket, köztük Oláv Ber-
stad nagykövet urat, a Norvég 
Királyság Budapesti Nagykö-
vetségének vezetőjét és Por-
dánné Balázs Ibolyát, a VOSZ 
megyei titkárát. A norvég nagy-
követ anyanyelvükön üdvözöl-
te a vendégzenekar tagjait és 

tolmács segítségével a közön-
séget. Kifejezte örömét, hogy 
egy ilyen nagyszerű kulturá-
lis rendezvényen vehet részt. 
Hangsúlyozta a zene népeket 
összekötő szerepét.

Ugyancsak a Musik-Land 
utazási Iroda szervezésében 
október 21-én, az Auszria 
Burgenland tartományában, 
a magyar határ közelében 
található Lackenbach  mező-
város ifjúsági fúvószenekará-
nak tagjai látogattak Tátra. Az 

együttest a Mogyorósbányai 
Fúvószenekar fogdta Keil Zol-
tán karmester vezetésével.

A Jugendmusik Lacken-
bach 1973-ban alakult meg. 
Nagy sikerrel szerepeltek töb-
bek között USA-ban, Kanadá-
ban, Kínában, Brazíliában és 
Európa számos országában. 
A Lackenbachi Ifjúsági Fúvó-
szenekart Marco Horvath 
karmester vezényelte, aki 
2015-től áll az együttes élén.

HÁMOS LÁSZLÓ 

A zene összeköt
Norvég és osztrák zenekarok jártak Táton

A VOSZ Komárom-Esz-
tergom Megyei Szervezete 
2005-ben Megyei Príma 
Díjat alapított a kultúra és 
a tudomány köztünk élő, 
kimagasló képviselői szá-
mára, hogy ne csupán az 
országosan ismert, több-
nyire a fővárosban élő sze-
mélyiségek és csoportok 
részesülhessenek anyagi 
és erkölcsi elismerésben, 
hanem évről évre a szűkebb 
régiónkban élő és dolgozó 
kiválóságok is.

A VOSZ Megyei Szerve-
zete idén is megrendezte a 
Megyei Príma Díjat. Fő célja, 
hogy Komárom-Esztergom 
megyében kiemelkedő, de 
talán országosan kevésbé 
ismert (elismert) művészeti, 
alkotói, tudósai, neves spor-
tolók, közművelődésben 
kiemelkedő munkát végző 
szakemberek is a közvéle-
mény elé kerüljenek. Olyan 
személyek, csoportok, csa-
patok jelölését várta a szer-
vezet, akik tevékenysége, 
eredménye helyi kereteken 
túlmutató és példaértékű.

Rózsavölgyi Károlyné elnök és 
Szladik Tibor művészeti vezető 
büszkén mutatta meg a másnapi 
Szüreti Mulatság után a Príma 
Díjat és az Oklevelet.
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Az egyik pályázónk a nemrég 
Tát-Kertvárosba költözött Mar-
lok család, a másik pályázó az 
Újtelepi Kirsch család, akikről 

meg kell említeni, hogy a virágos 
Tát pályázaton is részt vettek és 
nyertek.

Mindkét kerten látszott a 

gazda szerető, gondos művelé-
se, ahol nem csak a célszerűség, 
de a szépség is dominált. Megje-
lent a kertekben a komposztálás 

is, ami már a fenntartható vegy-
szer nélküli gazdálkodásra utal. 
Mivel csak két pályázó volt, 
így nem hirdetünk sorrendet, 
hanem mindkét bátor jelent-
kezőt jutalmazzuk majd a 2018. 
januári testületi ülésen. Köszön-
jük nekik a bátorságot és az „első 
fecske” szerepet.

Bízunk benne, hogy 2018-ban 
újra meghirdetésre kerülő pályá-
zat már több kerttulajdonost is 
jelentkezésre sarkal.

A pályázat célja nem csak 
a versengés, de a jó példákon 
keresztül a tapasztalatátadás 
is, ami nagyon fontos, hisz már 
így is sok mindentől estünk el az 
idősebb generációk tapasztalata 
nélkül. 

KOSTYÁL JÁNOS

„ A legszebb konyhakert Táton"
Jövőre több jelentkezőt várnak
 
A tél beköszöntével lezárult a konyhakerti pályázatunk. Az egyik szemünk sír a másik ne-
vet, mert csupán két pályázó nevezett be, de ők valóban méltó példával szolgáltak. 

Egy településnek, egy városnak 
a képét sok minden határoz-
hatja meg. Például a fekvése, a 
szükséges épületei, a közművei 
stb. Hogy szép is legyen, ehhez 
kellenek aztán a parkok, sétá-
nyok, egy promenád, a szép utak 
a játszóterek. Ám nincs egy vala-
mire való falu vagy város, ahol ne 
lennének szép szobrok, mutatós 
emlékművek, régi míves keresz-
tek és emléktáblák.

A rendszerváltás előtt ezekből 
Táton csak egy-kettő volt. Ma 
már 12 van. Sokat rendbe hoz-
tunk, újakat állítottunk. Most 
nemcsak az újabb szépítés miatt, 
hanem a történelmi hűség miatt 
is egy emlékkeresztet állítunk, 
és egy emléktáblát avatunk. Az 
apropót az is adta, hogy több 
évforduló is van ezekkel kapcso-
latban, de egyben ez régi tarto-
zásunk és hálánk kifejezése is. A 
régiek tudtak és mertek adakoz-
ni. Ma a gazdagabbak ezeket a 
gesztusokat elfelejtik, vagy mini-
málisan az ügyhöz állnak.

Az emlékeresztet az Ady utca 
– régen Temető utca vagy ma 
már Gólya utcának is nevezik – a 

Felvégen a Mogyorósi úttól felfelé 
2oo méterre az utca elején állítjuk 
fel. A kereszten a felirat: „Memen-
to mori! Emlékezz a halálra! Első 
temetőnk a templom körül volt. 
A második az 1780-as évektől az  
Ady utca túloldalán. Területe az 
Ady utca (régen Temető utca), és a 
Fő utcától (volt Bécsi út) felfelé 6o 
méterig, és a vasútvonal négyszö-
gében helyezkedett el. A harmadik 
temetőbe a faluvégen a Kis-Duna 
mellett, 1937 óta temetkezünk. 
Adjon a Jó Isten örök nyugodalmat 
nekik. Állítatta: Tát város közössé-
ge, 2017.”

Az emléktábla pedig a temetői 
ravatalozó kápolna falára kerül. 
Ennek a szövege: "A ravatalozó 
kápolnát Töldezsán István (1889-
1941) táti vállalkozó önkéntes 
adományból építtette 1941-ben. 
Kriptája a kápolna lefalazott 
részében. Ezen harmadik teme-
tőnk kialakítását Koch Róbert plé-
bános (189o-1947) és Halm Antal 
(188o- 1937) körjegyző végezte. 
Az előző temetőnk közkereszt-
je – 18o9-ből – itt a sírok elején a 
dunai oldalon van. Az emléktáb-
lát elhelyezte: Tát város 2o17-ben. 

Adj uram örök nyugodalomat 
nekik! A követ adták: a Pintér és a 
Katona család."

Úgy érezzük, hogy a régi Isten-
ben boldogult tátiak ennyit fel-
tétlen érdemelnek. A hetvenen 
túli, ma még élő polgáraink még 
emlékeznek a történésekre. Őket 
feltétlen várjuk a megemlékezé-
sekre !

Mint ahogy az évszámokból is 
már kiolvasható, több évforduló 
is van. Községünk –  ma városunk 
– egykori két posztumusz dísz-
polgárai: Halm Antal körjegy-
ző halálának 8o. évfordulója és 
Koch Róbert plébános halálának 
70 . évfordulója is van. Érdemeik 
a még élők emlékezetében és a 
Tátről írott könyvekben. Halm 
körjegyzőnek igen előrelátó gon-
dolatai voltak a települést illető-
en (kultúrélet, szigetek, régészet 
stb.) Robi bácsi – hisz szeretetét 
így fejezte ki a lakosság – pedig 
egy több nyelvet beszélő tudós 
pap is volt. Az első tudatos hely-
történet kutató, a cserkészélet 
és az ifjúság gondjainak nagy 
segítője. Még 1936-ban írja, mint 
iskolaszéki elnök: "Össze kell 

gyűjteni a község történetére 
vonatkozó adatokat és azokat az 
iskolában tanítani kell!”

A harmadik évforduló pedig a 
mai temető 80. éve. Tudjuk ugye, 
hogy a temetőben is tátiak lak-
nak. A maiban – a régebbi teme-
tőből is áthozott halottainkkal 
– annyian vannak mint a mai 
Tát lakossága, azaz több mint 
ötezren! 

Mindkét alkotás (emlékke-
reszt és emléktábla ) Lalus Zol-
tán kőfaragó mester munkája. Ő 
készítette el a német és osztrák 
katonákra emlékező keresztet is 
mutatós kivitelben. A keresztet 
adományozta a Pintér és Katona 
család. Köszönet érte!  Az emlé-
kezésen részt vesz Töldezsán Ist-
ván unokája, aki ma dorogi lakos, 
de táti gyökereit szerettel ápolja.

A  megemlékezés 20l7. decem-
ber 17-én vasárnap lesz, a l0 órai 
szentmise után, az Ady utcában 
és a temetőben.

A megáldásokat Kardos 
Mihály plébános úr végzi, az 
emlékbeszédet pedig Turi Lajos 
városunk polgármestere tartja. 
Várjuk szeretettel városunk pol-
gárait virággal és gyertyákkal. 

„A múltnak emlékül – A jövő-
nek példaképül – Szolgálatára a 
jelennek.”

TÁTI KÁTAI FERENC

Emlékkeresztet avatunk
Ady utca elején emlékkereszt – a temetőben emléktábla 
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Októberben – Komárom, 
Bakonysárkány, Nyergesújfalu 
és Pilismarót után – kisváro-
sunk volt a következő állomá-
sa annak a tárlatsorozatnak, 
amit azért hívtak életre, hogy 
a megyei óvodások és általá-
nos iskolások, illetve közép-
iskolások klímaváltozással 
kapcsolatos rajz és fotópályá-
zatain született pályaműveket 
közszemlére bocsáthassák. Az 
előző négy helyszínhez hason-
lóan Tát is remek házigazdá-
nak bizonyult. Az október 20-i 
ünnepélyes megnyitó helyszí-
ne a Kultúrház volt.

A megnyitó elején a táti III. 
Béla Általános Iskola Német 
Nemzetiségi Tánccsoportja 
jelezte, hogy a sváb hagyomá-
nyok még javában léteznek a 
településen. A díszes esemény 
nívóját pedig az esemény szel-
lemiségéhez szervesen kapcso-
lódó szavalat is tovább emelte. 
A több mint százfős nézőkö-
zönséget Borsó Tibor megyei 
közgyűlési alelnök köszöntötte, 
aki az éghajlat-változás elleni 
küzdelem fontosságát hangsú-
lyozta. Ebben a küzdelemben 
pedig a következő generációk 
rengeteget tehetnek.

A táti iskolából beérkezett 
több mint száz remek alkotás 
egyértelmű jele volt annak, 
hogy a tátiak maximálisan 
elkötelezettek a környezetvéde-
lem mellett. Kellő felelősséggel 
és tudatossággal közelítettek a 
témához, ami elsősorban a Turi 

Lajos vezette önkormányzat-
nak és a Kalmár Károly vezette 
iskolának, nem utolsó sorban 
pedig az intézményben dol-
gozó szakképzett és a környe-
zetvédelem mellett elhivatott 
pedagógusoknak köszönhető. 
A Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat még a tavasz 
folyamán a megyei óvodások, 
alsó és felső tagozatos általános 
iskolások részére rajzpályázati 
felhívásokat, míg a középisko-
lások számára fotópályázatot 
tett közzé. Mind az óvodai és 
általános iskolai rajzpályázatok 

illetve középiskolai fotópályá-
zat népszerűségét jelzi, hogy 
közel 2000 pályamű született, 
így a Szample Krisztina kép-
zőművésznő vezette zsűrinek 
nem volt könnyű dolga.

A táti általános iskola nem-
csak hogy aktív volt, hanem 
Lalus Lucának és Egri Dávidnak 
(III. Béla Általános Iskola, Tát) 
köszönhetően egy különdíjat 
illetve egy 3. helyezést is elho-
zott!  A megyei önkormányzat 
a 8 legaktívabb településen 
(Komárom, Bakonysárkány, 
Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát, 

Tatabánya, Bábolna, Eszter-
gom) kiállításokat is szervez a 
beérkezett alkotásokból és egy 
díszoklevél átadásával ismeri el 
a településeken működő óvo-
dák és általános iskolák erőfe-
szítéseit. Így történt ez Táton is, 
ahol a díszoklevelet Turi Lajos 
a település polgármestere vette 
át Borsó Tibor megyei közgyű-
lési alelnöktől. Az eseményen 
Dérné Dr. Varga Katalin jegyző 
asszony is részt vett. A díjátadó 
után a résztvevők megtekint-
hették a rendhagyó tárlatot is.

HÁMOS LÁSZLÓ

Megyei rajz- és fotópályázat
Táton is bemutatták a nyertes alkotásokat

Tát volt az ötödik helyszíne megyei önkormányzat által meghirdetett „Klíma-
változás Komárom-Esztergom megyében” rajz- és fotópályázatok legszebb al-
kotásaiból összeállított kiállításnak.

A Táti Német Kisebbségi Önkor-
mányzat november 12-én Nem-
zetiségi délutánt szervezett a 
Kultúrházban. 

A Táti Német Nemzetiségi 
Asszonykórus, a Táti Férfikórus 
valamint a táti óvodások mellett 
vendégeket is hívtak. A fellépők 
között volt a Baji Német Nemzeti-
ségi Dalkör és a Lochberg Táncs-
csoport (Bicske), akik fergeteges 
műsorukkal kitűnő hangulatot 
teremtettek.  A délután folya-
mán fellépett még a Steinmann 
Familie valamint Kubalek János 

harmonikás. A jó hangulatot 
csak emelte a táti Asszonykórus 
és Férfikórus néhány tagjának 
meglepetés táncprodukciója.

A programra talán a vártnál is 
többen jöttek el, mindenki nagy  
örömére! A zsúfolásig megtelt 
nagyterem soraiban sok régi tátit 
is köszönthettek, akik láthatóan 
élvezték a műsort és jól érezték 
magukat.  De jól érezték magu-
kat a meghívott vendégek is, 
akik elmondásuk szerint mindig 
nagyon szívesen jönnek Tátra.

HÁMOS LÁSZLÓ

Német nemzetiségi 
délután



1 4     X X V I I I .  É V F O L Y A M  4 .  S Z Á M

Táti Walzer 2 0 1 7 .  k a r á c s o n y  h a v á b a n

A kedves tapasztalat előzménye 
az volt, hogy a csábítás külön-
féle módjait bevetve, sikeresen 
becsalogattam néhány szülőt 
szolfézs órára, tanulni. Nem 
megnézni, meghallgatni, mit 
is csinál a gyerkőc a zeneiskola 
elméleti óráin, hanem „kemé-
nyen” beülni a padba, gyerekek 
nélkül szolfézst tanulni.

A mai szülők nagyobbik része 
azokban az években volt kisis-
kolás, amikor az alsó tagozatos 

tanítóktól nem volt egyértelmű 
elvárás, hogy tudjanak énekel-
ni. Ma már nem így van. A kész-
ségtárgyak tanítására alkal-
matlan jelentkezők sikertelen 
alkalmassági vizsga után nem 
is felvételizhetnek tanító vagy 
óvodapedagógus szakra. Az én 
kis zeneiskolásaim szülei között 
sokaknak lehet olyan emléke 
az énekórákról, hogy akkor írta 
meg az elfelejtett matek házi fel-
adatot, vagy ette meg a szalámis 

zsemléjét, vagy egy „fontosabb” 
tantárgy kiszorította az ének-
lést, mert „le voltak maradva az 
anyaggal”. Ezek nagy vesztesé-
gek, és ezt sokan érzik. De hol 
és hogyan van lehetősége ma 
egy dolgozó felnőtt embernek 
ezekből a veszteségekből valamit 
„visszalopni”, visszapótolni? Hát 
a mi zeneiskolánk kimondottan 
felnőtteknek (mégpedig minden 
előképzettség nélkülieknek) szó-
ló szolfézs, vagy inkább alapfokú 
zeneelmélet óráin. Felbuzdulva 
az első ilyen óra sikerén, jó han-
gulatán, ebből a jövőben rend-
szert szeretnénk csinálni. Az a 
nyolc szülő, aki eljött, nagyon 
élvezte és hasznosnak találta. 
Senkit nem fogok akarata elle-
nére megénekeltetni, hogy aztán 
ha hamiskásra sikerülne a dolog, 
akkor eszébe jusson a régi kisis-
kolás korból ismerős megszégye-
nülés: „Te fiam inkább rajzold 
le, és legközelebb csak tátogj!” 
Ezek életre szóló rossz emlékek 
lehetnek, ahogyan, gondolom a 
Kedves Olvasó is tapasztalt már 
maga körül hasonló dolgokat.

Pedig a zene azért van, hogy 
szebb legyen az életünk, hogy 
kellemesebbé tegye a napja-
inkat, hogy felvidítson ha szo-
morúak vagyunk, vagy épp 
segítsen jól kisírni magunkat, 
hogy bearanyozza az ünne-
peinket, vagy egy hosszabb 

utazás perceit. A zene fejleszt. 
Semmihez nem fogható mér-
tékben hat pozitívan a tanulási 
képességekre, a személyiségfej-
lődésre, a gyerekek magatartá-
sára. Semmi úgy nem segíti elő 
például a későbbi idegen nyelv 
tanulást, mint a korai zeneta-
nulás. És ha valaki felnőttként 
úgy érzi, szeretne elkezdeni egy 
kicsit foglalkozni a zene elmé-
leti és gyakorlati alapjaival, 
akkor ne habozzon, jöjjön el 
nyilvános, kifejezetten kezdő 
felnőtteknek szóló szolfézsórá-
ink valamelyikére, vagy akár 
mindegyikére. Hozza a szom-
szédot, a nagyit, a kollégát is. 
Nem csak jelenlegi zeneisko-
lásaink szüleit hívjuk, várjuk 
szeretettel, hiszen sosem tud-
hatjuk, ki hogyan kerül kapcso-
latba a zenével a későbbiekben. 
Az órák nem egymásra épülnek, 
bárki bármikor becsatlakozhat 
és semmi problémát nem jelent, 
ha néhányat kihagy, vagy akár 
csak egyszer tud eljönni. Min-
den felnőtt kezdőt bátorítanék 
a próbálkozásra, hátha kedvet 
kap a muzsikálás valamelyik 
formájához. De, ha megelégszik 
néhány kellemes, laza, stressz 
oldásnak sem utolsó, szóra-
koztató zeneiskolai órával, már 
akkor is mindenki nyert. Raj-
tam nem fog múlni!

POHNER HEDVIG

Számos versenyre és fesztivál-
ra elvitt, így a szereplések már 
korán életem részévé váltak. 
Szép lassan egyértelmű lett 
számomra, hogy a zenével kell 
továbbtanulnom. Így kerültem 

be a kecskeméti Kodály Iskolá-
ba, majd a Zeneakadémiára.

Még tanulmányaim vége 
felé kezdtem tanítani. Főleg 
édesapám metódusát viszem 
tovább, de a többi tanáromtól 

is sok technikai és nevelé-
si módszert vettem át. Nem 
vagyok túl szigorú, azt hiszem, 
könnyen elfogadnak a gyere-
kek. Inkább ösztönözni sze-
retném őket, és megismertetni 

sok jó, zenével kapcsolatos 
dologgal. Az iskolában ren-
geteg tanulnivalójuk akad, 
így igyekszem nem egy újabb 
feladatot adni, hanem inkább 
egy érdekes, hasznos játékot 
megismertetni.

Sok olyan növendékem volt 
már, akiknek élete részévé vált 
a zene. Együttest alapítottak, 
ahol megszerzett tudásukat 
használhatták saját kedvükre, 
esetleg visszajártak a zeneis-
kolába, hogy a többiekkel 
muzsikáljanak.

Bízom benne, hogy itt is 
sikerül egy összetartó zenei 
közösséget létrehoznom a gye-
rekek körében. 

Gyermek és zene
Bemutatkozik:  Albert Szabolcs

Az idei tanévkezdés óta tartozom a Táti Lavotta Já-
nos Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai közé. Az 
oktatás a Táti III. Béla Általános Iskola falai között 
zajlik, így mondhatom, hogy nem estem messze 
szüleimtől – édesanyám tanítónő, édesapám pedig 
(szintén) zenetanár, ő tanított kissrác koromban kla-
rinétra és a zeneelméleti dolgokra.

Nem vicc!
Szolfézs óra felnőtteknek

Kezdhetném azzal, hogy nem szoktam viccelni, de ez 
nem lenne igaz. No meg aztán ennek a kis írásnak a té-
mája is igencsak jókedvű, bár vannak nagyon komoly 
vonatkozásai is. Filozófiája is van, miszerint „tanulni 
sohasem késő”, de nem ez a lényeg, hanem egy kedves 
tapasztalat, amiből reményeim szerint rendszer lesz.
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Ezek közül csupán néhányat 
szeretnék kiemelni. Mindhá-
rom épületünkben nagy siker-
rel zajlott le a papírgyűjtés. Idén 
több mint 32 tonna ellenérté-
két kapták meg az osztályok. 
A kicsik mellett a szülőknek is 
nagy köszönet jár, akik nem-
csak a depózásban, hanem a 
szállításban is komoly szerepet 
vállaltak. Ezen felül természe-
tesen a műanyag palackokat is 
folyamatosan gyűjtjük.

Nemcsak a környezetükért 

tettek diákjaink, hanem az 
egészségükért is. A Diáksport-
nap keretén belül, és azon kívül 
is. Évről évre több gyerek kap 
kedvet a Híd-futáshoz. Örülünk, 
hogy ezeken az eseményeken a 
felnőttek is részt tudnak venni. 
A sport és a környezetvédelem is 
összekapcsolódott, hiszen alsós 
illetve felsős tanulóink együtt 
futottak a „70 Maratonnal a 
Dunáért” rendezvény keretein 
belül Hídvégi-Üstös Pállal. A 
Kultúrház a megye diákjainak 

rajzaiból rendezett kiállítást, 
melynek a klímaváltozás volt a 
témája. Két tanulónk alkotása is 
a díjazottak között volt.

A november talán leglátvá-
nyosabb megmozdulása, mind 
Mogyorósbányán, mind Táton a 
Márton napi felvonulás, melyen 
évről évre többen vesznek részt. 
Az óvoda és az alsósok közös 
rendezvénye jó hangulatú 
családi programmá nőtte ki 
magát. Ezenkívül a városi ese-
ményekbe is bekapcsolódunk. 

Nemzetiségi táncosaink köz-
reműködésével köszöntöttük 
az időseket, és igazán minőségi 
október 23-i műsort láthattak az 
érdeklődők. Osztályaink Tata-
bányától Budapestig számos 
színházi előadást tekintettek 
meg. Kollégáim vezetése mellett 
sok versenyen és megmérette-
tésen vesznek részt diákjaink, 
igen szép eredményekkel.

Mire a Walzer megjelenik, a 
várva várt Mikulás bulik is lezaj-
lanak. Az ajándékért köszönet 
az Önkormányzatnak. A hagyo-
mányokat követve természete-
sen idén is karácsonyi vásárral, 
adventi gyertyagyújtással, kis 
iskolai programmal készítjük 
föl a szívünket a karácsonyra.

Az iskola minden tanulója 
és dolgozója nevében boldog 
Karácsonyt, és eredményekben 
gazdag új évet kívánok!

KALMÁR KÁROLY

Karácsony előtti hajrá az iskolában!
Rengeteg program várta az iskolásokat

Szép tempóban zajlik a munka! Az elsősök megszokták már az iskolát, az ötö-
dikesek megismerték új tanáraikat, a többiek pedig felvették az új félév rit-
musát. Szeptember óta a kötelező feladatokon kívül rengeteg programon 
vehettek részt tanulóink, amelyek nemcsak emlékezetesek, de hasznosak is 
voltak!

Szeretettel várjuk régi és jöven-
dő Olvasóinkat a táti Könyv-
tárba! Várjuk a felnőtteket: 
dolgozókat és nyugdíjasokat, 
nagypapákat, nagymamákat és 
kismamákat! Várjuk az ifjúsá-
got: bölcsiseket, ovisokat, nagy 
és kisdiákokat!

Könyvállományunkat rend-
szeresen gyarapítjuk, idén már 
több mint 250 új könyv érkezett, 
sok-sok csodaszép mesekönyv, 
szórakoztató szép- és szakiro-
dalom.  Ha a keresett dokumen-
tumot nem találja meg nálunk 
az Országos Dokumentum-el-
látási rendszeren keresztül 
megszerezzük Önnek! 

A Má ra i-prog ra m V II. 

fordulójában ismét sikeresen 
pályáztunk, melynek kereté-
ben  240 ezer forint értékben 
választhattunk könyveket a 
listáról. 

Újságokat és folyóiratokat 
(több mint 80 féle) is olvashat-
nak nálunk!

 A könyvtárunkban megta-
lálható újságok, folyóiratok: 
24 óra, Magyar Nemzet, Heti 
Válasz , Nők Lapja, Neue Zei-
tung, Szabad Föld, Computer-
word, Adó, Családi lap, GEO, 
IPM, Képmás, Lakáskultúra, 
Manager, Ötlet,Praktika,Ter-
mészetbúvár,Természetg yó-
gyász,Vidék íze, Csodaceruza, 
Szitakötő, NKA támogatásával: 

2000, Aetas, Alföld, Balkon, 
Bárka, Édes anyanyelvünk, Élet 
és tudomány, Életünk, Filmvi-
lág, Forrás, Fórum, Földgömb, 
Galaktika, Hadtörténeti Közle-
mények, Hitel, Irodalomtörténet, 
Irodalomtörténeti közlemények, 
Jelenkor, Kabóca, Kassai Figyelő, 
Kommentár, Kalligram, Korall, 
Kortárs, Korunk, Könyvhét, Látó, 
Magyar építőművészet, Magyar 
Iparművészet, Magyar krónika, 
Magyar Műhely, Magyar Nap-
ló, Magyar Szemle, Moldvai 
magyarság, Mozgó világ, Műem-
lékvédelem, Műhely, Műút, 
Művelődés, Nagyvilág, Pannon 
tükör, Prágai tükör, Rubicon, 
Székelyföld, Szépirodalmi figye-
lő, Színház, Természet Világa, 

Tiszatáj, Tücsök, Új forrás, Új 
könyvpiac, Új művészet, Való-
ság, Világtörténet, Vigília, 
Zenekar.

Beiratkozási díj: 500 Ft éven-
te, kedvezményes: 250 Ft (diák, 
nyugdíjas, pedagógus) 16 éves 
kor alatt és 70 év felett a beirat-
kozás díjtalan!

Nyitva: Kedd, Csütörtök: 
10-16-ig, Szerda, Pétnek: 14-18-
ig, Szombat: 9-12-ig

December 22-30 között zárva! 
(Nyitás: 2018. január 2-án)

Kérjük Olvasóinkat a köl-
csönzési határidők figyelem-
mel kísérésére, és ez úton is 
kérjük, amennyiben az már 
lejárt szíveskedjen a könyveket 
visszahozni, vagy a kölcsön-
zést meghosszabbítani! Kérjük 
a szülőket, hogy kiskorú gyer-
mekeiket is figyelmeztessék 
erre! Köszönjük!

PAPPNÉ ADOLF ERZSÉBET

Vár a könyv! Vár a Könyvtár!
Több mint 80 újság, új könyvek, hétvégéi nyitvatartás

KÖNYVBÖRZE a Táti Kultúrház és Könyvtárban!
A könyvtár állományából leselejtezett, jó állapotú könyvek-
ből és a bevételezésre nem került könyvadományokból is 

lehet válogatni!
Minden könyv: 100,- Ft



1 6     X X V I I I .  É V F O L Y A M  4 .  S Z Á M

Táti Walzer 2 0 1 7 .  k a r á c s o n y  h a v á b a n

A Duna nem csupán ivóvíz-
bázis, de közlekedési útvonal, 
kedvelt pihenő-, kulturális- és 
sporthelyszín is egyben. Az 
Európai Unió Duna Régió Stra-
tégiája egy olyan makro-regio-
nális fejlesztési keretrendszer, 
amelynek célja a 14 dunai ország 
ágazati fejlesztéspolitikáinak 
összehangolása. Hazánk a 11 
területből háromban, a vizek 
minőségének helyreállításában, 
a fenntartható energia haszná-
latának ösztönzésében és a kör-
nyezeti kockázatok kezelésében 
tölt be vezető szerepet, egyben 
az idei évben Magyarország 
látja el a Stratégia soros elnök-
ségét is. Az elnökségi év során 
az irányításért felelős Külgaz-
dasági és Külügyminisztéri-
um prioritásként kezeli a régió 
energiabiztonságának fokozá-
sát, közlekedési kapcsolatainak 
fejlesztését, valamint a tiszta 
közlekedési módok terjedésé-
nek előmozdítását. 

A Duna Régió Stratégia 

e céljaira kívánja felhívni a 
figyelmet az extrém sporttel-
jesítmény: Hidvégi-Üstös Pál 
ultramaratonista idén ősszel 
végigfutja a Duna teljes, 3.000 
km hosszú partszakaszát. 

A futás előkészítéseként két 
hónappal ezelőtt a sportoló 750 
km-t tekert 150 éves velociped-
jével a Duna magyarországi 
szakaszának mindkét olda-
lán, melynek során konzul-
tált a Duna menti települések 
önkormányzataival a folyóhoz 
kapcsolódó fejlesztési elképze-
lésekről, egyben tájékoztatást 
nyújtott a Duna Régió Straté-
gia éves elnökségéről és annak 
célkitűzéseiről.

Hidvégi-Üstös Pál szeptem-
ber 21-én indult el a Fekete erdő-
ben található Donaueschin-
genből, és fut a Fekete-tengeri 
torkolatig 10 országon keresztül. 
Erik Pauly főpolgármester indí-
totta útjára Hídvégi-Üstös Pált a 
Duna forrásától. A városvezető 
elmondta, hogy „" A Duna, mint 

egy kék szalag kell, hogy össze-
kösse az országokat és népeket 
Európában" 

A 3.000 km-es táv teljesítése 
során Magyarországon felke-
resi a Duna menti iskolákat is, 
és személyesen közvetíti szá-
mukra a program üzeneteit, 
valamint csatlakozásra, közös 
sportolásra ösztönzi a gyereke-
ket a települések határain belül.

Tátra október 16-án hétfőn 
érkezett kísérőivel. A Halász-
csárdánál fogadták az Önkor-
mányzat és az Iskola képvise-
lői, valamint azok a gyerekek, 
akik futva kisérték be a Főúti 
iskolába.

Ott egy vetítés keretén belül 
beszélt útja fontosságáról. 
Érdekes vetítést tartott a Közép 
Ázsiai útjáról, amit a magyar 
felfedezők nyomában tett. Az 
előadás végén az alsósok Kal-
már Károly tanár úrral együtt 
futva kísérték Tát-Esztergomi 
határáig, ahol elköszöntek tőle.

Ez az alkalom arra is jó volt, 
hogy felhívta a gyerekek figyel-
mét a Dunára, annak partjaira, 
ami Tát legszebb értékei közé 
tartozik, és megérdemelné, 
hogy egyedül, de családostul is 
felfedezzék Depó, a szigetek és 
a Kis-Duna partjait.

KOSTYÁL JÁNOS

70 maratonnal a Dunáért
Hidvégi-Üstös Pál magyar ultrasportoló kivételes sportteljesítménye

Hidvégi-Üstös Pál magyar ultramaratonista egyedülálló sportteljesítményre 
készül azzal, hogy a végigfutja a Duna teljes partvonalát a Duna Régió Straté-
gia magyar elnökségének támogatásával. A sportoló célja, hogy kivételes tel-
jesítményével felhívja a figyelmet a környezetbarát közlekedés fontosságára a 
Duna Régió Stratégia soros magyar elnökségének évében.
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Hírek
Gólyahírek
Helyesbítés: Az előző lapszámból véletlenül kimaradt egy nyáron 
született baba: Markos Norbert  és dr. Pap Krisztina leánya, Léna 
A családtól elnézést kérünk!
2017. őszén született táti gyermekek, városunk legifjabb polgárai:
Molnár Tamás és Bakos Mónika fia, Kristóf Tamás. Somogyi Ist-
ván és Porubszki Melinda fia, Benedek. Tóth Csaba és Csombor 
Mónika fia, Botond. Bogár József és Mrella Erzsébet leánya, Laura 
Nóra. Chujácz Tamás és Erdei Anita fia, Hunor. Apagyi   Péter 
és Csépke Anikó fia, Vendel. Koós Gábor és Huszár Zsuzsanna 
fia, Gábor György. Dániel László és Karácsony Nikolett fia, Áron 
Dominik. Vitéz István és Kovács Patrícia fia, Marcell Vendel. Nagy 
Dániel és Tóth Cintia fia, Noel Ábel. Margit Miklós és Mészáros 
Katalin fia, Zalán. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Köszönet a polgárőrök áldozatos munkájáért
A Táti Polgárőr Egyesület évek óta nyújt segítséget iskolánk-

nak abban, hogy a gyerekek hozzászokjanak a biztonságos köz-
lekedéshez. Katona Ottó vezetésével a polgárőrök szeptember 
elsejétől felügyelik gyermekeink zavartalan átkelését a zebrán. 
Iskolakezdéskor óramű pontossággal megjelennek, hogy az 
autósok is felfigyeljenek a megváltozott közlekedési viszonyok-
ra. Ezzel a közösség érdekét szolgálják. Köszönet érte! (Emmer 
Melinda)

Családsegítő Szolgálat hírei
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat novemberben tartotta 
az utolsó kibővített szakmaközi értekezletét, melyen a jelző- 
rendszeri tagokon kívül a Tát és Mogyorósbánya iskoláinak és 
óvodáinak vezetői és helyettesei is részt vettek.  Meghívott ven-
dégeink voltak a Pedagógiai Szakszolgálattól Pivók Krisztina 
igazgató és munkatársai Háry Éva konduktor, fejlesztő pedagó-
gus és Szilasiné Bajó Csilla pszichológus. 
Tájékoztatást kaptunk a Pedagógiai Szakszolgálat feladatairól, 
munkájáról, az intézményekkel való kapcsolattartásról illetve 
a közös munkáról. Valamint  a magatartási, beilleszkedési és 
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek korai felismeréséről, 
a korai prevenció fontosságáról valamint a család szerepé-
nek fontosságáról a problémák megoldásában.  A jelenlevő 
szakemberek egyetértettek abban, hogy szükség lenne az 
óvodákban, iskolákban pszichológus jelenlétére. Az értekez-
let végén  a jelenlevők plusz információkkal térhettek vissza a 
munkájukhoz.
Ezúton is köszönjük a rászoruló családok nevében  az egész 
évben nyújtott adományokat. Kívánunk mindenkinek békés, 
boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt!
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói: Keil Mihályné és 
Leitermann-né Hauszknecht Krisztina

A bányászokra emlékeztek
December 4-én (hétfőn), Szent Borbála napján, a Kultúrház 
előtt található emlékműnél a Táti Nyugdíjas Klub szervezésé-
ben rövid ünnepséget tartottak. A Bányászhimnusz után Kar-
dos Mihály plébános úr emlékezett beszédében a bányászokra, 
majd Turi Lajos polgármester úrral közösen koszorút helyeztek 
el. A nyugdíjas klub tagjai ugyancsak koszorúval valamint 
mécsesekkel emlékeztek az elhunyt bányászokra.

Karácsonyi zenés irodal-
mi műsor
December 17. (vasárnap) 17 
óra, Kultúrház - közremű-
ködnek a város művészeti 
csoportjai.

Mozdulat Táncművészeti 
Egyesület Karácsonyi 
műsora
December 18. (hétfő) 18 óra, 
Kultúrház.

III. Béla Általános Iskola 
karácsonyi műsora
December 19. (kedd) 17 
óra, Kultúrház - Nyilvános 
főpróba.
December  21. (csütörtök) 10 
óra, Kultúrház - Iskolásoknak.

Ünnepi képviselő-testü-
leti ülés és díszpolgári 
címek átadása
Decemeber 20. (szerda) 16 óra, 
Kultúrház

Szilveszteri Bál
a Szalai Band zenekarral a 
Kultúrházban. Üdvözlőital, 
svédasztalos vacsora, éjfélkor 
egy pohár pezsgő. Tombola 
fődíj egy wellness pihenés.

Újévi Koncert
Január 7. (vasárnap) 17 óra, 
Kultúrház. Fellép a Táti Német 
Nemzetiségi Fúvószenekar. 
Belépő: 1.500 Ft, mely megvá-
sárlásával a zenekart pártoló 
tagként támogatja.

Fotókiállítás
2018. január 12. (péntek) 18 
óra, Kultúrház - VIII. Komá-
rom-Esztergom Megyei Fotó-
pályázat vándorkiállításának 
megnyitója.

Egy kis esti természet-
tudomány Krakó László 
tanár úrral
Január 12. -  Egy kis csilla-
gászat: Egyedül vagyunk a 
Világegyetemben? (Lakható 
bolygók és életfeltételek az 
Univerzumban.)

Február 9. - „Porból lettél, por-
rá leszel!” Csillagok és bolygók 
keletkezése, pusztulása.
Március 9.  - Alattomos gyilko-
sok az 50-es évek otthonaiban.
Április 13. - Hamisított italok, 
testépítőszerek, gyógyszerek 
és  egyéb csodaszerek.
Az előadások minden hónap 
második péntekén 17.30-kor a 
könyvtárban.

Könyvbörze
A táti könyvtárban folyama-
tosan könyvbörzét tartunk. A 
könyvtár állományából leselej-
tezett, jó állapotú könyvekből 
és a bevételezésre nem került 
könyvadományokból is lehet 
válogatni. Minden könyv: 100 Ft

Kerekítő – Mondókás 
móka
0-3 éveseknek Renner Andre-
ával (óvónő, gyógypedagógus) 
csütörtökönként 10 órától. 
Ölbéli játékok,  mondókák, 
hangszerjátékok, dalok, lova-
goltatók, cirókázók, lógázók, 
kacagtatók.

Mozdulat Táncművészeti 
Egyesület 
Sonkután Rita  nívódíjas 
táncpedagógus  vezetésével. 
Stílusok: balett,  jazz, tánc, 
show tánc, video-klip tánc. 
Hétfő délutánonként  15. 30-tól 
több csoportban.

Zumba
Kedden 19 és csütörtökön 18.30 
órától Gráfné Csévi Brigittával 
a Salsa de Morena Táncstúdió 
oktatójával .

Jóga 
Szalai Matild jógaoktatóval, 
keddenként 18 órától.

A programokról és foglalkozá-
sokról további információ: 

www.tatkultur.hu;
E-mail: telehaztat@juropnet.hu; 
Tel: 06(33)504-710; 
Mobil: 06(30)664-7253; 

Programajánló
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Mosolyogva mesél Székely 
Gyula beszélgetésünk elején 
gyermekkori élményeiről. Aki 
talán nem ismerné őt, az is biz-
tos látta már őt lóháton valahol 
a településen vagy egy rendez-
vényen. Kaftánját magára öltve, 
Babi hátán, karakteres arcával 
és bajuszával, mintha egy 1000 
évvel ezelőtti történelmi korból 
lépne elénk. Sokoldalú ember, 
aki szereti – és magunk közt 
szólva „érti” is – a honfoglalás 
kor kultúráját. Lovagol és íjá-
szik. Foglalkozik ötvösséggel 
és bőrdíszművességgel. Ő maga 
tervezte korhű ruháikat és saját 
maga készített egy jurtát. Az 
utóbbi években pedig Czibu-
láné Csicsman Erzsébetnek és 
a Táti Porcelánbaba Klubnak 
készít igazi kincseket.

Székely családi gyökerek
Nagymamája (leánykori neve: 

Andrási Rozália) sokat mesélt 
neki az édesapjáról, Andrási 
Rajmundról, aki egy csíkszere-
dai szabadszékely, lófő volt. Bár 

nemesi rangot viselt, 90 éves 
koráig kijárt a béresekkel, akik 
nagyon szerették őt. „Ő még igazi 
székely ember volt, mint ahogy a 
nagymamám is.” – mondja csil-
logó szemmel. 

(A lófő társadalmi rang a szé-
kelyek között. A lófők közvetlenül 
a főszékelyek után következtek a 
hierarchiában.)

Nagyapja, Orbán Ignác 
Erdélyben szolgált katonaként, 
ott ismerte meg a nagymamát, 
majd itthon Magyarországon 
telepedtek le. „Sokszor mondta 
is nekem a nagymama: „Fiam! 
Én vagyok az igazi magyar, nem 
te!” Persze én büszkén mondom 
azóta is: Székely vagyok így is úgy 
is!”  Bár a Székely nevet apai ágról 
örökölte (Székely Gyula, házior-
vos Táton 1969-ig), nagymamája 
ágáról székely vér csordogál az 
ereiben.

Apai ágon Székely Mihály 
részt vett a törökök elleni har-
cokban, melynek elismeréséért 
1625. október 24-én Pozsonyban 
nemesi címet adományoztak 
neki.

A lovak iránti szeretet
A lovak csodálatát keresztap-

jának, dr. Pintér Zoltán állator-
vosnak köszönheti (a Halász-
csárdával szemben lakott). 
Gyermekkorában sokszor vitte 
fel őt fiával közösen Mogyorós-
bányára a kastély istállójába.

(Bozorády-kastély Mogyorós-
bányán, melynek melléképü-
leteit a TSZ állattartásra hasz-
nosította. Azóta lebontották, a 
jelenlegi „Kastély köz” nevű utca 
területén volt.)

"Ahhoz, hogy megvegyem Babit  

– mint sok mindenben –  Mártus 
segített nekem. Úgy nagyjából 26 
évvel ezelőtt Ausztriába jártam 
dolgozni. Veszélyes anyagok-
kal (poliészterrel) is dolgoztam. 
Egyszer azt mondta nekem Már-
tus: „Eleget dolgoztál már kint, 
maradj itthon és vegyél egy lovat.”  
Nekem sem kellett kétszer mon-
dani. Egyévesen került hozzám 
Babi. Most már öreg és beteg sze-
gény, 27 éves. De milyen sok táti 
gyerek tanult rajta lovagolni. Fel-
sorolni és nehéz lenne a neveket."

Bőrdíszművesség
Elmondása szerint csak hob-

biként foglalkozik a bőrdíszmű-
vességgel. Bár aki már látta a 
munkáit, merőben más vélemé-
nyen van. Gyönyörű dolgokat 
alkot, sokaknak készített már 
például tarsolyt, amit azóta is 
büszkén hordanak.

„ A bőrrel való munkát magá-
núton tanultam. Munka után 
gyakoroltam.  Egyszer lovagoltat-
tam egy lányt vasárnaponként, 
mint ahogy sok fiatalt. Tőle sem 
fogadtam el pénzt, de ő valamivel 
meg szerette volna hálálni. Volt 
neki egy bőrdíszműves könyve, 
amiből az iparművészeti főisko-
lán tanítottak. Nagyon nehéz volt 
ahhoz a könyvhöz hozzájutni. 
Lefénymásolta. Nekem az akkor 
valódi kincs volt. Abból tanultam 
meg az alapokat. A többihez utá-
na már csak a képzelet és a fan-
tázia kell.”

Ötvösség
Szinte már gyermekkora 

óta foglalkozik a fém, a lemez 
megmunkálásával. Nagybátyja 
sokszor elvitte múzeumba (pl. 

iparművészeti) és kiállításra. 
Hozott neki rézlemezt, vett neki 
domborító kalapácsot. Aztán 
persze rengeteg szakkönyvet 
olvasott. Onnan a többi már csak 
tehetség és kitartás dolga vagy 
ahogy ő fogalmaz: „Ha valakinek 
kézügyessége van nem egy nagy 
papedli, csak türelem kell hozzá. 
De a legnagyobb lökést ismét a 
Mártusnak köszönhetem. Mond-
ta, hogy iratkozzam be iskolába, 
de én nem akartam. Aztán egy-
szer, amikor hazaértem munká-
ból, azzal fogadott, hogy hétfőn 
iskolába megyek, beíratott. Így 
tanultam ki végül az ötvös mes-
terséget, már idős fejjel. „

Fegyverek
Szerencsémre nagyon sok 

munkáját láthattam Gyulának 
az évek alatt. Kések, törők, kar-
dok, szablyák sokaságát készí-
tette el, melyek egy részét eladott 
vagy elajándékozott, más részét 
hagyományőrző csoportoknak 
készítette. Egytől-egyik minde-
gyik remekmű a maga műfajá-
ban. Beszélgetésünk során is 
büszkén mutatta azt a néhány 
darabot, amit megtartott.

Grafika, festészet
Gyermekkori álma volt, hogy 

szobrász és festő lesz. De fiatal-
ként nem tanulhatott. 

„Kétszer is felvételiztem kép-
zőművészeti gimnáziumba, de 
mind a kétszer elutasítottak. 
Egyszer például azt mondták, 
hogy azok nem is az én rajzaim… 
Akkor még nem tudtam mire vél-
ni. Aztán jóval később, amikor 
már dolgoztam tudtam meg az 
okát. Rólam is, mint sokakról 

Székely vagyok így is úgy is…
Ló, íj, kard, bőr és fém – a honfoglaló magyarok kellékei is ezek voltak

„A nagymamám ültette el bennem a magyar kultúra szeretetének csíráit és 
a honfoglalás kor kultúrájának csodálatát. Ő egy igazi székely asszony volt. 
Rengeteget mesélt nekünk. Még ma is előttem van, ahogy Csaba királyfi le-
gendáját meséli. És az a sok történet a székely emberek hétköznapjairól, a 
természet csodáiról. Mondába illő családi történetek medvékkel és farkasok-
kal való találkozásokról. Ez mind beleivódott az emberbe. Már akkor megpe-
csételődött a sorsom.”
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abban az időben, jelentgettek, 
hisz ismerték a székely származá-
som.  Az identitásom miatti véle-
ményemet csak erősítette, hogy a 
nagyapám a keleti fronton hunyt 
el és az apám is 2-3 évig „fázott” 
Oroszországban, hadifogságban. 
Így már gyerekként sem rejtettem 
véka alá, hogy nem szeretem az 
oroszokat. Vagyis osztályide-
gen lettem. Azok pedig nem 
tanulhattak.”

Persze ettől függetlenül Gyula 
a mai napig rajzol, fest. Vagyis az 
utóbbi években már sajnos erre 
sem jut ideje. Festményeit legin-
kább rendelésre készítette isme-
rőseinek, így az egyik legnagyobb 
lélegzetű alkotásából is csak egy 
kicsinyített másolat maradt meg. 
De rajzaival sokfelé találkozhat-
tunk. Ő tervezte meg a Fehérlófia 
Baráti Kör logóját, vagy annak a 
jótékonysági íjászversenynek a 
logóját, mellyel Bőjte Csaba gyűj-
tött a rászorulóknak.

Fehérlófia Baráti Kör
Gyula alapító tagja a Fehér-

lófia Baráti Körnek, mely a 2000-
es évek közepén jött létre. Hogy 
megalapíthassák a csoportot az 
ELTE-n íjászoktatói vizsgát tett. 
Sokszor találkozhattunk velük 
táti és környékbeli rendezvé-
nyeken, felvonulásokon. Évekig 
rendszeres közreműködői voltak 
a Táti Pünkösdi Napoknak, ahol 
a lovasbemutatók mellett  gyere-
keket lovagoltattak, íjászkodtak 
illetve jurtát állítottak. 

„Sokat íjászkodtunk gyerekek-
kel. Gyakoroltunk a Víztoronynál 
vagy kint az Euro-parkban. Aztán 
versenyekre is jártunk, melyen 

Köles Irén többször is bent volt az 
első háromban„

Gyula egy jurtát is készítetett, 
melyet nagyon sokszor megcso-
dálhattunk a pünkösdi napokon. 
(Mongol és kazah típusú jurta 
keveréke.) „Nagy munka volt és 
mindent saját pénzből oldottunk 
meg. A ponyvát a Mártus varrta, 
illetve a csapat lány tagjai segítet-
tek neki.”

A csapatban mindenkinek 
saját kosztümje van, melyet 
önmaguk finanszíroztak. A való-
ban igényes és korhű ruháknak 
Gyula olvasott utána könyvek-
ben vagy az interneten. A kiegé-
szítőket is ő tervezte és készítette. 
A tarsolyokat, csatokat, fegyve-
reket. A ruhákat Porubszky Timi 
nagymamája varrta meg.

 „Egy időben sokan voltunk. 
Például heten voltunk csak lova-
sok! Helyesek voltak a gyerekek. 
A végén már én tanultam tőlük 
lovagolni. Főleg Németh Gábor-
tól. Ó nagyon ügyes volt. Sok ren-
dezvényen vettünk részt. Aztán 
lassan kikoptunk. Valaki főisko-
lára ment, valakinek családja lett 
vagy valakinek egyszerűen nem 
maradt rá ideje. Nekem is nagyon 
kevés az időm. Most már csak 
hárman járunk össze hébe-hó-
ba. Köles Irén, Borodi Róbert és 
én. Illetve még Szőke Barna segít 
nekem nagyon sokat. 

Porcelánbabák
Az utóbbi időben Czibulá-

né Csicsman Erzsébet és a Táti 
Porcelánbaba Klub alkotásai-
hoz készít kiegészítőket. Nem is 
akármilyeneket! Alkotásai egy-
től-egyig miniatűr remekművek. 

Minden apró részletet kidolgoz, 
sok alkotása az eredeti ékszerek 
élethű kicsinyített másolata. 
Nem műanyaggal vagy műanyag 
gyöngyökkel dolgozik. Minden 
igazi fém és igazi gyöngy vagy 
féldrágakő. Méltó kiegészítői a 
csodálatos porcelánbabáknak. 
A legnagyobb munkája talán a 
„Honfoglalók” babáknál volt, 
hiszen ott ő készítette a nyerget, 
a lószerszámokat, a bőr mellvér-
teket, sisakokat, csizmákat, tar-
solyokat és a teljes fegyverzetet: 
íj, tegez, kard, bárd, tőr, pajzs, 
süvegcsúcs. A legszebb alkotása 
talán a még be nem mutatott Ist-
ván király porcelánbaba koro-
názási ékszerei: korona, jogar, 
országalma, kard. De az ő keze 
munkáját dicséri Mátyás király 
fejdísze, nyaklánca, gyűrűje és 
kardja. A díszmagyaroknál két 
kard, övcsat és tollforgó, I. Erzsé-
bet főnix medálja, a János Vitéz 
huszárkardja, vagy a díszmagya-
rok kompozíció kardjai.

Család
Gyulának két gyermeke 

van Szilvi és Gyula, öt unokája 
Anna, Ádám, Réka, Vera és Léna. 
Nagyon büszke rájuk.

Felesége Márta, két éve hunyt 
el.  „Mindig is Mártus tartotta 
össze a családot, valahogy úgy, 
mint régen a Székely mama.  Ő 
volt mindennek a mozgatóru-
gója. Nagyon sok mindent neki 
köszönhetek."

Gyula a munka mellett a mai 
napig mindig alkot valamit. 
Most éppen egy skót palloson 
munkálkodik.

HÁMOS LÁSZLÓ




