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 2002 
Jézus Krisztus eljövetelét választott népén 

keresztül készítette el
�
 mennyei Atyánk. Ez a várakozó készül

�
dés 

közel kétezer éven keresztül tartott. Ezt nevezzük az Ószövetség 
id
�
szakának. Izaiás, Jeremiás, Malakiás, Dániel, Mikeás próféták 

könyvében, továbbá a Zsoltárokban (68., 71., 109. számú zsoltár.) 
találjuk a messiási jövendöléseket. 
A próféták Isten által sugalmazott emberek voltak, így Isten és nem 

az emberek megrendelésére jövendöltek. Erre épült az 
ószövetségi választott nép várakozása, Messiás-várása, a 
történelmi advent. 

Erre emlékezünk évr
�
l-évre a liturgikus év advent-

jein, amely a karácsonyt el
�
zi meg és mindig négy va-

sárnapja van. Ennek megfelel
�
en az adventi koszorúra is 

négy gyertyát teszünk. Minden vasárnap egyel több 
gyertyát gyújtunk meg, ez azt jelképezi, hogy Krisztus 
közeledtével n

�
 az isteni fény a világban, a lelkekben. 

Személyes életünk minden napját áthatja az advent - ez 
a saját, átélt adventünk - , az Úr hozzánk való eljövetelé-
re várakozás. Megfelelt neki az istálló is születési hely-
nek, hiszen úgysem ott, hanem bennünk akar élni, a hi-
tünkben, a gondolatainkban, a tetteinkben. 

Hozzon a betlehemi Jézus Tát és Tokod lakóinak 
békét, együtt-gondolkodást, együtt-munkálkodást – 
ilyenféleképpen valósul meg az isteni tanítás, a szeretet. 

 
Kardos Mihály plébános 

 

A Nap fontos égitest. Bel
�
le nyerjük a nappali világosságot, 

energiaszükségleteink nagy részét, sugárzó melegén- és a növé-
nyeken-, állatokon keresztül, ideértve a Föld belsejében felhalmo-
zódott szenet, k

�
olajat, gázt. Isten szent Fia az istenismeret vilá-

gosságát és az Isten szeretetének örömhírét hozta el nekünk, 
örvendünk megszületésének! 

Minden teremtményéhez szólt az Isten: az ok-
talanoknak törvényeket, ösztönöket adott és szót 
értett velük. Ezek mind csodálatosak a természet-
re tekint

�
 ember szemében. A. Einstein egyszer 

ezt a kérdést tette fel: vajon képes lenne-e a Te-
remt

�
 még egy ilyen, tökéletes világot teremteni, 

de másféle törvényekkel...  Még csodálatosabb 
azonban, ahogyan az Isten hozzánk, eszesekhez 
szólt: egyik Személye emberré lett és emberi 
nyelven szólt. Szót ért velünk? Ha igen, az ne-
künk lesz jó! 

A megzaklatódott id
�
járás már nem fehéríti be 

minden évben a karácsonyunkat, az els
�
 kará-

csonytól kezdve azonban egyre csak szétáradó-
ban van az áldásos isteni szeretet a földön. Nincs 
nagyobb és szebb esemény a családban, mint az, 
amikor gyermek születik. Meg is ünneplik szüle-
tésnapját évr

�
l-évre. 

A 4. század elején császári rendelet 
szüntette be a vallásüldözéseket (Nagy 
Konstantin, 313., Milánói ediktum), s 
ugyanezen században kezdték ünnepelni 
Jézus születését, karácsonykor, amely el

�
t-

te pogány nap-isten ünnepe volt. 

Az isteni Személy emberként való 
megszületését évezredr

�
l-évezredre ün-

nepli a nagy család, a követ
�
i, akiket ke-

resztényeknek nevezünk, s akiknek sorába 
a megkeresztelés által kerülünk. 
 

Kedves Táti Polgárok! 
 
 Az ember életében az ünnepi alkalmaknak fontos je-
lent

�
ségük van. S bizonyára mindannyiunk számára az 

év legnagyobb ünnepe, amelynek a legegyetemesebb, 
leggazdagabb tartalma van - a karácsony. A karácsony a 
béke és a szeretet erkölcsi parancsát jelenti mindannyi-
unk számára. 
 Az ünnepet megel

�
z
�
 id

�
szakban reményteljes biza-

kodás, számadó visszatekintés jellemez bennünket. Bí-
zunk a szeretetben, reménykedünk benne, hogy ez az 
ünnepet átható csodálatos érzés nemcsak advent id

�
-

szakában van jelen az életünkben, hanem az év minden 
napján, az ünnepek nélküli hétköznapokban is áthat 
bennünket. Az új év közeledtével mindenki egy kicsit 
számot vet magában, mennyire felelt meg saját elvárá-
sainak, mennyire elégedett az elmúló esztend

�
 esemé-

nyeivel. Ennek megfelel
�
en alakulnak ki bennünk a jö-

v
�
 tervei, az elkövetkezend

�
 év ránk váró feladatai. 

 Ezen gondolatok és Korondi F. János gyönyör� verse 
jegyében kívánunk minden Táti Polgárnak szeretetben 
teljes, Békés Karácsonyt és eredményekben gazdag, si-
keres Új Esztend

�
t! 

Szerk. 

Korondi F. János: 
Karácsonykor 

 
Karácsonykor, ha megbékül a lélek, 
Minden ember újra testvéred. 
A jó, mert jó, a b�nös mert gyenge, 
S nem vetsz követ az idegenre. 
 
Karácsonykor, ha visszanézel, 
Keser�séget és szánalmat érzel, 
Hogy nem volt er

�
d többet tenni, 

Társaidat jobban szeretni. 
 
Karácsonykor, egy feny

�
galyban 

Szólal meg a lélek, s halkan 
Suttogja el a titkot: 
Újra születik, Aki itt volt. 
  

Rainer Maria Rilke 
Advent 

 

Havat terel a szél az erd
�
n, 

mint pehely-nyájat pásztora. 
S néhány feny

�
 már érzi sejt

�
n, 

miként lesz áldott-fény� fa, 
és hallgatózik. Sz�z utakra 
feszül sok ága, t�hegye, - 

szelet fog - készül, n
�
 magasba, 

az egyetlen szent éj fele. 

„… egy gyermek születik nékünk, 
fiú adatik nékünk, 

és az uralom az � vállán lészen, 
és hívják nevét: csodálatosnak, 

tanácsosnak, er�s Istennek, 
örökkévalóság atyjának, 
békesség fejedelmének!” 

 
Ésaiás könyve 9,6 
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Mely hiedelmek és praktikák kapcsolódnak 
Luca napjához? (December 13.) 

 

Úgy tartották, hogy ezen a napon különösen a boszorkányok 
rontása ellen kell védekezni, ez ugyanis gonoszjáró nap. Egyes vi-
dékeken magát Lucát is boszorkánynak tartják. Luca napja a go-
nosz hatalmának megtörésére irányuló varázscselekmények napja 
is egyben. Néhol ezért fokhagymával rajzoltak keresztet az ólak aj-
tajára, máshol az állatok fejét kenték be vele és hamut szórtak az 
istálló elé. Lefekvés el

�
tt pedig az emberek is lenyeltek néhány 

girizd fokhagymát. A Luca naptól karácsonyig terjed
�
 id

�
szakban 

az id
�
járásjóslásra alkalmas praktikákat �ztek, ennek a tizenkét 

napnak az id
�
járásából következtettek ugyanis az elkövetkezend

�
 

egy év id
�
járására. Ez volt az úgynevezett „lucakalendárium”. 

 

Meddig készül a „lucaszék”? 
 

Háromlábú, kerek szék. A lucaszéket azért készítették, hogy er-
re állva felismerjék a boszorkányokat. Készítésének szigorú sza-
bályai voltak. Luca napján kezdték és karácsonyig kellett elké-
szülnie. Innen a mondás, hogy „Lassan készül, mint a lucaszéke.” 
A hozzá felhasznált fa számát és fajtáját meghatározták. Szöget 
nem volt szabad beleverni, csak bükkfából készült faéket alkal-
mazhattak az összeállításnál. Az elkészült székeket a templomba 
vitték az éjféli misére. A hiedelem szerint erre felállva lehetett 
csak meglátni, hogy kik a boszorkányok. A széket nyomban ez-
után elégették. 

Milyen jósló ereje volt a 
lucacédulának és a lucapogácsának? 

 

A leányok kis cédulákra férfineveket ír-
tak. Ezekb

�
l mindennap elégettek egyet. 

Amelyik karácsony napjára utoljára maradt, 
az lesz a leend

�
 férjük neve.  

 
 

Hív�knek és nem hív�nek 
 

Az emberi életben az ünnepi alkalmaknak, szertartásoknak 
nagy a jelent

�
sége. S bizonyára az év legnagyobb ünnepe, amely-

nek a legegyetemesebb, leggazdagabb tartalma van - karácsony. 
 Az életet adó fény és meleg, a Nap az emberiség mindennapi 
megélhetését, s ennek megfelel

�
en mitológiáját is alapvet

�
en 

meghatározza az 
�
störténet óta. Már a természeti népek megfi-

gyelték, hogy december utolsó harmadáig a nappalok egyre rövi-
dülnek, és hosszabbodnak az éjszakák, de ezután ez a folyamat 
megáll, s

�
t visszájára fordul. A Nap visszatérése, a világosság 

gy
�
zelme a gonosz felett új élet ígéretét jelentette, ezért kezdték a 

téli napforduló id
�
szakától számítani az újévet, amir

�
l nagy vi-

dámsággal, egymás megajándékozásával emlékeztek meg. 
December 25. eredetileg a perzsák vallási ünnepe volt. 

Mithrásznak, a világosság istenének születését köszöntötték ekkor.  
Mivel a világosság és a Nap szorosan összetarozik, Mithrászt nap-
istenként is imádták, s azt tartották róla, hogy az emberek testi-
lelki gyötrelmeit jött enyhíteni, túlvilági életet ígér nekik, de cse-
rébe jó cselekedeteket, önmegtartóztatást kíván t

�
lük. Tisztelete 

gyorsan elterjedt Kis-Ázsiában, majd a Római Birodalomban is a 
keletr

�
l behurcolt rabszolgák és az otthonukba visszatér

�
 szabad-

ságolt katonák révén. Születésnapja hatására került be a római 
naptárba a "Sol invictus" - a Legy

�
zhetetlen Nap ünnepe. Igazi 

humanista tartalommal azonban a keresztény vallás töltötte meg, 
mikor az önzetlen, tiszta szeretet és békesség igényével érkez

�
 kis 

Jézus születésnapjának nyilvánította, és "Sol Salutis"-nak, az Üd-
vösség Napjának nevezte el. 
 A karácsony azóta is a béke és a szeretet erkölcsi parancsát je-
lenti mindannyiunk számára. 
 

 

A pogácsa tésztájára tollat tettek, s a hit szerint, akinek sütés 
közben megperzsel

�
dött a toll a pogácsáján, az betegségre vagy 

közeli halálra számíthatott. A tréfa sem hiányzott egyes vidékeken 
Luca napkor. Pl. a legények kicserélték a kapukat, vagy szétszed-
ve felvitték a tet

�
re. Szokás a lucatök készítése is. A tökön nyílást 

vágnak a szemnek és az orrnak, majd belülre gyertyát téve megvi-
lágítják. Rendszerint az ablakba teszik ijesztgetésként. 

A Jézust váró Advent 
 

Az advent (adventus Domini = az Úr eljövetele) Jézus születé-
sére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés id

�
szaka. And-

rás apostol (nov. 30.) ünnepéhez legközelebb es
�
 vasárnap el

�
est-

éjével kezd
�
dik, és december 24-ig tart. Négy hétb

�
l áll, a 

karácsony el
�
tti négy vasárnapot foglalja magába. 

Bod Péter, 18. századi egyházi és irodalomtörténeti író a követ-
kez

�
ket jegyezte fel: 

 „…Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, 
aholott kezdi most is a görög eklézsiában négy hetekre szorítatott 
ilyen fundamentomon, mert a Krisztusnak négy adventusa, eljöve-
tele vagyon. Mid�n a testben megjelent. Mid�n a szívbe beszáll és 
az embert megtéríti. Mid�n halála óráján elmégyen az emberhez. 
Mid�n eljön az utolsó ítéletre…” 

Az egyház tanítása Jézus hármas eljövetelér
�
l emlékezik meg 

adventben. A történelmi eljövetel: a b�nbeesett emberiség ígéretet 
kapott egy találkozásra, amikor Isten keres meg minket, és szere-
tetben közeledik hozzánk. Az Ószövetség népének várakozása, Is-
ten ígérete Krisztus els

�
 eljövetelében, születésében beteljesedett. 

Ez az els
�
 eljövetel Jézust, mint gyermeket állítja elénk, aki Betle-

hemben megszületett. A kegyelmi eljövetel: a hív
�
 ember az igében 

és a szentségekben Krisztus állandó, folytonos eljövetelét éli át. 
Jézussal, mint megváltóval találkozik, aki mindig jön, hogy élet-
megoldást hozzon. Az utolsó eljövetel: a Biblia tanítása szerint 
Krisztus az id

�
k végén újra visszajön, hogy ítélkezzen él

�
kön és 

holtakon. 
 Ennek megfelel

�
en alakult ki az egyházban az adventi id

�
 ket-

t
�
s tartalma: advent a várakozás és a b

�
nbánat ideje. A várakozás-

ban benne van valami a karácsonyi örömb
�
l. Az öröm forrása, 

hogy Jézus eljövetele, születése már egészen közel van hozzánk. 
Az el

�
készületi id

�
 ugyanakkor a b�nbánatot és a komolyságot is 

magába foglalja. Jézus eljövetelére, a vele való találkozásra a b�n-
bánat készít fel. 
 

Rainer Maria Rilke 
Advent 

 

Havat terel a szél az erd
�
n, 

mint pehely-nyájat pásztora. 
S néhány feny

�
 már érzi sejt

�
n, 

miként lesz áldott-fény� fa, 
és hallgatózik. Sz�z utakra 
feszül sok ága, t�hegye, -  
szelet fog,- készül, n

�
 magasba, 

az egyetlen szent éj fele. 

Találós kérdés 
 
Ismerek egy díszes, szép fát, 
hordoz száz díszt, ég

�
 gyertyát, 

messze ragyog tiszta fénnyel, 
odakint a téli éjjel. 
A gyerekek örvendeznek, 
körben ülnek, cukrot esznek, 
leszüretelik a szép fát, 
leszedik sok ajándékát. 
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Meghitten ragyogó fények, szemet gyö-
nyörködtet

�
, kristályos csillogás. Vasárnap 

már a negyedik gyertyát gyújtjuk az adventi 
koszorún. Az ünnepi dekoráció elkészült 
községünkben is. Jól es

�
 érzés, hogy ebben 

– csakúgy mint sok másban – összefogtak 
településünk lakói. Talán nincs is olyan ut-
ca, ahol egy-két ház ne öltözött volna ünne-
pi díszbe. Ezt minden táti nevében KÖ-
SZÖNJÜK! 
 Az ünnepi várakozást mi is – a Kultúrház 
dolgozói – szeretnénk emlékezetessé tenni 
szép, lélekemel

�
 programokkal. 

 December 20-án a két iskola tanulói, 
nevel�i szép m�sorral várják a Jézuskát a 
Kultúrházban és a templomban. 
 December 21-én este 6 órakor tartjuk a 
már hagyományos Falukarácsonyi m�so-
runkat a Kultúrházban. 
 Minden évben törekszünk arra, hogy a 
község lakói ízelít

�
t kapjanak m�vészeti 

csoportjaink munkájából, akik nagy izga-
lommal készülnek erre a napra. 
 

A m�sorban fellépnek:_ 
 - a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
 - a Német Nemzetiségi Dalkör 
 - a nyugdíjas Énekkar 
 - a Kertvárosi Általános Iskola Énekkara 
 - szóló hangszeren a zeneiskola tanulói 
 - versmondók. 

Reméljük, sokan kíváncsiak lesznek rá-
juk. 

Természetesen – mint minden évben – a 
Kultúrházban búcsúztatjuk az Óévet, ahol 
a jó zene, és finom vacsora mellé még 
Formációs Tánccsoportunk mutatja be tu-
dását a közönségnek. 
 Igaz, hogy már az új esztend

�
 els

�
 nap-

jaiban – január 5-én, vasárnap – mutatjuk 
be Újévi Koncertünket, ahol neves m�vé-
szek, zenekar közrem�ködésével alapozzuk 
meg az új év jó hangulatát. Felcsendülnek 
gyönyör� operett dalok, szép Strauss ke-
ring

�
k. Örülünk annak, hogy egyre többen 

vesznek részt az év egyik legszebb rendez-
vényén. Jegyek el

�
vételben is kaphatók. 

 

A farsangi mulatságok március elejéig 
tartanak, nincs olyan hétvége, amelyen ne 
lenne rendezvény. Az óvodák, iskolák, 
sportegyesületek, vállalkozók jönnek össze 
egy-egy hétvégére. De Svábbált, N�s-
emberbált és Asszonybálokat is tartunk. 
 Szeretettel várunk miden kedves érdek-
l
�
d
�
t. Reméljük az új esztend

�
ben is hason-

ló részvételre számíthatunk programjain-
kon, mint 2002-ben. 

A Kultúrház minden dolgozója nevében 
kívánjuk, hogy a karácsonyi ragyogásból �
rizzenek meg minél többet az elkövetke-

zend
�
 hónapokra. Lengje be otthonukat a 

szeretet. 
Kátai Ferencné 

 

  

 
 

 

„Noha modern korunkban nem igazán beszéd-
téma az örökkévalóság, a halál kérdése 
valamennyiünket érint, hiszen el�bb vagy utóbb mi 
is el fogunk távozni ebb�l a világból. De vajon a 
halállal valóban a megsemmisülés vár ránk? A 
mennyország valóban csak emberi kitaláció, vagy 
talán mégis igaz, amiben �seink hittek? Van 
mennyország? A XX. Század végén, amikor már vi-
lágszerte milliók éltek abban a tudatban, hogy a 
halállal mindennek vége, akkor hirtelen megnyílt 
az ég és szólt hozzánk.” 

(Milinszki Márton, az est szervez�je) 
 

MI TÖRTÉNIK MEDJUGORBAN? 
címmel 

január 22-én (szerdán) 18 órai kezdettel 
tanuságtételeket hallhatnak Medjugorjeról 

a Táti Kultúrházban 
El�adók: 

Janik Péter, máriahalmi plébános 
Eperjes Károly, színm	vész 

Novák Gizella, medjugorjei gyógyult 

Szentesti vacsora 
 

Mit f�zzek vacsorára? Ünnepek el�tt 
még nagyobb fejtörést okozhat a szoká-
sos kérdés. Segítünk a döntésben: kü-
lönleges finomságokat ajánlunk a ka-
rácsonyi asztalra. 

Rizssaláta 
Hozzávalók: 50 dkg f

�
tt rizs, 20 dkg pulyka-

sonka, 20 dkg trappista sajt, konzerv zöld-
borsó, 1 csomó petrezselyem zöldje, 4 f

�
tt 

tojás.  
A francia dresszinghez: 1,5 dl fehérborecet, 
3 dl olivaolaj, 15 g mustár, tárkonylevél, 
petrezselyem zöldje, metél

�
hagyma, 

�
rölt 

fehér bors, só 
Kever

�
edényben a finomra vágott meté-

l
�
hagymát, a tárkonylevelet, a petrezselyem 

zöldjét és a dresszing többi anyagát jól ösz-
szekeverjük, és h�t

�
be téve az ízeket hagy-

juk összeérni. A sonkát, sajtot, f
�
tt tojást kis 

kockákra vágjuk, hozzáadjuk a rizst, a zöld-
borsót, a dresszinggel leöntjük, és lazán ösz-
szekeverjük. Jól leh�tve tálaljuk. 
 

Halászlé a tenger gyümölcseivel 
Hozzávalók: 20 dkg vöröshagyma, 3 gerezd 
fokhagyma, 6 dkg f�szerpaprika, 1 dl étolaj, 
só, 80 dkg halcsont, 30 dkg tenger gyümöl-
csei koktél 
A megtisztított vöröshagymát apróra vágjuk 
és olajon megfonnyasztjuk, f�szerpaprikával 
megszórjuk, sóval, fokhagymával ízesítjük, 
felengedjük 3 l vízzel, és beletesszük a hal-
csontokat. 2 órán át f

�
zzük. A levest átpasz-

szírozzuk, hozzáadjuk a tenger gyümölcsei 
koktélt, és még húsz percig f

�
zzük. Forrón 

tálaljuk. 

Adventi kalács 
 

Hozzávalók: 10 dkg margarin, 50 dkg 
liszt, 8dkg cukor, csipetnyi só, 3 dkg 
éleszt

�
, 1 l tej, 1 tojás sárgája 

A töltelékhez: 20 dkg darált mák, 20 
dkg darált dió, 20 dkg porcukor, 3 dl tej 

Az éleszt
�
t kevés langyos tejben fel-

futtatjuk. A darált mákot és diót tejjel, 
cukorral felf

�
zzük, majd leh�tjük. A 

margarint a liszttel, sóval, cukorral, a 
felfuttatott éleszt

�
vel és a maradék tejjel 

jól összedolgozzuk, hogy sima tésztát 
kapjunk. Egy órán át hagyjuk kelni. 
Négy részre osztjuk a tésztát, és egyen-
ként téglalap alakúra nyújtjuk. Kett

�
t 

diókrémmel, kett
�
t mákkrémmel meg-

töltünk, s egyenként feltekerjük. A tész-
tákat egybefonjuk, majd kör alakura 
formáljuk, és fél órát pihentetjük. Tete-
jét a felvert tojássárgájával megkenjük. 
Margarinnal kikent tepsibe tesszük, 
majd el

�
melegített süt

�
ben világos bar-

na szín�re sütjük. 

Közkívánatra 
 

A Bányászati Emlékkiállításon felszolgált 

KRAMPAMPULI 
eredeti receptje: 

 
„Hatalmas, öblös, t�zálló tálat állítunk 

az asztal közepére, aljára rakunk vagdalt 
déligyümölcsöt: fügét, datolyát, mazsolát, 
diót, aszalt szilvát. A tál tetejére helyezett 
rostélyt megrakjuk kockacukorral és meg-
locsoljuk fél liter rummal (egy rész lehet 
kisüsti pálinka is). Ezután meggyújtjuk a 
rumos cukrot, ami a rostélyról lecsöpög a 
tálba. Mikor ez befejez

�
dött, 2 liter jó, for-

ralt, f�szeres (fahéj, citrom, szegf�szeg) 
bort öntünk, 2 citrom és 2 narancs levét is 
hozzáadjuk (gyengébbek 1 liter forró teát 
is tegyenek bele!). Az egészet jól keverjük 
össze és puncsos poharakból részegre   
(!?) igyuk le magunkat.” 

(Selmecbányai bányásziskola) 
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KK AARRII TTAASSZZ  
 
Ez év szeptember 11-én, a bajóti régió legifjabb tagjaként 

megalakult a TÁTI MINDENSZENTEK KARITASZ CSO-
PORT. A tíz évvel ezel

�
tt újjászervez

�
dött Szent Erzsébet 

Karitasz Központhoz csatlakozva mi is követni kívánjuk Szent 
Pál tanítását. Segítségünkkel er

�
síteni kell a rászorulókban azt a 

meggy
�
z
�
dést, hogy Isten szeretete 

�
ket is körülveszi. A szen-

vedésben és a nélkülözésben él
�
 embertársainknak ebb

�
l a for-

rásból merítünk vigaszt, és az üdvösség elnyerésének reménysé-
gét nyújtjuk. 

Az apostol tanítása arra hív fel bennünket, hogy er
�
södjünk 

minden jótettben és szóban. A Karitasz munkatársai követik az 
apostol tanítását, amikor arra törekednek, hogy Krisztusnak szol-
gálva rászoruló embertársainkon keresztül gyarapodjanak jótet-
tekben és szavaik is sugározzák Isten szeretetét, vigaszát és re-
ménységét. 

Minden hónap els� keddjén, délután 4 órakor abban a hitben 
és reménységben találkozunk, mi tátiak (a Plébánia klub helyi-
ségében), hogy mihamarabb megszervezzük a betegeken, a ma-
gányosokon és az anyagiakban sz�kölköd

�
kön való segítést. 

Nem kis örömünkre szolgált, hogy idén Táton is megszervez-
tük a templomban a Szent Erzsébet kenyérosztást. Novemberben 
használt ruhát gy�jtöttünk a Felszabadulás út 86-os szám alatt. 
Ide hozhatták el a tátiak szombat délel

�
ttönként a feleslegessé 

vált, de még használható ruháikat, cip
�
iket esetleg bútoraikat, 

amiket december els
�
 két szombat délel

�
ttjén osztunk ki a rászo-

rulóknak, ugyanitt. 
Csoportunk létszáma már húsz f

�
re gyarapodott, de szeretettel 

várjuk az újabb tagokat is. A csoport nevében Áldott, Békés Ka-
rácsonyt Kívánok mindenkinek. 

 
Milinszki Márta  karitaszvezet

�
 

Tisztelt Táti Nyugdíjasok! 
 

A Bányász Nyugdíjas Klubnak a 2002-es év igen eredményes 
volt. Az év minden id

�
szakára terveztünk összejöveteleket, kirándu-

lásokat. Barátságot kötöttünk a környez
�
 falukban m�köd

�
 nyugdí-

jas klubokkal. A Mogyorósbányai Nyugdíjas Klub meghívására no-
vemberben egy baráti, reprezentatív összejövetelen vett részt a 
klubunk. Minden kedves klubtársunk nevében kívánunk a táti polgá-
roknak barátságban és szeretetben eltöltött Boldog Karácsonyi Ün-
nepeket. Kívánjuk, hogy a 2003-as év eredményekben gazdag, bol-
dog év legyen. 

Táti Nyugdíjas Klub
 

Tisztelt Felel�sen Gondolkodó Honfitársunk! 
 

Korunk egyik legf
�
bb társadalmi szint� kérdése a kábítószer fo-

gyasztás és terjesztés problémája. Emberek százait, ezreit érinti 
közvetlen, vagy közvetett módon. Ami egyesek számára a meggaz-
dagodás illegális eszköze, sokak számára családi, személyes tragé-
dia. 

A kábítószerrel való visszaélés tényállását Büntet
�
törvényköny-

vünk tartalmazza, s
�
t európai mércével mérve is szigorúan bünteti. 

Bár a jogszabály szövege a kábítószer terjesztés mellett bünteti a 
fogyasztást is, az elmúlt években egyetlen kizárólag fogyasztót 
sem ítéltek emiatt joger�s szabadságvesztésre. Néhány esetben –
az egyben kábítószer-fogyasztó – terjeszt

�
 került rács mögé. 

A kábítószer-fogyasztás egyértelm�en káros, roncsolja az ember 
testi-, lelki egészségét. Sokszor – legalizálása mellett érvelve – pár-
huzamba állítják az alkohollal! Valóban, mindkét esetben fennáll a 
függ�vé válás veszélye, de a kábítószer-fogyasztáshoz a szinte biz-
tos halál sötét képzete társul. El

�
ször a könny� drogok csekély, 

majd nagyobb mennyisége, kés
�
bb a heroin, kokain stb., végül a 

biztos halál. 
Ne engedjük, hogy gyermekeinket – akár az iskolában is – bün-

tetlenül kábítószerrel kínálják! Emeljük fel szavunkat az ellen, hogy 
a csekély mennyiség homályos fogalma mögé bújtatva legalizál-
ják  a kábítószer fogyasztását hazánkban! Ne hagyjuk, hogy gyer-
mekeink a tartalmas, értékekkel teli szép élet helyett pillanatnyi 
gyengeségük, kíváncsiságuk rabjaként a biztos halált válasszák! 

Egyén és társadalom közös érdeke a védekezés. Ennek egyik esz-
köze a jog ereje! Ha úgy érezzük, hogy törvényeink szigorúak bár, 
mégsem érik el a kívánt hatást, a megoldás nem lehet a fellazítás.  
Szerezzünk érvényt a jognak, a Büntet

�
törvénykönyvnek! 

Ne a jogszabályt alakítsuk a fennálló – számunkra elfogadhatat-
lan – helyzethez, hanem a helyzetet az írott joghoz! Ennek fényében 
utasítsuk el mindannyian a Büntet

�
törvénykönyv tervezett módosí-

tását és kérjük a döntéshozókat, parlamentünk képvisel
�
it szavazza-

nak nemmel a beterjesztett javaslatra. Döntésünk felel
�
ssége közös! 

Békés, boldog, kábítószermentes világot kíván Önöknek a: 
Dunamenti Polgári Kör

 

 

 

Több der�t a családok életébe! 
 

Bízunk benne, hogy sokak számára már ismer
�
-

sen cseng a Gyermekjóléti és Családsegít� Szol-
gálat neve. Szeretnénk azonban, ha még több em-
berhez eljutna a hír, hogy vagyunk. 
 Tudjuk, hogy a családok gyakran szembesülnek 
a bizonytalanság, tanácstalanság érzésével, s nem 
tudnak kihez fordulni gondjaikkal. Megértésre, se-
gítségre lenne szükségük, hiszen a családi problé-
mák olykor nagyon nagy terhet jelenthetnek. 
 

Mit csináljak? Kinek mondjam el? Úgysem tud segíteni senki! 
Szoktuk mondani. 

Szégyelljük a problémáinkat. Úgy érezzük, ez csak velünk tör-
ténhet meg. Pedig valahol tudjuk, ez nem így van. Mindenki cipel 
valamit, csak van, akinek kisebb a terhe, van akinek nagyobb, de 
az er

�
nk sem egyforma. Mi azért vagyunk, hogy segítsük a terhe-

ket cipelni, illetve segítsünk lerakni a nehezét. 
 Szolgálatunk a családdal kapcsolatos információt és adatot a 
legszigorúbb titoktartással kezeli, kapcsolatunkat a kölcsönös bi-
zalomra és megbízhatóságra építjük. Célunk, hogy meger

�
sítsük a 

szül
�
ket, gyermekeket saját szerepükben, der�t vigyünk a csalá-

dok életébe rendezvényeinkkel, s rávilágítsunk olyan szakembe-
rek által kínált lehet

�
ségekre, amelyek segítenek megel

�
zni a ko-

molyabb problémák kialakulását. Szeretnénk, hogy az olykor 
meg-megingó családok is el

�
bb-utóbb a saját lábukra álljanak, s a 

továbblépésnél a helyes ösvényt találják meg. 
Nyitva áll az ajtónk mindenki el�tt, aki támogatást, meghall-

gatást, tanácsot vár. Együtt talán könnyebb. 
Mindenki, aki segítségre szorul és segíteni szeretne forduljon 

a Gyermekjóléti Szolgálathoz. 
 

Fogadóóráink: 
hétf

�
 és szerda 8-16-ig 

péntek 8-14-ig 
 

Címünk: Polgármesteri Hivatal 
Tát, Kossuth Lajos utca 15. 

Tel:444-140, 444-180 
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Az ipar, a szolgáltatás, az egészségügy területén már sokat 
hallottunk a min

�
ségbiztosításról. Igencsak kíváncsiak voltunk, 

hogy miként alakulnak ezek a min
�
ségi szempontok az oktatás 

területén. 
Az európai államok oktatási rendszerébe már korábban beépült 

ez az önértékel�, önellen�rz� módszer. Az oktatási kormányzat 
hazánkban is kísérletet tett ennek bevezetésére. Kialakult egy pá-
lyázati rendszer, amely a COMENIUS 2000 min�ségfejlesztési 
program nevet kapta. Miután az oktatási törvény minden oktatási 
intézmény számára kötelez� érvénnyel írta el� a rendszer beveze-
tését mi is el�készítéseket tettünk bevezetésére. 

Az els� fecskék még arra kaptak lehet�séget, hogy az Oktatási 
Minisztérium Közoktatási Min�ségfejleszt� Programigazgatósá-
gának a program finanszírozására kiírt pályázaton elnyerheti a ki-
munkáláshoz szükséges pénzösszeget. Arra gondoltunk, ha ez 
minden intézmény számára kötelez�, akkor induljunk el a kiírt pá-
lyázaton és takarítsuk meg a község pénzét és nyerjük el a köz-
ponti támogatást. 

A második nekifutásra vettük az akadályt és a COMENIUS 
2000 közoktatási min�ségfejlesztési program I. intézményi modell 
megvalósítására 1.595.00 Ft-ot nyertünk. 

Az OM Programirodája a Magyar Gallup Intézetet jelölte ki 
szakmai ellen�rz� partnernek. A sikeres pályázat után az iskolave-
zetés nagy várakozással kezdett neki a Comenius I. Min

�
ségfej-

lesztési rendszer kiépítéséhez. Sikerült a nevel�testület egy részét 
megnyerni a min�ségfejlesztési programban való aktív közrem�-
ködésre, így kezdetét vette a program. 

A kezdeti nehézségek után az iskolában egyre több pedagógus 
érezte meg a program lényegét és fokozódó aktivitással végezték 
el feladataikat. Sikert aratott a kollégák körében a küls� és bels� 
intézménykép elkészítése. 

A program levezényelésére egy Támogató Szervezetet hoztunk 
létre, melynek vezet�je Maros Lajos kollégánk lett. 

Tagjai Hauberné Szalóki Éva, Kincsesné 
Urbanics Magdolna, Bolla Lajosné és Dr. Váli La-
jos. Az � feladatuk volt lépésr�l-lépésre, a kollégá-
kat bevonva a napi munkába a program levezényelé-
se. A munka során nagyon sok módszert 
alkalmaztunk. Voltak olyanok, amiket már régóta 
használtunk, alkalmaztunk. Például: csoportmunka, 
súlyozás, összehasonlító trend vizsgálat. Voltak, 
amelyeket a program során ismertünk meg, mint 
például Bryen, Mira féle módszer, 5 miért, 
ISHIKAWA, Paretó diagram, csapatépít� teszt. 

Az eredmények mintegy egy év után jelentkeztek 
és az év során iskolánk néhány területen fejl�désnek 
indult, pozitív változások álltak be. Ilyen területek 
voltak: 
  - egymás munkájának megismerése, megbecsülése 
  - a két épületben tanítók tagjai közötti szakmai pár-
beszéd kialakítása 
  - közös gondolkodás a két tantestületb�l átalakuló-
ban lév� testületben 
  - partnerközpontú m�ködés élménye 
  - egy egészségesebb versenyszellem kialakulása. 

Támogató Szervezetünk megalakulásával az isko-
lai demokratizmus is kiszélesedett. A vezet�je beke-
rült a kib�vített iskolavezetésbe.  

Az elégedettség, elégedetlenség és igényelemzés 
során meghatároztuk a számunkra legfontosabb cé-
lokat és feladatokat, amelyek a következ�k voltak: 

 

1., az iskola küls� és bels� környezeti feltételeinek javítása 
2., túlterheltség csökkenése 
3., felzárkóztatás, tehetséggondozás 
4., pedagógusok értékelése az iskolában 
5., tantestületek egyesítése 
6., információáramlás rendszerének kialakítása 
7., partnerkapcsolatok továbbfejlesztése 
Ezekr�l a célokról, feladatokról er�forrás elemzést készítettünk 

és meghatároztuk a rövid, közép és hosszú távú feladatokat. A pe-
dagógusok értékelésér�l és az információáramlás rendszerér�l in-
tézkedési terv készült. A következ� lépés a tehetséggondozás mi-
nél szélesebb kiépítése. Azt, hogy miként indulunk ebben el, arról 
szakember tanácsát kértük. Ennek érdekében november végén ne-
velési értekezletre került sor. Dr. Gyarmathy Éva a Magyar Tu-
dományos Akadémia Kutatóintézetének tudományos f�munkatársa 
– akinek szakterülete a tehetséggondozás – adott igen hasznos el-
méleti és gyakorlati megvalósulást segít� sok-sok ötletet. A neve-
lési értekezlet tapasztalatait felhasználva kívánunk tovább lépni, 
hogy minél több tehetséges tanulónk kerüljön a lehet� legjobb kö-
rülmények közé, hogy érvényesíteni tudja tehetségét. 
 Sikerrel fejeztük be a COMENIUS 2000 program „Partnerköz-
pontú” intézményi modelljének kiépítését. A sikeres munka elis-
meréseként 2002. október 9-én, ünnepélyes keretek között Veszp-
rémben került sor az Oktatási minisztérium igazgató Oklevelének 
átadására. 
 Az els� lépéseket megtettük. Ez a kezdet volt a kor követelmé-
nyeinek való megfelelésben. Bels� munkánk eredményének hasz-
nait a napi munkánk során kamatoztathatjuk. Az önkormányzat 
vezetésével való egyeztetés során a projekt lezárása után sem 
hagyjuk abba a min�ségfejlesztési munkánkat. Az iskolavezetés 
fenn kívánja tartani a Támogató Szervezet munkáját és az intéz-
ményi min�ségügyi felel�s rendszerét. 
 Tapasztalatainkat tovább adjuk. Az utánunk pályázó iskolák 
közül Budakalász község intézményeinek min�ségi modellkiépí-
tésében a csoportos munkában m�ködünk közre. 

Horváth István iskolaigazgató 

Három szent királyok 
 
Három szent királyok megérkeztek, 
arannyal, ezüsttel örvendeztek. 
Vigyünk mi is Urunknak, 
ártatlan Jézusunknak. 
Szép Jelen, szép csillag, 
szép napon támadt. 
 
Hol vagy zsidók királya? 
Mert megjelent csillaga, 
Betlehemben találják, 
szép Jézust körülállják. 
Szép jelen, szép csillag, 
szép napon támadt. 
 
Egy istálló fölött 
megállott a csillag, 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár, 
mind a három szent király, 
ünnepet ülvén, térdet-fejet hajtván 
Jézusnak, Krisztusnak. 
 

magyar népköltés 

 

 

Táti Walzer 
Tát Nagyközség 

Önkormányzatának 
közéleti lapja 
Felel�s Kiadó: 

Szenes Lajos polgármester 
Szerkeszt�: 

Hámos László 
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Ebben az évben igen nagyváltozásokat élt meg az iskolai diák sportkö-
rünk, a sporttörvénynek megfelel

�
en már nem m�ködhettünk ISK- ként, 

(Iskolai Sportkör), hanem át kellet alakulnunk sportegyesületté, amit ez év 
januárjában teljesítettünk így már Táti Diák Sportegyesület néven jegyzet 
be minket a cégbíróság 2002 októberét�l. Majd 2002. január 16-án talán a 
klub történetében fordulópontot jelenthet a következ� esemény. Az el�z� 
évek siker sorozata mind egyéni mind csapatként a semmib�l való megje-
lenés, az országos hírnév megszerzése, edz�ink szakmai elismerése, az el-
lenfelek megtisztel� figyelme és nem utolsó sorban sportoló gyerekeink 
sikere késztette arra volt világbajnok birkózónk – a BVSC-GANZ birkózó 
szakosztály vezet�jét – Tóth István urat, hogy felvegye a kapcsolatot klu-
bunkkal és együttm�ködést ajánljon a klubja részér�l. Számunkra ment�-
övként hatott a kapcsolatteremtés, hiszen az iskola költségvetését nagyon 
megterhelte a gyerekek versenyeztetése, a nevezési díjjak fizetése, a szü-
l�knek pedig az utazási költségek finanszírozása jelentett egyre nagyobb 
gondot, hiszen a sikerek érdekében a rutinszerzéshez versenyeztetni kell a 
gyerekeket, így a fejl�désük töretlen maradhat. A megállapodás szerint 
azoknak a sportolóknak, akik már évek óta versenyszer�en birkóznak klu-
bunkban, átvállalja a versenyzési költségeit a BVSC-GANZ Egyesület. A 
tovább tanulási lehet�ségek tárháza is b�vül a BVSC által preferált iskolák 
körével. A lehet�séget megragadva klubunk fúziót kötött a BVSC-vel. A 
Budapesti Cégbíróság be is jegyezte az új klubot, BVSC-GANZ-TÁT Bir-
kózó Klub névvel. Így már Táton két birkózó klub m�ködik. Az edz�k ré-
vén szabad átjárhatóságot biztosítva a két klub között a tehetségek kibon-
takoztatása céljából. Hisszük, hogy gyerekeink érdekében jó döntést hozott 
a két klub vezetése. Természetesen nem csak a mi érdekünk volt a fúzió, 
hanem a BVSC érdeke is, hiszen látták tehetségeinket, akikb�l majdan pro-
fitálhatnak. Talán könnyebben kerülhetnek sportolóink a nemzeti váloga-
tott mez közeléhez, talán a világhírnév felé vezet� út kezdetén jár néhány 
birkózónk, de mindenekel�tt a gyerekek érdekét képviseli mindkét klub, 
amit az id� be fog bizonyítani. Most pedig felvezetésem után rátérek az ez 
évi eredmény lajstromunkra. 

2002. február 10-én, Csepelen az utánpótlás válogatón Robotka László 
személyében (54 kg) el�ször vett részt Táti versenyz�. A versenyen László 
a második helyet szerezte meg. 2002. március 24-én, Abonyban országos 
versenyen Skultéti Sándor emlékére zajlottak a mérk�zések. 32 csapat 300 
résztvev�vel nevezett a versenyre. A táti csapat 10 f�vel volt jelen, ebb�l 
hét versenyz�nk a dönt�be jutott, akik közül 4-en  aranyérmet, 3- an ezüs-
töt nyertek. Csapat végeredményben Tát lett az els

�
. Jó jel volt számunkra 

a diákolimpia el�tt az egyénileg nyújtott teljesítmények alapján.  Még 
ugyan ebben a hónapban 30-31-én Szlovákiában, Gabcikovóban 7 nemzet 
28 csapata 380 indulóval képviseltette magát egy igen er�s versenyen. 
Csapatunknak ezen a versenyen minden bejött, 13 versenyz�vel voltunk 
jelen, ebb�l 13 éremmel zártunk! 

A Magyar Köztársaság Birkózó Diák Olimpia sorozatában három 
helyszínén Dorog, Tatabánya, Marcali-ban zajlottak a versenyek, kötött 
és szabad fogásban egyaránt. A hatnapos versenysorozaton 1100 verseny-
z�t indított összességében 95 csapat. A Táti csapat túlszárnyalta a 2001. 
évi eredményét mind éremben mind csapat végeredményben. Így 2002. 
évben, csapat összetettben els� helyen zárt a Táti gárda. Összességében 8 
arany, 6 ezüst, 3 bronz, 2 negyedik, 2 ötödik, 1 hatodik és 1 hetedik helye-
zést gy�jtöttek be egyénileg versenyz

�
ink. A Magyar Köztársaság Csapat 

Bajnokságában diákjaink Tatabányán a selejtez� els� fordulójában a hazai 
csapatott fektették két vállra, majd a Spartacust gy�zték le, ezután a cso-
port gy�zelemért a Kaposvárt sikerült legy�zni az igen fiatal csapatunknak. 
Az el�dönt�ket a Vasas SC. Rendezte, ahol a 2001 évi legjobb négy csapat 
képviseltette magát: Vasas, FTC, TÁT, Kaposvár. Éles küzdelmeket hoz-
tak az el�dönt�k. Csapatunk el�ször a Ferencvárossal szoros küzdelemben 
16 pontos gy�zelmet ért el, majd következett a Kaposvár, ezzel az ered-
ménnyel már biztosítottuk helyünket a 2002 csapatbajnoki dönt�ben. Az 
utánpótlás csapatunk el

�
ször indult el a Magyar Bajnokságon. Az els� for-

dulót Szigetváron rendezték, ahol a hazaiakon kívül az FTC, és Eger került 
ebbe a csoportba. Nagy meglepetést arattunk. Mindenkit legy�zve a válo-
gatottak egész sorát felvonultató FTC-t is legy�zve biztosítottuk helyünket 
az el�dönt�ben. Ezt az eredményt els�évesként érték el birkózóink, azaz a 

legfiatalabb csapattal rendelkezünk, ugyanúgy, mint a diák korosztályban. 
Nyár folyamán négyszer voltak fiataljaink edz�táborban, külön a diákok és 
külön az utánpótlás csapatunk. Az edz�táborozások végén vidámpark és 
állatkerti mulatságok voltak beiktatva, amit a sok munka elvégzése után 
kellemes kikapcsolódást adott gyerekeinknek. Ezt a szokásunkat minden 
évben szívesen veszik a gyerekek. 

Ez év szeptemberében toborzást tartottak edz�ink. Sárisápon, három 
hónap elteltével 35 gyermek ragadt meg, ennél az embert próbáló nagysze-
r� sportágnál. Nem csak Sárisápon, hanem Tokod-üveggyárban is toborzót 
tartottak edz�ink, ahol 20 gyermekkel szeretették meg a sportág szépségeit. 
Helyi viszonylatban Táton folyamatos az utánpótlás jelentkezése, akikre 
igen nagy szükség is van a folyamatos munka végzés céljából. A toborzá-
soknak köszönhet�en, immáron Magyarországon a legnagyobb utánpótlás 
bázissal rendelkezik csapatunk, az igazolt versenyz�k létszáma meghaladta 
a száz f� gyermeket. 

2002. október 25-én Bánovcén , Diósgy
�
rben és Zágrábban rendezték 

meg a Dunamenti Országok Euró Ligáját.  A táti csapatunk, Észak Ma-
gyar Válogatott néven a Bánovcei csoportba került. Itt horvát, szlovén, 
szlovák és osztrák válogatottak szerepeltek. Ebben a csoportban veretlenül 
lettünk az els�k! A dönt�ben a tátiakon kívül román, szlovén, horváth, 
Nyugat Magyarország és Kelet Magyarország válogatottjai kerültek. Szín-
vonalas, er�s versenyen a csapatunk veretlenül lett els�, azaz Európa Li-
ga Gy�ztes. 

2002. november 2-4-ig Németországban, Hamburgban nemzetközi ver-
senyen voltak jelen a Magyar Válogatott színeit képviselvén fiataljaink. 
Korpási Bálint 2., Knyaskó Máté 3., Jager Krisztián pedig 5. lett egy olyan 
versenyen, ahol a litván, orosz, lett német, svéd, lengyel válogatottak er�sí-
tették a színvonalat. Err�l a versenyr�l csak átöltözni jöttek haza sportoló-
ink, mert 7-én utazott a csapat Munkácsra, Ukrajnába a nemzetközi ukrán 
bajnokságra. Igen er�s nemzetek vettek részt rajta, mint pl: orosz, román, 
jugoszláv, magyar, azeri, csapatok voltak jelen. Ebben az évben magasan 
túlszárnyaltuk eredményben a tavalyit, hiszen csapatban a harmadik helyen 
zártunk. A klub történetében még soha nem volt n�i csapatunk, de ez a so-
rozat most véget ért, hiszen 2002. november 11-én n

�
i csapatunk az els

�
 

ligában, az Országos Csapat Bajnokságban 3. helyezést ért el, nem kis 
meglepetést okozva a többi csapatnak.  

2002. december 1-én, Dorogon a Diák Kötött Fogású Magyar Baj-
nokságon sikerrel szerepeltek induló versenyz�ink. 35 kg. Lévai István 1., 
38 kg Lévai Attila 1., 46 kg Hlavati Dániel 2., 50 kg Pápa Péter 3., a lá-
nyok között Molnár Andrea 1. helyezést ért el. 

A magyar bajnokság el�tt országra szóló sikert ért el a tátiak versenyz�-
je, KORPÁSI BÁLINT a medvék és olajkutak birodalmában, Trumen vá-
rosában, Szibériában. 38 kg-ban 3. helyezést ért el, egy olyan er�s verse-
nyen, ahová az egész volt Szovjetunióból és Ázsiából is voltak versenyz�k. 

December 2-án, Dabason rendezték a serdül� kötött fogású Magyar 
Országos Bajnokságot, ahol kimagasló táti siker született. A mostani dia-
dal már jó ajánlólevél a 2003. évi kadet Európa-bajnokságra, amelyen va-
lószín�leg több táti versenyz� vehet majd részt.   A verseny el�tt ünnepség 
keretében a táti edz�t, LÉVAI ZOLTÁNT választották a 2002. év legsi-
keresebb nevel� edz�jévé! Ett�l a szakmai sikert�l vérszemet kaptak bir-
kózóink és mindent megtettek a siker érdekében. A serdül� kötöttfogású 
Magyar Bajnokságon az alábbi eredmények születtek: 38 kg. Jäger Kriszti-
án 1., 42 kg. Korpási Bálint 1., 54 kg. Knyaskó Máté 1., 59 kg. Hauzer 
Viktor 5., 66 kg. Hevesi Péter 5., 73 kg. Robotka Soma 4., 73 kg. Nagy 
Ádám 2., 85 kg. Kreisz István 2. Csapat versenyben Tát lett az els�. 

Amint az el�z�ekben látszódik igen kemény sorozaton, vannak túl kis 
birkózó palántáink. A novemberi hónapban, három nemzetközi versenyen 
Euro liga, N�i CSB, Diák CSB, Utánpótlás CSB, Szabadfogású CSB, 
meghívásos versenyek, azaz a teljes klub létszámmal valamennyi birkó-
zónk szerepelt valamilyen szinten, az alábbi versenyeken, amik mindegyi-
ke kivétel nélkül tétmérk�zés volt. De még koránt sincs vége az évnek, 
mert még helyt kell állnunk a diák és az utánpótlás CSB dönt�ben. Az 
utánpótlás csapatunk december 7-én Kecskeméten megnyerte a Magyar 
Csapat Bajnokságot olyan nagy múltú csapatokkal szemben, mint az Euró-
pa Bajnokkal felálló FTC, Vasas, Kecskemét, 

Köszönhet� ez az eredmény sorozat az ország két legkiválóbb edz�inek: 
Bacsa Ferenc és az újdonsült év edz�je Lévai Zoltán áldozatos, céltudatos 
munkájuknak. 

Brilla István 
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- avagy a táti birkózók sikerei 

  


