
 

  
           
 
 

 
 
 
 

T Á T  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  

 2002. október                    KÖZÉLETI LAPJA               XIII. évf. 2. szám

TÁT 

 

 1191 2002 

 
 

 

Kedves Tátiak! 
 

A leköszönő képviselőtestület és a magam nevében megköszönöm az elmúlt 
ciklus során az Önöktől kapott információkat, bírálatokat és minden segítő szándé-
kú együttműködést. 
 Rendkívül jólesett számomra az összefogás melyet az augusztusi katasztrófa so-
rán Tát község lakossága tanúsított a védelmi munkálatokban. Őszinte szívből kí-
vánom, hogy ez az együttcselekvés, egymásra történő odafigyelés megmaradjon a 
továbbiakban is dolgos hétköznapjaink során. Az árvízi csatát megnyertük, de a 
háború meg nem ért véget. 
 Sok még a közös dolgunk az állami támogatás, vis major, kárenyhítési, helyreál-
lítási feladataink végrehajtása közben. A rám ruházott felelősséggel kívánok a fen-
tieknek megfelelni. 
 

Tisztelt Választópolgár! 
 
 Az alábbiakban segíteni szeretném Önt felelősségteljes döntése meghozatalában. 
Községünkben 13 fős képviselőtestületet, 5 fős kisebbségi önkormányzatot és pol-
gármestert választunk. A nagyközség jövőjét, mindennapjait meghatározó dönté-
seit a képviselőtestület hozza, amiben a polgármester szavazata egy. Ily módon na-
gyon fontos, hogy működőképes, a reá váró feladatokat vállalni tudó önkormány-
zat szülessen. 
 Ezért kérem, feltétlen tájékozódjék, hogy a közszolgálatot vállalni tudó és Tátért 
tenni akaró polgárok kerüljenek a helyi és megyei önkormányzatba. A most lekö-
szönő képviselők már bizonyítottak, újraválasztásuk egyfajta garancia a folyama-
tosságra. Az újonnan a megméretést felvállaló képviselőjelöltek nyilvánvaló célja, 
a közjó szolgálata. 
 A megyei közgyűlésbe listát állított pártra vagy szervezetre adhatja le egy sza-
vazatát. 
 Tisztelettel kérem, hogy szíveskedjen az október 20-i választáson részt ven-
ni, hogy szavazatával a felálló önkormányzat kellő legitimitást kapjon. 
 

Szenes Lajos
               polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI 

VÁLASZTÁSOK 2002. 
 

 
Tisztelt Választópolgárok! 

 
Október 20-án nagyon fontos döntés vár mindany-

nyiunkra! Helyi választást tartunk, melynek során négy 
szavazócédulát adnak át Önöknek a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai. 

 
Helyi önkormányzati képviselőket, polgármestert, 

német kisebbségi önkormányzati képviselőket és megyei 
közgyűlési tagokat választunk.  

 
Minden választójogosult polgár a választási érte-

sítőn (kopogtatócédulán) feltüntetett szavazóhelyi-
ségben szavazhat! 

 
A szavazás 2002. október 20-án reggel 6.00 óra-

kor kezdődik és 19.00 óráig tart.  
 
Szavazni a személyazonosság igazolására alkalmas 

alábbi személyi dokumentumokkal lehet: 
1.  lakcímet is tartalmazó érvényes személyi igazolvány 
(régi típusú) VAGY 
2.  érvényes lakcímkártyával, melyhez szükséges még  
 - az érvényes személyazonosító kártya VAGY 
 - érvényes útlevél VAGY 
 - 2001. január 1-jét követően kiállított érvényes  

vezetői engedély VAGY 
 - sorkatonák esetén katonai igazolvány. 
 

Szavazni csak személyesen a lakóhelyen lehet. Aki 
azonban rendelkezik 2002. július 12. előtt bejelentett 
hivatalos tartózkodási hellyel (korábbi ideiglenes lak-
cím) és az legalább 2002. október 20-ig érvényes tar-
tózkodási helyén is szavazhat. A tartózkodási hely, cím 
egyébként kettő évig érvényes, amennyiben a lejárat 
előtt nem hosszabbították meg, az automatikusan meg-
szűnik. A tartózkodási helyen történő szavazáshoz iga-
zolást kell kérni a lakóhely szerinti Polgármesteri Hiva-
talban. Az igazolás személyesen 2002. október 18-án 
16,00 óráig kérhető.  
 

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatá-
sért forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz! 

 
Ne mulassza el a lehetőséget, hogy Ön is részt ve-

gyen a helyi ügyek intézésébe, szóljon bele a település 
sorsának alakításába! Kérem, jöjjön el szavazni októ-
ber 20-án! 
 
Dérné dr. Varga Katalin 
Helyi Választási Iroda vezető 
 

MIÉP 
 
Papp Pál 
Bagó Attila 
Dittrich József 
Szücs András 
Pap Kálmánné 
 
SZDSZ 
 
Gelencsér Géza 
Kardics István 
Bánsági György 
Pallangi Jenő 
Dr. Bodáné Cser Erzsébet 
 
Munkáspárt 
 
Nagy Péter 
Izsáki Mihály 
Teslérné Pechó Katalin 
Fórizs Jánosné 
Molnár Dániel 
 
Polgármesterek a 
Falukért Egyesület 
 
Maszlavér István 
Horváth Miklós Endre 
Miskolczi József 
Fülöp István 
Schunder Tibor 
 
Tokodi Faluközösségi 
Egyesület 
 
Otrok Györgyné 
Huber Andrásné 
 
Vidékért Egyesület 
 
Rezi Árpád 
Ihász János 
Padányi Balázs  
Mura Mészáros Gáborné 
Kovács Tibor 
 
MSZP 
 

Agócs István 
Haracska Ferenc 
Wittmann Ferenc 
Győri István 
Dr. Bozori Endre 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
tagjainak jelölő szervezetei, 

 

amelyek sorsolás alapján az alábbiak szerint 
kerülnek fel a szavazó lapokra. 

Az egyes szervezetek, listák az első öt jelölt nevét  
tartalmazzák, szavazni egy listára, szervezetre lehet. 

Polgármesterek és 
Nemzetiségek Egyesülete 
 
Bérces József 
Nagy Mária 
Varga János 
Benkovics László 
Klányi Sándor 
 
FKGP – Múltunk és  
Jövőnk Egyesület 
 
Andráska Gyula 
Kovács Károly 
Szabó Attila 
Huszár Sándorné  
Gula Sándor 
 
Képviselet 
Választási Egyesület 
 
Csányi Józsefné  
Kovács József 
Dr. Major Ferenc 
Dr. Horváth Györgyike 
 
Bakonytérségi Önkor-
mányzatok Szövetsége 
 
Futó Lajos 
Pölöskei József  
Takács Gusztáv 
Weilandits István  
Széber József 
 
FIDESZ – MDF 
 
Ruchtl Róbert  
Popovics György 
Dr. Szalay Zoltán  
Tóth Győző  
Dr. Udvardi Erzsébet 

Táti Walzer 
Tát Nagyközség 

Önkormányzatának 
közéleti lapja 

 

Felelős Kiadó: 
Szenes Lajos polgármester 

Szerkesztő: 
Hámos László 

 

Megjelent 2000 példányban 
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              Név:  
 

    Aubéli József 
          
Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     50 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
1952. január 11-én születtem Dorogon. Felesé-

gem, Lukács Éva. Gyermekem Krisztina vendéglátós 
vállalkozó, Ákos fiam pedig a készenléti rendőrség 
állományában teljesít szolgálatot. 

Alapszakmám autószerelő. 14 évig vállalkozó vol-
tam, majd a táti TSZ gépműhely vezetője lettem. 
Közéleti tevékenységet az ifjúsági mozgalomban, 
valamint  két cikluson keresztül, mint tanácstag foly-
tattam. 

Megválasztásom esetén a vállalkozókat és az Újte-
lep érdekképviseletét szeretném szolgálni. 

Név:  
 

      Bunyik István 
          
   Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     56 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
 1946. október 15-én születtem, Konyáron. 
Házasságban élek, két felnőtt gyermekem és két 
unokám van. 
 1957-től lakom Táton. Eredeti szakmám felszolgá-
ló, Vendéglátóipari Szakiskolában végeztem. Fel-
szolgálóként dolgoztam 10 évig. 
 1974 óta dolgozom a Richter Gedeon RT. Gyár-
ban, Dorogon, mint gyógyszergyártó szakmunkás. 
 Mindig szívesen végeztem társadalmi munkát. 
Függetlenként indulva – a Nyugdíjas Klub támoga-
tásával – elsősorban a táti nyugdíjasok érdekeit sze-
retném képviselni, természetesen segítve a nagyköz-
ségünk előtt álló feladatokat. 

            Név:  
 

    Farkas Béla 
          
Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     29 év 
Családi állapot: nőtlen 
 
 1973-ban születtem, Esztergomban. 

A középiskolát Tatabányán a Bánki Donát Szakkö-
zépiskola autószerelő-technikusi szakán végeztem. 
 A győri Széchenyi István Főiskolán 1995-ben tele-
pülésmérnöki diplomát szereztem. 
 1997-98-ban a táti Polgármesteri Hivatal építésügyi 
osztályán dolgoztam. 
 1998-tól egyéni vállalkozó vagyok, autószereléssel 
és gépi földmunkával foglalkozom. 
 Célom a község mindenkori anyagi helyzetének 
függvényében az aktuális problémák megoldása, a falu 
és a lakóközösség érdekének maximális szem előtt tar-
tásával. 

 

Tát Nagyközségkislistás képviselő jelöltjei: 
 

1.   Aubéli József 2534 Tát, Béke tér 48. független jelölt 
2.   Bunyik István 2534 Tát, Halomka liget 11. független jelölt 
3.   Farkas Béla 2534 Tát, Felszab. út 162.  független jelölt  
4.   Fülöp László 2534 Tát, Árpád utca 5. független jelölt 
   (lapzártáig a bemutatkozó anyag nem érkezett meg!) 
5.   Horváth István 2534 Tát, Néphadsereg út 7. független jelölt 
6.   Kátai Ferenc 2534 Tát, Juhász Gy. u. 12. független jelölt 
7.   Kecskeméti Antalné 2534 Tát, Jókai M. u. 31. független jelölt
8.   Ifj.Keil József 2534 Tát, Felszab. út 117. független jelölt 
9.   Lacza István 2534 Tát, Izsó köz 17. független jelölt 
10. Mechler István 2534 Tát, Arany J. utca 25.  független jelölt 
11. Mechler József 2534 Tát, Felszab. út 46.  független jelölt 
12. Milinszki Márton 2534 Tát, Vörösmarty utca 18. 

  Dunamenti Polgári Kör jelöltje 
13. Ifj.Németh Péter 2534 Tát, Petőfi S. utca 34. független jelölt 
14. Pallangi Jenő 2534 Tát, Kossuth Lajos út 19. 

  Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Szocialista Párt jelöltje 
15. Papp István 2534 Tát, Felszabadulás út 89. független jelölt 
16. Rózsahegyi László 2534 Tát, Kun Béla u. 13. független jelölt 
   (lapzártáig a bemutatkozó anyag nem érkezett meg!) 
17. Schmidt Mihály 2534 Tát, Arany János u. 2. független jelölt 
18. Simon János 2534 Tát, Vörösmarty utca 20. független jelölt 
19. Szabó Mihály 2534 Tát, Május 1. út 3. független jelölt 
20. Szivós Péter 2534 Tát, Kossuth Lajos út 1. független jelölt 
21. Szomjúné Deli Ilona 2534 Tát, Kun Béla u. 6. független jelölt
22. Turi Lajos 2534 Tát, Fekete István utca 1. független jelölt 
23. Uhlár László 2534 Tát, Rét utca 38. független jelölt 
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Név:  
 

    ifj. Keil József 
          
   Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     41 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 

 Két gyermekünket, a 13 éves Róbertet és a 8 éves Gyöngy-
vért feleségemmel együtt neveljük. 
 Születésemtől kezdve, 1961. május 31-től Táton lakom. A 
falusi Általános Iskolában tanultam nyolc évig, ott ahol most 
fiam és leányom is tanul. Középiskolai tanulmányomat az Esz-
tergomi Bottyán János Finommechanikai és Műszeripari Szak-
középiskolában végeztem, itt érettségiztem 1979-ben. Ezután 
Győrben tanultam a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főis-
kola Automatika szakán, ahol 1982-ben diplomáztam. 
 Munkahelyeim időrendi sorrendben: - Esztergom-kertvárosi 
Kiképzési Eszközgyártó Üzem (fejlesztési üzemmérnök, 1982-
1989) – Lábatlani Papírgyár (nyomda üzemvezető, termelési 
koordinációs és elemző csoportvezető, 1989-1997) – Tokod 
Üveggyár (controlling vezető, 1997-1999) – Forest-Papír Kft. 
(controlling vezető, minőségügyi megbízott, 1999-). 
 A Papírgyár támogatásával levelezőn diplomáztam a Buda-
pesti Számviteli és Pénzügyi Főiskola Mérnöküzemgazdász 
szakán. (1993). Ugyanitt önerőből megszereztem a Mérlegké-
pes könyvelői képesítést (1995). Az évek során szerzett tapasz-
talatokat szeretném a tátiak javára is hasznosítani. 

            Név:  
 

Kecskeméti Antalné 
          
   Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     51 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
  

1975-ben kerültem Tátra. 
 Ebben az évben mentem férjhez. 
 Két felnőtt lányunk van és két unokánk. 
 1975-ben Közgazdasági Szakközépiskolát végez-
tem. 

Dolgoztam gyors- és gépírónőként, munkaügyi elő-
adóként, számítástechnikai adatrögzítőként, munkásel-
látási előadóként és főirattárosként. Jelenleg műsze-
részként dolgozom. 

Képviselőként Tát polgárait szeretném képviselni, 
ezért kérem tiszteljenek meg bizalmukkal. 

Név:  
 

   Táti Kátai (Keil) 
           Ferenc           

  Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     55 év 
Családi állapot: házas 
 
 Nejem: D. Nagy Kati, a kultúros. 
 Iskoláim: - bár nemcsak ez tehet okossá és neveltté bennün-
ket – ferences gimnáziumi és közg. érettségi, 3 év hittudomá-
nyi, tanítóképzői és tanári végzettség. Voltam fizikai és irodai 
munkás, 8-8 évig pedagógus és polgármester. Jelenleg a szoc. 
otthon igazgatója vagyok. A régiek tudják, a fiatalok meg ér-
deklődjenek, hogy miért képviselem a nemzeti, keresztény és 
táti érdekeket. Feleségemmel egy kertvárosi ikerházban élünk. 
Ha újra választanak – tisztelettel megköszönöm. Így továbbra 
is vállalom tekintet nélküli szókimondóságom a testületi ülése-
ken. Ha sokallották a rendszeres felszólalásaimat a gyűléseken, 
kérem jelezzék. Továbbra is szorgalmazom: a gyerekek és az 
ifjúság fegyelmezettebb nevelését, a kivételezések lehetőségé-
nek megszüntetését, a közterületek védelmét és szépítését, a fi-
atalok építkezését, az elkerülő út és gát megépítését, az új te-
mető helyének kijelölését a Sashegy alatt, a szociális otthon 
bővítését, a magyar és helyi – táti vállalkozók előnyét a külföl-
diekkel szemben. 

Név:  
 

      Horváth István 
          
    Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     60 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
Feleségem sz. Mechler Julianna. Két felnőtt pedagógus 

lányom és négy unokám van. Eredeti szakmámat illetően 
gépésztechnikus vagyok. Ilyen minőségben a bányánál és 
Tokod Üveggyárban dolgoztam 10 évet. Kötődöm az egy-
szerű munkásemberekhez. 

Közéleti tevékenységet, tapasztalatot az ifjúsági mozga-
lomban és pártmunkásként szereztem. Közben tanítóképzőt, 
főiskolát, egyetemet végeztem. 

1990-től a táti, 1998-tól a községi összevont, általános 
iskolájának vagyok az igazgatója. 1998-tól a vagyok ön-
kormányzati képviselő, és elkötelezett baloldaliként a köz-
ség ügyeinek pártharcok nélküli megoldásának híve és gya-
korlati megvalósítója. 

Célom, hogy vitában, de ne ellenségként oldjuk meg az 
előttünk álló feladatokat. Továbbra is elsősorban az iskolá-
ért érzett felelősségemmel kívánom szolgálni a községet. 
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Név:  
 

   Milinszki Márton           

   A Dunamenti Polgári Kör 
           képviselő jelöltje 
 

Életkor:     35 év 
Családi állapot: házas, 3 gyermek 
 

 A Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki Karán szerez-
tem oklevelet 1994-ben. Statikusként dolgozom Esztergomban 
a Jókai utcai tervezőirodában. 
 Nézetem szerint az ember nem csak testi lény, de test és lé-
lek együtt. Egyiket sem szabad elhanyagolni a másik rovására. 
Ez a szemlélet alapvetően meghatározza a közélethez való vi-
szonyomat. Óvakodni és óvni kívánok az egyoldalúságtól. 
Napjainkban sajnálatos módon erősen a testiség felé billent a 
mérleg. Ez azért nem jó, mert a túlzott anyagiasság lélek- és 
erkölcsromboló hatású, és végsősoron a teljes ember kárát látja. 
Döntéseimben – ha megtisztelnek bizalmukkal – mindig szem 
előtt fogom tartani a teljes embert, a maga testi, szellemi és lel-
ki valóságában. 
 Az eltelt három év alatt, amióta itt élek Táton, sok-sok be-
csületes, tiszta szívű embert ismertem meg. Közéleti szerepvál-
lalásommal szeretnék a szolgálatukra lenni. Úgy gondolom, a 
képviselőség elsősorban szolgálatot kell, hogy jelentsen. Ha a 
tisztelt Választópolgárok szavazataikkal méltónak ítélnek ügye-
ik képviseletére, munkámat mindig szolgálatnak fogom tekin-
teni. Legjobb tudásom szerint, de nem mindentudóként kívánok 
tevékenykedni. Számítok a tátiak segítségére. 

              Név:  
 

    Mechler József 
          
   Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     58 
Családi állapot: házas, két gyermek 
 

1944-ben születtem Táton és azóta is itt lakom. 
 1961-ben asztalos szakmunkás vizsgát tettem és a 
Dorogi Szénbányáknál dolgoztam asztalosként. 
 1969-ben érettségi vizsgát tettem. 
 1974-ben nősültem meg, két családom van. 
 1978-ban faipari technikusi oklevelet szereztem. 
 1994-től, két teljes cikluson keresztül voltam a kép-
viselőtestület tagja. 
 Jelenleg egy 10 fős faipari kft. Műszaki vezetője-
ként dolgozom. 
 
  

Név:  
 

   Mechler István 
          
  Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     58 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
 Feleségem Schalk Márta, zöldség-gyümölcs ke-
reskedő. Gyermekeim Norbert és Judit. 

Nyugdíjas vagyok. 
Iskolai végzettségem: közigazgatási technikus. 

 Szakmai végzettségem: mérlegképes könyvelő, 
építőipari árszakértő 
 Közéleti tevékenységem: 

- 1972-ben a Sportegyesület alapító tagja vol-
tam 

- 1972-től 1987-ig a Sportegyesület elnökhe-
lyettesi tisztségét láttam el 

- 1990-től önkormányzati képviselő vagyok és 
6 évig a Pénzügyi Bizottság tagja voltam 

- 1998-tól a Pénzügyi Bizottság elnöke vagyok 

Név:  
 

       Lacza István 
          
    Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     81 év 
Családi állapot: házas 
 

 1942. márciusában választottak meg Tátra tanító-
nak. 43 évet szolgáltam a rám bízott gyermekek erköl-
csi, szellemi és testi fejlődését. 
 Pedagógus pályafutásom fele-fele szolgálati éveit 
Táton és Mogyorósbányán töltöttem. 
 1998-ban felkérést kaptam a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat megalakítására, amit azóta is a leg-
jobb tudásom szerint végzek. 
 Célom, hogy tanácsaimmal segítséget adjak az arra 
rászorulóknak és mindent megtegyek a nehéz helyzet-
be került családok és ezen belül az ott élő gyermekek 
életének megjavításában. 
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  Név:  

 

     Pallangi Jenő 
   

Szabad Demokraták Szövetsége - 
        Magyar Szocialista Párt 
         közös képviselő jelöltje 
 
Életkor:     37 év 
Családi állapot: házas 
 

1965-ben születtem Esztergomban. Születésem 
óta Táton élek. Szüleim és nagyszüleim is Táton él-
tek. 

Az általános iskola befejezése után az esztergomi 
Bottyán János Műszeripari Szakközépiskolát végez-
tem el. A középiskola elvégzése után az esztergomi 
kórházban kezdtem dolgozni, ahol a mai napig dol-
gozom, a kórházüzemeltetési osztályon, mint mű-
szerügyi előadó. 

Jelenleg a Vitéz János Római Katolikus Tanító-
képző Főiskola szociálpedagógus szakának végzős 
hallgatója vagyok. 

1991 óta vagyok nős. 

Név:  
 

   ifj. Németh Péter 
          
    Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     34 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 

 1968. március 19-én születtem Esztergomban. Nős 
vagyok, két kislányunk van. Születésemtől Táton élek. 
 1989-ben elvégeztem a Vitéz János Tanítóképző Fő-
iskolát, majd a Táti Általános Iskolában dolgoztam 
1994-ig. A következő évtől, máig Esztergomban, a 
Kolping Katolikus Szakmunkásképző Iskolában taní-
tok. 2001-ben, Egerben történelem szakos tanári okle-
velet szereztem. 
 Az idei árvíz megmutatta, mennyire összetudunk 
fogni mi tátiak, ha baj van. Azt szeretném, ha akkor is 
összefognánk, ha semmi sem kényszerít rá. Tegyük 
meg ezt azért, hogy még jobb legyen tátinak lenni! 

              Név:  
 

      Papp István 
          
   Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     46 év  
Családi állapot: házas, 3 gyermek 
 
 Nős vagyok, feleségem közgazdász-tanár Eszter-
gomban. 
 23 éves István fiammal családi vállalkozásunkban, 
mint adótanácsadó és mérlegképes könyvelő dolgo-
zom 1996 óta. 
 16 éves Dániel és a 18 éves Nóra gyermekeim gim-
nazisták. 
 2002-t megelőző négy évben képviselője voltam az 
önkormányzati testületnek, az azt megelőző hat évben 
pedig a helyi sportegyesület elnökeként vállaltam tár-
sadalmi megbízást. 
 
  

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
 

2002. október 15-én (kedd) 1700 órakor 
a Kultúrház nagytermében 

választási gyűlést tartunk, 
melyre minden 

szavazásra jogosult választópolgárt 
és érdeklődőt 

tisztelettel meghívunk és várunk. 
 

A fórumon személyesen találkozhatnak 
Tát település 

helyi önkormányzati képviselőjelöltjeivel és 
a polgármester jelöltekkel. 

 
Kérjük jöjjenek el, hogy október 20-án 

a település jövőjét 
szolgáló döntés szülessen! 

 
Helyi Választási Bizottság 
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  Név:  

 

     Schmidt Mihály 
          
    Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     58 év 
Családi állapot: házas 
 

  
1944. szeptember 17-én születtem. Már a szüleim is 
tátiak voltak. Magam is itt élek születésem óta. 

1982 óta vagyok vállalkozó.  
Jelenleg nyugdíjas, a dorogi IPOSZ vezetőségi tagja 

vagyok. 
Tevékeny részt vettem a Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara létrehozásában és munkájában.  
Az itt szerzett tapasztalataimat, kapcsolataimat sze-

retném kamatoztatni, mint képviselő. 
Pártnak sosem voltam tagja. 

Név:  
 

     Simon János 
   
  Független képviselő jelölt  
 
Életkor:     55 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
1998-tól az összevont iskola általános igazgatóhelyettese 
1994-98 az óközségi iskolában tanár 
1994-től önkormányzati képviselő 
1992-96 a sárisápi Agro-Techno” Rt igazgató tanácsának 
tagja 
1986-94 Sárisápi „Új Élet” Termelőszövetkezetben elekt-
ronikai üzem üzemvezető-helyettese, majd kereskedelmi 
irodavezetője 
1976-86 az esztergomi I. István Gimnázium és Szakkö-
zépiskola tanára, majd 8 évig műszaki igazgatóhelyettese 
1972-76 Tokod-Üveggyár 
1972-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen 
Megválasztásom esetén szeretném, ha a testület 
munkáját a község iránti elkötekezett, felelősségtel-
jes munka jellemezné, egymás nézeteinek tisztelet-
ben tartásával. 

              Név:  
 

      Szabó Mihály 
          

   Független képviselő jelölt 
 
Életkor:     68 év  
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
 1934 október 30-án születtem Táton. 
 Képesítésem: kőműves mester 
 1967 óta önálló kisiparos vagyok. Feleségem mun-
káim sikeres elvégzésében hű segítőtársam. 
 Dr. Barsa Mihály esperes plébános felkérésére 
1977-től a Római Katolikus Egyházközség világi el-
nöke vagyok. 
 Lányom opera- és hangversenyénekes előadómű-
vész, férje zenetanár. 
 Fiam mélyépítő üzemmérnök, 1991 óta együtt dol-
gozunk a vállalkozásunkban. Felesége keramikus. 
 Négy unokánk van. 
 A helyi közéletben 5 éve képviselőként veszek részt. 
E munkám során szerzett tapasztalatok alapján szeret-
nék Tát Nagyközség építését és szépítését tovább foly-
tatni. 

Név:  
       Szivós Péter  
 
   Független képviselő jelölt 
 

Életkor: 28 év 
 
1974. június 4-én születtem Esztergomban. 25 éve lakom Táton. 
Fiatal családapa vagyok, egy gyermekem van. 1992-ben érettsé-
giztem, a piliscsabai szakközépiskolában. Ezt követően a Szé-
chenyi István Főiskolán szereztem diplomát 1998-ban. Jelenleg 
a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főisko-
lai karának végzős hallgatója vagyok. 
 1998-tól fő állásban a Vértes Volán Rt-nél középvezetőként 
dolgozom. Másodállásban az édesanyámmal közösen alapított 
gazdasági társaság vezetésében veszek részt a táti gyógyszertár-
ban. 
 Az elkövetkező ciklusban az alábbi feladatokat helyezném 
előtérbe: *A helyi vállalkozások hatékonyabb támogatása. *A 
választókkal különböző csatornákon való rendszeres kapcsolat-
tartás. *A táti gyermekek kulturális és szabadidőprogramjainak 
támogatása, feltételeinek megteremtése, fokozott figyelemmel a 
játszóterekre. *Képzettségemből adódóan a legoptimálisabb 
megoldást megtalálni a község árvízvédelmi bevédésére és az 
ehhez kapcsolódó úthálózat fejlesztésének problémájára, a kör-
nyezetvédelmi szempontok szem előtt tartásával. *A település 
működéséhez szükséges források hatékonyabb felkutatása * A 
piaci viszonyoknak megfelelő településirányítás megteremtése. 
 Számítok Önökre, hogy számíthassanak rám! 
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  Név:  

 

 Szomjúné Deli Ilona 
          
    Független képviselő jelölt 
 

Életkor:     45 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
1981-től élek Táton. 
Férjem Szomjú Péter a Zoltek Rt-nél művezető. 
Fiam Szabolcs 21 éves, szerszámkészítő. 
Alexandra lányom 18 éves, tanuló. 
1980-ban végeztem a nyíregyházi tanárképző főis-

kola népművelés-földrajz szakán. 
Dolgoztam Tokodon a művelődési ház igazgatója-

ként, majd az általános iskolában. 1985-től 
Tokodaltárón tanítok. 

Segíteni tudnék más oktatási és kulturális intézmé-
nyekkel való kapcsolattartásban, szociális és környe-
zetvédelmi feladatok megoldásában. 

 
Tát Nagyközség 

német kisebbségi képviselő jelöltjei 
 

1. Bánkutiné Barina Ottilia 
2534 Tát, Felszabadulás út 41. független jelölt 

2. Farkas Béláné 
2534 Tát, Felszabadulás út 162. független jelölt 

3. Hauber Ferenc 
2534 Tát, Felszabadulás út 165. független jelölt 

4. Kurinyecz Gáborné  
2534 Tát, Felszabadulás út 11. független jelölt 

5. Pothorszki Lászlóné  
534 Tát, Felszabadulás út 71. független jelölt 

6. Szabó József 
2534 Tát, Felszabadulás út 98. független jelölt 

 
Tát Nagyközség 

polgármester jelöltjei 
 
1. Németh Péter 

2534 Tát, Fűrésztelep független jelölt 
2. Szenes Lajos 

2534 Tát, Árpád utca 99. független jelölt 
 
 

              Név:  
      Uhlár László 
   Független képviselő jelölt 
 
Életkor:      34 év  
Családi állapot: házas, 3gyermek 
 

Két diplomám van. Az elsőt 95-ben szereztem az ELTE matema-
tika-fizika tanár szakán, a másodikat idén nyáron szintén az EL-
TE-n, informatika tanárként. Esztergomban tanítok a ferences 
gimnáziumban immár 10 éve. Feleségem a táti Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozik. Három gyermekünk van, ők 
a kertvárosi iskolába járnak. Mivel a munkám Esztergomhoz köt, 
ezért a legtöbben a feleségem illetve a gyerekeink kapcsán talál-
kozhattak a nevünkkel, velünk. Pár éve építkeztünk Kertváros-
ban, saját tapasztalatomból is megértem a frissen ideköltözők 
problémáit lakjanak akár Újtelepen, akár Kertvárosban. Célom, 
hogy kihasználva a falu természet adta kiváló lehetőségeit, még 
otthonosabbá, lakhatóbbá tegyük mindenki számára ezt a telepü-
lést. A jelöltek közül negyedmagammal összefogtunk, hogy kö-
zösen könnyebben valósíthassuk meg céljainkat: az óvodák, isko-
lák környezetében az autóforgalom lassítását, a falut kettévágó 
nagy forgalmú főút problémájának megoldását, a kerékpározás 
népszerűsítését, biztonságosabbá tételét, kerékpárút építésének 
előmozdítását Tát és Esztergom között, Kertvárosban az esővíz-
elvezetés valamilyen megoldását, a reggeli órákban a tömegköz-
lekedés kényelmesebbé tételét, stb. 
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel lehetővé tették induláso-
mat, számítok támogatásukra a szavazáskor is. 

Név:  
 

       Turi Lajos 
 
  Független képviselő jelölt  
 
Életkor:     38 év 
Családi állapot: házas, 3 gyermek 
 
 1964-ben születtem. Családi állapotom nős. 
 Feleségem tanár. Házzasságunk gyümölcseiként 
három kis gyermeket nevelünk. 
 A Pázmány Péter Egyetem Hittanári Karán végez-
tem, majd az Orvostovábbképző Egyetem Mentőtiszt 
Karán szereztem diplomát. Főállásban az Országos 
Mentőszolgálatnál dolgozom. 
 Nyolc éve kerültem be a táti közéletbe. Külön 
programmal nem készülök. Az eddigi irányvonalak 
kívánnám folytatni. A közért, a jóért szeretnék tevé-
kenykedni! 
 A költő szavaival élvén: „A jót jól tenni!” 

Talán ezt a mottót tűzném fel zászlómra. 
Köszönöm a polgárok eddigi, s majdani támogatását. 
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  Név:  

 Bánkútiné Barina 
           Ottilia 
          

    Független német kisebbségi 
            képviselő jelölt 
 

Életkor:     42 év 
Családi állapot: házas, 3 gyermek 
 
1961. március 22-én születtem Esztergomban. 
Iskolai végzettségem: Külkereskedelmi Főiskola (Budapest) 

külkereskedelmi idegen nyelvű levelező (nemzetközi kommuni-
káció) szak. Felsőfokon beszélek németül és oroszul. 

Jelenleg az Öreg Halász Étterem és Hotelben dolgozom recep-
ciósként. 

2 nagykorú lányom (19 és 18 éves) valamint egy 15 éves fiam 
van. Fatima lányom a Budapesti Kommunikációs Főiskola 2. 
éves újságíró szakos hallgatója. Georgina lányom a szolnoki főis-
kolán első éves a közgazdasági szakon. Endre fiam az esztergomi 
Bottyán János Műszaki Szakközépiskola informatikai osztályára 
jár. 

Anyai nagyanyám (Dinnyés Istvánné, Mingl Terézia) részéről 
vagyok német nemzetiségi származású. Az elmúlt ciklus német 
kisebbségi önkormányzatának két tagja részéről ért a felkérés, 
hogy nyelvismeretemmel támogassam munkájukat. 

              Név:  
 

      Hauber Ferenc 
          

   Független német kisebbségi 
               képviselő jelölt 
 
Életkor:     73 év  
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
 1929. december 16-án születtem Táton, édesanyám 
Cseresnyés Mária. Feleségem Kampfl Mária, házassá-
gunkból két felnőtt leánygyermekünk van, s négy 
unokánk. 
 1957-től 1986-ig, nyugdíjba vonulásomig, mint 
önálló kisiparos kőműves dolgoztam. 

Tagja vagyok a Táti Német Nemzetiségi Fúvósze-
nekari Egyesületnek, valamint a Táti Német Kisebbsé-
gi Önkormányzatnak. 
 Céljaim között szerepel a továbbiakban is a német 
nemzetiségi nyelv ápolása, valamint a fúvószenekar 
fennmaradásához az utánpótlás biztosítása. 
 
  

Név: 

   Kurinyecz Gáborné 
          Papp Mária 
 
   Független német kisebbségi 
            képviselő jelölt 
 

Életkor:     51 év  
Családi állapot: elvált, 2 gyermek 
 
 Születésem óta Táton élek, két lányom van Gabriella és 
Mária. Gabriella a Pécsi Orvostudományi Egyetem ne-
gyed évfolyamos hallgatója. Mária végzett közgazdász.  

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen sze-
reztem meg német nyelvtanári oklevelemet. 

Több mint 30 éve pedagógusként dolgozom. Először 
német nemzetiségi óvónőként, majd 1984 óta a táti falusi 
iskolában tanítom a német nyelvet.  

Az 1996-ban megalakult Buseck-Molln-Tát Baráti Tár-
saság elnöke vagyok. Aktívan részt veszek a német és 
osztrák kapcsolatok építésében. 

Úgy érzem, eddigi tapasztalataimat jól tudnám kama-
toztatni a német kisebbség érdekében, mivel magam is 
mind anyai, mind apai ágról sváb származású vagyok. 
 
 

Név:  
 

      Farkas Béláné 
 
  Független német kisebbségi 
            képviselő jelölt 
 
Életkor:     69 év 
Családi állapot: özvegy 
 
  

1933-ban születtem Táton. 
Születésemtől itt élek. 
Jelenleg nyugdíjas vagyok. 
Szüleim, nagyszüleim helyi svábok. A német 

nyelvet a magyarral egyszerre sajátítottam el. 
 1998-tól a táti Egyházközség képviselője vagyok. 
 Célom a helyi sváb kisebbség érdekeinek képvise-
lete, a hagyományok őrzése, felelevenítése. 
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  Név: 

 

Pothorszki Lászlóné 
          
    Független német kisebbségi 
            képviselő jelölt 
 

Életkor:     49 év 
Családi állapot: házas 

 
Pothorszki Lászlóné, született Aubéli Angéla. 
 Tizenkét éve vezetem a Táti Német Nemzetiségi 
Asszonykórust. 
 Az 1980-as években az idősektől tanultam meg a 
régi dalokat eredeti kiejtésükben. 
 1990 óta a német nemzetiségi tevékenykedésemet 
hivatalosan végzem. 
 1998 óta a Német Kisebbségi Önkormányzat tagja, 
majd elnöke lettem. 
 Remélem az elkövetkezendő években még hatéko-
nyabban végezhetem munkámat, az egész falu meg-
elégedésére. 

               Név:  
 

      Németh Péter 
          

               Független 
   POLGÁRMESTER jelölt 
 
Életkor:     58 év  
Családi állapot: elvált, 2 gyermek 
 Tisztelt Táti Választópolgárok! 
 Másodszor fordulok Önökhöz, amelynek oka, hogy 1998-ban a 
helyhatósági választásokon a választópolgárok közel 40 %-a tisz-
telt meg bizalmával. 
 Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Az általános is-
kolát szülőfalumban (a mai szlovákiai Kőhídgyarmat) végeztem. 
Középiskolai tanulmányaimat Esztergomban az I. István Gimná-
ziumban folytattam. Érettségi után a nyergesújfalui Viscoa gyár-
ban kezdtem dolgozni. Katonai szolgálat után kerültem a 
Vegyépszer vállalathoz. Hazai és külföldi munkaterületeken dol-
goztam különböző beosztásokban. 1985-től a Kőfaragó vállalat 
Süttői Igazgatóság Személyzeti – Munkaügyi Osztályának veze-
tésével bíztak meg. Munkaidő mellet szakmailag tovább képez-
tem magam, több szakirányú képesítéssel rendelkezem. A rend-
szerváltást követően, a Frühuald Kft-nél a dunántúli terület 
kereskedelmi vezetésével bíztak meg. Házasságunkból kettő fiú-
gyermekünk született, pedagógus és szakács képesítéssel rendel-
keznek. Három gyönyörű unokám van. 
Elképzelésem: Új arcokat, fiatalos szemléletet. 
A Választópolgárokért elkötelezett képviselő.testületet! 

Név: 

        Szenes Lajos 
 
                     Független 
   POLGÁRMESTER jelölt 
 

Életkor:     61 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek, 2 unoka 
 
 1940-ben Budapesten születtem, gyökereim révén kis-
gyermek korom óta Táton élek. Mint villamosmérnök és 
műszaki tanár pedagógusként dolgoztam, eközben 15 évig 
műszaki és általános igazgatóhelyettesi feladatokat láttam 
el. 
 A helyi közéletben 1990-től veszek részt, mint képvise-
lő, majd alpolgármester. Választóim akaratából 1998-tól 
viselem a polgármesteri tisztség felelősségét. 
 Valamennyiünk értékrendjét képviselve szeretném kö-
zös feladataink megoldásába integrálni – politikai hovatar-
tozástól függetlenül – a Tátiak sokszínű javaslatát, akara-
tát és munkáját. 
 A négy éve rámbízott feladatok többnyire cikluson át-
ívelők. Tapasztalataim, kiépített kapcsolataim felhasználá-
sával szeretném munkámat eredményesen folytatni. 

Ha engem méltónak talál a bizalomra, azt megköszö-
nöm. Az eddig közösen elért eredmények alapján további 
feladatokra tisztességgel jelentkezem. 

Név:  
 

      Szabó József 
 
  Független német kisebbségi 
            képviselő jelölt 
 
Életkor:     62 év 
Családi állapot: házas, 2 gyermek 
 
 Végzettségem gépésztechnikusi érettségi. 
 Édesapám, Szabó József részéről magyar anyanyelvű, édes-
anyám, Galba Katalin részéről német, „sváb” anyanyelvűnek 
vallom magam. 1964-ig, az általános iskola megkezdéséig csa-
ládi körben csak svábul beszéltünk. 
 1998 óta vagyok a Német kisebbségi önkormányzat képvise-
lője. Azért vállaltam és továbbra is szeretném vállalni a képvi-
selőséget, hogy a táti „sváb” hagyományokat, kultúrát, identi-
tást az utókor számára közkinccsé és felejthetetlenné tegyem. 
Ennek érdekében számtalan kezdeményezés és megvalósítás 
részese voltam. Például kiállítások, német kulturális események 
szervezése, táti Teleház megvalósítása, díszkivilágítás stb. 
Ezért kezdeményeztem a Táti Helytörténeti Alapítvány létreho-
zását is, hogy a falu emlékeit megőrizzem, és a jövő építését 
elősegítsem. 
 Köszönöm a táti Polgárok eddigi bizalmát és kérem, hogy 
támogassák újraválasztásomat. 


