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 Gyertek, menjünk Betlehembe, hol Jézuska született… kezdő-
dik egy karácsonyi gyermek-dalocska. 

Menjünk el Betlehembe, Jézus születésének városába, egy utazó 
feljegyzései nyomán, talán nagy változás nincs ott fél évszázad után.

A Szent Város (Jeruzsálem) után a legnagyobb vonzóerővel hat 
a szentföldi zarándokokra Betlehem. Itt szállt Földre az Ég s Jeru-
zsálemben emelte magához az Ég a Földet. A jeruzsálemi Jaffa-
kaputól indul az út délnek Betlehem felé, Heródes palotájának ma-
radványaitól, ahonnan a Három Királyokat küldte Heródes a Gyer-
mek megkeresésére, magában a kis Jézus meggyilkolásának tervét 
forgatva. Útközben az Illés görög kolostor kínálja azt a helyet, 
ahonnan Jeruzsálemet is, Betlehemet is látni lehet. Betlehem köze-
lében az út elágazik, a másik Hebron felé vezet. Itt az elágazásnál 
van Jákob egyik feleségének, Rachelnek a sírja. Betlehem házai fél-
körben húzódnak két hegy lejtőjén. A városka keleti szélén nagy 
épülettömb van, amely két templomot és három kolostort foglal ma-
gában. Középen áll a Konstantin-bazilika, amelyet Nagy Konstantin 
császár építtetett a IV. század első felében. 

Betlehemben  született…Betlehemben született…  A születés helyét látva a jámborság nem talál hangot, csak a 
belső sóhajok, édes könnyek, a jászol márványára hullatott csókok 
fejezik ki azt, amit a hang nem tud kifejezni.  

Azok a kisbabák, gyerekek, fiatalok, vagy felnőttek, akik meg-
keresztelkedni készülnek, élő betlehemek, mert a keresztség által 
Jézus megszületik bennük. A megkereszteltek várják, várjuk, sze-
retnénk, akarjuk, hogy Jézus növekedjék bennünk, Isten gondolatai 
szerint formálva bennünket. Jó lenne elkerülni Jeruzsálemet akkor, 
amikor nagyon kiabálják, hogy Feszítsd meg, mert esetleg elsodor a 
tömeg és mi is segíteni fogunk…  
Régi szokás, hogy templomokban, családi házakban, más helyeken, 
figurálisan jelenítik a betlehemi Istállót: Szűz Mária, Szent József, 
kis Jézus a jászolban, bárányok, tevék, szamarak, tehenek… A vizu-
ális megjelenítés (kép, szobor, dombormű) közelebb visz bennünket 
az eseményhez, a szent személyekhez, anélkül, hogy a megjelenítést 
összekevernénk a valósággal. A figurális betlehemeket karácsonyra 
fölépítik, a karácsony multával szétszedik és elrakják a következő 
évre. A mi Mechler Péterünk gondolt arra, hogy lehetne a táti temp-
lomban  egy  állandó betlehem, amit ő a maga módszerével   készí-
tene el, úgy, hogy a farönkökről levési a fölösleges forgácsokat. Ad-
jon Isten neki egészséget, hogy gondolata valósággá váljék! 

 Ettől jobbra a görögök és örmények kolostora, balra a ference-
sek Szent Katalin temploma és zárdája. A Konstantin-bazilika szen-
télye alatt van a Születési Barlang, ahová lépcső vezet le a templom 
kereszthajójának mindkét végéből. A barlang homlokzatánál oltár 
áll, előtte fehér márványban ezüst csillag ezzel a felirattal: Hic de 
Virgine Maria Jesus Christus natus est (Itt született Jézus Krisz-
tus Szűz Máriától). A barlang főoltárát görögök, a Három Királyok 
nevű mellékoltárát katolikusok gondozzák. A Születési Barlangból 
a Szent József barlangba, az Özséb barlangba és a Jeromos barlang-
ba lehet jutni; utóbbiban fordította a pap-tudós szent évtizedek 
munkájával a Szentírást héberből és görögből latinra, s ezt a 
Vulgata /népszerű/ néven ismerjük. Az eredeti egyszerű születési 
istálló ma már kivilágított palota - jegyzi meg utazónk. 
 

Nem tudjuk pontosan Jézus születésének évét. Érdekes azonban: 
minél inkább haladunk a jövő felé, annál többet tudunk a múltról -
bár sok eseményt végleg eltakar az idő előttünk s csak Istennél van 
minden feljegyezve. Nemrég megtalálták Kopernikusz koponya-
csontját, akit 1543-ban temettek el a fromborki székesegyház oltára 
közelében, de e hely később a feledés homályába merült. Ha a Bet-
lehemi  Csillagot a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállásával 
lehet azonosítani, akkor ez a jelenség Krisztus előtt 7-ben volt, s így 
ez lenne a Születés éve. Lehet, hogy egy „csillag” elvezeti majd a 
tudósokat Jézus születésének évéhez. Ha mégsem, Jézus akkor is 
megszületett… Megszületett, mert él. 
 Igaz szívből kívánok boldog karácsonyt a gyermeket váró anyu-
káknak, a gyermekeket nevelő anyukáknak és minden táti lakosnak!

Kardos Mihály plébános



   

                   

  
 
 
 
 

AA  TTááttii  MMiinnddeennsszzeenntteekk  KKaarriittáásszz  CCssooppoorrtt  
 
 Ha csak egy mondatot mondhatnék a táti Karitászról, ezt mon-
danám: Gyertek, csatlakozzatok hozzájuk áldozatot hozni, mert 
még kevesen vannak a település létszámához képest! 
 A görög nyelvű újszövetségi szentiratoknak egyik legfontosabb 
szava az agapé - latinul caritas - jelentése: szeretet. Isten szeretete 
Jézus Krisztusban érkezett el hozzánk s ezt kell vállalnunk és foly-
tatnunk tevékeny vallási életünk során, miközben gyarlóságunk kö-
vein is botladozunk. A szeretet gyakorlója a segítségre szoruló em-
bert veszi észre. Megértették ezt a tanítást az első századi 
őskeresztények, megértette szent Miklós püspök (akit Mikulás né-
ven emlegetünk), a magyar szent Erzsébet, megértették a János lo-
vagok és sokan mások. Megértették a táti hívek is, akik csoportba 
szerveződtek, hogy a szeretet szolgálatot egybehangoltan végezhes-
sék településünkön. Ebben az áldozathozó aktivitásban a krisztus 
elv érvényesül: testvéreim azok is, akik vér szerint nem tartoznak 
hozzám.  
 A táti csoport 2002. szeptemberében tartotta alakuló ülését hat fő 
részvételével. Még ez évben elkezdték a használt ruhák gyűjtését és 
továbbadását. Szabó Imre biztosított ekkor raktárhelyiséget a ru-
háknak telephelyén, később a Kántorházba került a raktár. 2003. 
szeptember 28-án igeliturgia keretében nyerte el a csoport a hivata-
los elismerést az egyház részéről Écsy Gábor atyának, az Egyház-
megyei Karitász igazgatójának jelenlétében. Részt vettek ezen még 
a helyi plébánoson kívül: Molnár Alajos kanonok nyergesi plébá-
nos, Szabó János süttői plébános, továbbá Ferenczy Rudolfné a 
Bajóti Karitász Régió vezetője és a környékbeli karitász csoportok 
képviselői. 
 Egyházmegyénk 1994-es zsinatának határozata értelmében lét-
rehozták az Egyházmegyei Karitászt, amely az országos Katolikus 
Karitász egységeként működik. Az egyházmegye régiókra van 
osztva s ezen belül léteznek a plébániák (települések, egyházközsé-
gek) karitász csoportjai, a plébános felügyelete alatt.  
 Helyi csoportunk vezetője Milinszki Márta lett, aki egyik szor-
galmazója volt a csoport megalakulásának s aki most is vezeti.  
   

Jelenleg 20 körül van a létszámuk. Havonta megbeszélést tarta-
nak, ekkor koordinálják a munkákat, megbeszélik, kiosztják a fel-
adatokat. Az elsődleges feladat ez: nyisd rá az ajtót a szobafogság-
ban lévő magánosra, betegre, öregre s mondd meg, hogy Jézus 
nevében jöttem hozzád… 

Havonta megbeszélést tartanak, ekkor koordinálják a munkákat, 
megbeszélik, kiosztják a feladatokat. Az elsődleges feladat ez: 
nyisd rá az ajtót a szobafogságban lévő magánosra, betegre, öreg-
re s mondd meg, hogy Jézus nevében jöttem hozzád… Ez manap-
ság nem kevés a magánosok, elnehezültek szemével nézve, hiszen a 
hozzátartozók is elfoglaltak. Pénzzel nem tudnak segíteni; 60-80 
ezer Ft áll rendelkezésükre évente helyi forrásokból. Ebből fedezni 
kell a működési költségüket, a fennmaradó szétosztható összeg tár-
gyiasult formában jut el a számon tartott segélyezettekhez kará-
csony és húsvét alkalmával, ami csak jelkép értékű, hiszen jelenleg 
kb. 400 személy van a látóterükben. Évente van szentmise a temp-
lomban öregek, betegek részére, amelyre személykocsikkal szállít-
ják a nehezen mozgókat. Ennek keretében vehetik a betegek szent-
ségét s ez jó alkalom az egyház szándékának megvalósítására, hogy 
ti. ha az életed 60. évét betöltötted, vedd a betegek szentségét, akár 
beteg vagy, akár nem. 

Az időseken kívül a gyerekekre is figyelnek, közöttük is vannak 
rászorulók. 2004-ben és idén is szerveztek egy hetes napközis tábort 
azon helyi gyerekek részére, akiknek nincs módjuk elmenni nyaral-
ni. A gyerekek napi ötszöri étkezést kaptak és foglalkoztak velük. A 
nyáron Szerbia és Szlovákia területéről is fogadtak egy-egy csopor-
tot egy hétre. Ezek költségeinek fedezéséhez az egyház, a helyi és 
kisebbségi önkormányzat és vállalkozók is hozzájárultak. 

A karitatív munkát az égiek segítsége nélkül kitartóan nem 
lehet végezni. Ima keretébe teszi a csoport a megbeszéléseket s tag-
jaik lelkigyakorlatokon vagy más vallási áhítatokon vesznek részt a 
rendszeresen látogatott szentmiséken kívül. 
 Egy mondatnál több lehetőséget kaptam ugyan a Walzerben, 
mégis azzal az egy mondattal fejezem be köszönettel: Gyertek, 
csatlakozzatok hozzájuk áldozatot hozni, mert még kevesen van-
nak a település létszámához képest! 

Kardos Mihály plébános

ÜÜnnnneeppvváárróó  nnaaggyyccssaalláádduunnkk……  
 
 Jézus születésének ünnepe, Karácsony közelít, aztán néhány 

nap, és máris ránk köszönt az Új Esztendő. Így bizony ünneplő szí-
vünk, és számvetést, újabb terveket készítő értelmünk szinte együtt 
késztet számadásra bennünket.  Ezért is kezdem azzal, hogy - anya-
gi gondokkal terhelt - nagyközségünk önkormányzata, képviselő-
testülete nevében is köszönettel tartozom minden Táton élőnek, hi-
szen jó szívvel ide írhatom: megértésből, türelemből, összefogásból 
kiválóra vizsgáztunk. Az augusztus végén átadott, közös érdeket 
szolgáló elkerülő út és árvízvédelmi fővédvonal építésével járó zűr-
zavart elviseltük.   

  Köszönöm azt is, hogy az idei, minden eddiginél nagyobb sza-
bású Táti Pünkösdi Napok ünnepségünkön, melynek során  -
Buseck, Molln, Ebed után Kaplonnyal is megköthettük a 
testvértelepülési szerződést- egyetlen nagycsaládként fogadtuk 
vendégeinket. A legnagyobb, leghálásabb köszönet azért az egyön-
tetű kiállásért jár, mellyel elkezdődött és  véget nem ért harcunkat  -
a szomszéd települések képviselőivel - példaértékű összhangban 
támogatták. A közvetlen közelünkben, embert és természetet egy-
aránt veszélyeztető cementgyár- és hulladékégető ordas szándékra 
gondolok…Országos hangja volt  az önvédelmi harcunknak, ami 
még nem ért véget, s amit a magunk, a gyermekeink és unokáink 
érdekében tovább folytatunk. Várakozással, reményteljes bizako-
dással tekintünk Karácsony, s az Újév elé, ugyanakkor lelkiismere-
tes visszatekintéssel is. 

E meghitt, minden ünnepnél szebb ünnepre készülve, az év for-
dulójára tekintve reméljük, hogy az Új Évben is tartani tudjuk a fej-
lesztés ütemét. Örülünk annak, hogy működőképesek maradtunk, 
hogy újabb utcáinkat sikerült európaivá „varázsolnunk”. 

Karácsony Jézus Krisztus születésének, a szeretetnek,  a csalá-
doknak ünnepe.  Mi itt, már-már nagycsalád vagyunk. Hadd kíván-
jam hát, hogy a szeretet és a békesség uralják mindennapjainkat is ! 
Hiszem, hogy Jézust váró, békés otthonunk melegében  a csalá-
dunkban  megélt szeretet még inkább jellemző lesz Tát nagycsalád-
jára is. Meghitt Karácsonyt és Boldog Újesztendőt kívánva,  azt is 
kívánom, hogy mind többen tudjunk szeretni és szerethetővé válni. 

Szenes Lajos polgármester



    
2000 óta minden évet az újévi koncerttel nyitjuk meg – idén 

rendhagyó módon a templomban köszöntöttük az új évet. A gyö-
nyörű énekhang mellé – amivel Szabó Magdika örvendeztetett meg 
bennünket – Kossuth díjas művészünk Bánffy György irodalmi ösz-
szeállítását hallhatta a táti közönség felejthetetlen előadásban. 

Következtek a hagyományos bálok farsang idején – a Nősem-
ber bál Asszonybálok, az iskolák, óvodák hagyományos rendezvé-
nyei. 

Már több éve rendezi meg kultúrházunk a borversenyt – remél-
jük 2006-tól már a megalakult hegyközség veszi át tőlünk ezt a szép 
és nemes programot. 

Több komoly és könnyűzenei koncert került megrendezésre in-
tézményünkben, a zeneiskola tanárainak közreműködésével zeneka-
runk előadásában, vagy a Musik-Land Utazási Iroda szervezésében. 

A Táti Galériában számos rangos kiállítást tartottunk: Simon 
M. Veronika festményeiben, a Fertődi Árkádia Galéria képeiben, 
Barcsay Kálmán grafikus és festőművész alkotásaiban, Miklós Já-
nos Erdélyből Tátra látogatott művészi képeiben, Mechler Péter fa-
faragásaiban gyönyörködhetett a táti közönség. 

Nagyrendezvényünk: a Táti Pünkösdi Napok. Mint minden év-
ben, idén is 4 napos rendezvénysorozattal köszöntöttük ezt a szép 
tavaszi ünnepet. Bár a pénz egyre kevesebb – igyekeztünk színvo-
nalas programokkal kitölteni ezt a napot: könnyűzenei koncert, bá-
lok, kultúrcsoportjaink színpompás felvonulása és bemutatói. 

A nagyrendezvények sorát idén a TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 
TALÁLKOZÓJA a TÁTI ZENEKAR FENNÁLLÁSÁNAK 20. év-
fordulója alkalmából megrendezésre került program bővítette. Több 
külföldi vendég jött el hozzánk erre az ünnepre. Schrattenbachi ba-
rátaink zenekarukkal, Schöstetteniek a táti Sportegyesület vendége-
ként. Mönchsdeggingenből a Polgármesterasszony küldöttséggel 
vett részt a jubileumi rendezvényünkön. Itt voltak testvértelepülése-
inkről Mollnból, Busckből és Ebedről. Ezen az ünnepen írtuk alá a 
romániai Kaplony faluval együttműködési szerződésünket, ahonnan 
szívet melengető szép kultúrműsort hallhattunk, láthattunk. 

A szüreti felvonulás és bál következett rendezvényeink sorá-
ban. A színpompás felvonulást egyre nehezebb megszervezni, a 
környékbeli fogatosok (Mogyorósbánya, Nagysáp, Tokod) segíte-
nek, hogy ezt a szép hagyományt folytatni tudjuk. 

Az évet a már hagyományos Adventi Kiállítás és Vásár meg-
rendezése teszi bensőségessé. Idén különösen szép keretet adott 
Czibuláné Csicsman Erzsike porcelánbabáinak bemutatója. A me-
gye több településéről is ellátogattak hozzánk megcsodálni a kiállí-
tást. A táti iskolák, óvodák, intézmények mellett Nyergesújfalu in-
tézményei Esztergom, Tokod lakói is nagy számban jöttek el 
hozzánk. A kiállítás látogatóinak száma meghaladta az ezer főt, 
méltán adva szép befejezést a 2005-ös évnek. 

„Ez a kiállítás egy fénysugár, egy felkiáltójel, hogy emberek 
ide figyeljetek, mert van még kedvesség, szeretet a világon” –
mondta az országban elsőként megrendezett kiállítás megnyitásakor 
Keglovich Ferencné (a nemzetközi babaszervezet magyarországi 
elnöke) „Ez a kiállítás demonstráció: kiállás olyan emberi értékek 
mellett, amelyek egyre kevésbé vannak jelen a társadalomban.
Szépséget, kedvességet, a szeretetet sugározzák felénk.” 

Ezekkel a szép sorokkal kívánunk Önöknek a kultúrház minden 
dolgozója nevében áldásos Karácsonyt, békés, boldog új esztendőt. 

Kátai Ferencné kultúrigazgató
 

  
 
 
 
 

ÉÉvv  vvééggii  kkuullttuurráálliiss  vviisssszzaatteekkiinnttőő  
 
Már csak két nap van hátra a BABAKIÁLLÍTÁS bezárásáig, de 

jönnek-jönnek az emberek látni ezt a csodát. A babák készítőjével: 
Czibuláné Csicsman Erzsikével boldogan látjuk, hogy aki szomorú-
an, rosszkedvűen jött el mosolyogva távozik a kiállításról. 

Reméljük – a kultúrház dolgozói mindannyian –, hogy nemcsak 
ennek a szép kiállításnak kapcsán, hanem egész évi munkánk során 
is sikerült ezt a hangulatot sugározni, jókedvre deríteni házunk láto-
gatóit. 

Ilyenkor év végén visszatekintünk az elmúlt hónapokra, mit is 
sikerült elérni abból, amit elterveztünk. Kultúrcsoportjaink 2005-ös 
munkájára visszanézve: 

Német Nemzetiségi Dalkörünk az előző évekhez hasonlóan 
szép sikereket könyvelhet el 2005-ben is. Részt vettek minden hazai 
megmérettetésben, látogatást tettek ausztriai testvértelepülésünkön 
Mollnban – ahol több hazai énekegyüttes mellet üdítő színfolt volt a 
csinos táti aranykoszorú, szép éneklésével. 

A fúvószenekar – bár Ők egyesületi formában kötődnek a kul-
túrházhoz – öregbítették a táti zenei hagyományok nemzetközi hír-
nevét. A helyi rendezvényeken való részvételünk mellett több kör-
nyékbeli településen felléptek. Bükön templomi hangversenyen, az 
Ünnepi Napok záró rendezvényén szerepeltek, de jártak Buseckben 
is, Németországi testvértelepülésünkön. 

Mazsorettjeink – közel 100 fő – méltán kultúrházunk büszkesé-
ge. Előadásaik mind-mind egyben a siker záloga is – lehet az helyi, 
megyei vagy országos bemutatkozás. Jártak ebben az évben Né-
metországban, két alkalommal is – minden szereplésükkel öregbítve 
Tát jó hírnevét. 
 

30 éves Csillagász szakkörünk. Egyre nehezebb az utánpótlás 
nevelése, de ők is igyekeznek megőrizni a hosszú fennállás alatt el-
ért eredményeiket. Idén a rendszeres szakköri munka mellet a nyári 
országos csillagász táborban Mogyorósbányán erdélyi testvértele-
pülésünkről nyolc gyereket láttak vendégül, szervezték a 10 nap 
alatt programjaikat. Több tudományos rendezvény házigazdái vol-
tak. 

Bontogatta szárnyait Báb szakkörünk is, többször bemutat-
koztak a közönségnek. 

Magyar néptánc csoportunk a Pünkösdi Napokon fergeteges 
sikerrel mutatkozott be – reméljük a szép kezdet későbbiekben is 
szép gyümölcsöket érlel. Pár hónap babaszünet után Székely Szilvia 
folytatja áldásos tevékenységét. 

Társastánc csoportunk – ahol 24 fiatal tevékenykedik –
ugyancsak méltán büszkeségünk. Egyre nagyobb ismertségre tesz-
nek szert, egyre többször hívják őket szerepelni, pl. környékbeli, de 
országos rendezvényekre is. Voltak 2005-ben Németországban is, 
ahol nagy sikert arattak táncaikkal. 

Ha az elmúlt évet értékeljük, szólni kell rendezvényeinkről is. 
Természetesen helyhiány miatt csak a legfontosabbakat említjük: 

A Táti Mazsorett Csoport és a Táti Formációs Tánccsoport Békés, 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt
Kíván minden táti polgárnak! 

KKuullttúúrrhháázz  úújj  éévvii  pprrooggrraammaajjáánnllaattaa  
Dec. 31. Szilveszteri Bál 
Jan. 15.  Újévi koncert / Közreműködik a Táti Német Nemzetisé- 
                  gi Fúvószenekar illetve a Táti Formációs Tánccsoport és 
                  a Táti Mazsorett Csoport 
Jan. 21.  Szülők-nevelők bálja 
Feb.   4.  Községi iskola farsangi bálja 
Feb.   5.  Községi óvoda farsangja 
Feb.   7.  A Táti Polgári Kör vendége: Fritz Tamás politológus 
Feb. 19.  Kertvárosi óvodások farsangja 
Feb. 20.  Farsangolás a hölgyeknek 
Feb. 26.  Nősember bál a Városlődi zenekarral 
Feb. 27.  Farsangolás a hölgyeknek 



                                             
 

December 6-án a Mikulás látogat el intézményünkbe. Ez a nap a 
legkedveltebb gyermekünnepek egyike. A piros ruhás, puttonyos , 
ajándékot osztogató Mikulást színvonalas műsorral köszöntik a 
gyermekek.(Miklós nevű püspök emlékére, aki a névnapján ajándé-
kot osztogatott). 

December 13-án a Luca napján elvetett búza kizöldellve a kará-
csonyi asztalok  ékessége.  

A decemberi jeles napok sorában a karácsony a legszebb , a népi 
és vallásos hagyományokban a leggazdagabb ünnepünk.. Ősi ün-
nep. A keresztény világ Jézus születésnapjaként említi. 
Luther Márton tette a karácsonyt a gyermekek nagy ünnepévé. 
Hogy minél emlékezetesebb legyen számukra a jászolban fekvő 
Kisjézus, szokásba hozta az ajándékozást. 

Karácsonyra várva fenyőkoszorúkat helyezünk el az ajtókon, 
szalmából készült angyalkákkal díszítjük a fenyőágakat. A folyo-
sókra ünnepi képek kerülnek, a csoportszobák ablakaira karácsonyi 
jelképeket festünk.  

 
A gyermekekkel közösen elkészítjük a betlehemet, pásztorjáték-

kal felelevenítve a szent család történetét. 
Azok a karácsonyi díszek is a csoportokban készülnek, melyek-

kel a nagycsoportosok feldíszítik a falu  nagy fenyőfáját, - és ame-
lyekkel megajándékozzuk az Idősek Otthona lakóit. 

Az ünnepi asztalokra kerülő mézeskalácsokat is az óvodában süt-
jük. Karácsony napján a gyertyafényes fenyőillatú csoportszobák-
ban minden óvodás kiválasztja a karácsonyfa alól a rég várt titokza-
tos ajándékokat. A díszben pompázó fa alatt dalokkal , versekkel 
fejezzük ki szeretetünket azok iránt akikkel egész évben együtt 
élünk. 

A bölcsődések, az óvodások , az ott dolgozó felnőttek és a 
Gyermekjóléti Szolgálat nevében kívánunk minden táti lakosnak 
Boldog , Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendőt. 

 
Kishonti Lászlóné óvodavezető

  
 
 
 
 
 

TTééllii  üünnnneeppkköörr  aazz  óóvvooddáábbaann  
 

Táton a 2005/2006-os nevelési évben 167 óvodáskorú gyermeket 
oktatunk, és 1 bölcsődei csoportot működtetünk intézményünkben. 
Tevékenységközpontú programunkban jól illeszkedik a hagyomá-
nyok átörökítése. Talán nem lesz érdektelen, ha összefoglalom, mi-
lyen lehetőségeink vannak az óvodában a népszokások megőrzésé-
re. 

A téli ünnepkör magába foglal egy sor vallásos eredetű ünnepet, 
melyeknek saját jellemző szokásanyaguk van. 

December az ünnepvárás ideje. Óvodánkban nagy hagyománya 
van az adventnek. Egymás szeretete az egymásra való figyelés, ösz-
szetartozásunk érzése ebben az időszakban még inkább erősödik. A 
kicsikkel közösen készítjük el az adventi koszorút, közben feleleve-
nítjük a télhez kapcsolódó dalokat, verseket. 
 

KKaarrááccssoonnyy    eellőő tt tt   
 

Ez az időszak tele van szeretetteljes izgalommal, hiszen tervez-
getünk, készülünk a szeretet ünnepére. Így van ez nem csak a csalá-
dokban, hanem Táton, a Lavotta János Zeneiskolában is. 

Az elmúlt hetekben értek véget a kultúrházban megrendezett ün-
nepi hangulatú tanszaki hangversenyek. Több - igazi jó előadói ké-
pességű gyermektől - kitűnő, csodálatos művészi teljesítményt hall-
hattunk. Az előző évekhez viszonyítva örömmel jelenthetem ki, 
hogy a szereplő tanulók színvonalas szereplése egyértelmű, jelentős 
fejlődést mutat. Ez a fejlődés nem csak örömteli, hanem szükséges 
is az iskola jövője szempontjából. Úgy gondolom nem rajtunk fog 
múlni a jövő.  

Nem ünneprontásként szánom a következő nagyon fontos infor-
mációkat, de tudnunk kell a problémákról is.  

Mint tudott, az alapfokú művészeti oktatási intézményekben dol-
gozókat nagyon felháborította az, hogy az ország költségvetés-
tervezetében az eddig biztosított gyermekek után járó fejkvóta 
/állami támogatás/ összegét jelentősen csökkenteni akarják. Ez ko-
moly gondokat okozna az önkormányzatoknak az ilyen típusú in-
tézmények fenntartásában. Szerencsére ezt a tervezetet nem szavaz-
ták meg. Így a 2006-os évre is változatlanul marad a 2005 évre 
megállapított fejkvóta összege. Talán most - ismerve Önkormány-
zatunk pozitív hozzáállását - kevesebb aggodalommal gondolhatunk 
iskolánk, benne a szülők legdrágább kincsének – a gyermekek jövő-
jére. 

És ami biztosan örömteli tény, hogy: december 18-án 17 óra-
kor a katolikus templomban, a kultúrház rendezésében lesz az idei 
Falu-karácsony, ahol a község fúvószenekarának ünnepi műsorában 
- állandó zenekari tagként - több zeneiskolás tanulónk is közremű-
ködik. Valamint, többek közt a zeneiskola tanárai is szeretnének az 
ünnepi hangulathoz műsorukkal hozzájárulni. 

 

A zeneiskola tanulói szívesen tesznek eleget a hangszeres sze-
replésre való felkéréseknek. Közvetlen környezetünkben, elsősor-
ban az általános iskola Mikulás és karácsonyi ünnepei rendezvénye-
in is többen fognak szerepelni.  

2005-21-én 11,30 órakor pedig immár hagyományosan, -szintén 
a templomban- lesz az általános iskola ünnepélyes karácsonyi mű-
sora. 

Az ünnepi rendezvényekre nagy szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt.  

A zeneiskola tantestülete és tanulói nevében békés, szeretettel-
jes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok mindannyiunknak. 

Maruzsa János igazgató
 



    

  
 
 
 

EEddiitt  nnéénnii  hhaalláásszzllééjjee  
  Azt, hogy Karácsony szent ünnepe közelít, Csonkáné, közismertebb 
nevén Edit néni és családi csapata már jóval korábban megérzi Táton. 
Mint mondják, a szent ünnep előtti két hétben alig győzik a környéken 
és messze földön egyaránt híres karácsonyi halászléjükhöz szükséges 
pontyok fogadását, konyhai előkészítését, főzését.  Merthogy évek óta 
úgy van az: az előre megbeszélt időre, sokszor több nappal előbb, még a 
fővárosból is megjönnek  az ételhordókkal, lábasokkal jól fölszerelke-
zett, igazi halászlé-kedvelők, akik hazaérkezve, a fenséges, ínycsiklan-
dozó ételt, mélyhűtőbe helyezik a szent estéig. Edit néni, Edit lánya, és 
Viktória, az unoka egymást kiegészítve mondják:  
  - Mi bizony a szent este előtti napokban szinte csak néhány órát pihe-
nünk, de szívesen törődünk, főzünk, hiszen elkészül az a rengeteg adag 
halászlé, amiből még külföldre is visznek tőlünk.  Fáradunk, de ennek 
ellenére alig várjuk ezt az időszakot, hiszen örülünk a sok vendégnek, 
nem bánjuk, hogy még Ádám-Éva napján is koraestig adagoljuk az ün-
nepi főztünket.  Nézze, az az úr ott a harmadik asztalnál Kanadából, 
Calgariból jött Magyarországra, a rokona hozta ide, mert igazi halászlé-
re vágyott.  

Németh Lajos úr, a jóllakott, kanadai vendég minden szavával Edit 
néni főztjét magasztalja,  aki ötven éve bűvöli konyháján készült ételei-
vel a gyomrunkat, azt mondja, a lánya, Edit már jobb halászlét főz nála, 
és az unokája, Viktória tudása is ígéretes. Akik korábban a táti Autós 
csárdában, a Halász csárdában, és tizenöt éve nyílt, unokájáról elneve-
zett Viktória étteremben egyszer is vendég volt már, sosem felejti a kor-
talanul fiatalos Edit néni főztjeit. 

Legfőképpen nem felejthető  a jól bevált recept szerint ké-
szülő halászléjük, melyhez  négy-öt óráig főzik az alapot, amit 
átpaszíroznak, hogy sűrű legyen a illatozó, pompás pontyszele-
teket úsztató étek, a híres táti halászlé, melynek jól bevált, tel-
jes receptjét  -bár sokan kérték- még soha  senkinek nem árul-
ták el, s ami olyan finom, hogy már szeptemberben érkezik rá a 
karácsonyi igénylés. 

Miközben egy lélegzetvételnyi szünetben fényképezem a há-
rom gráciát, arra kérnek feltétlenül írjam meg. Békés, boldog 
karácsonyt kívánnak minden eddigi és leendő, kedves vendé-
güknek!                                                              Mészáros István

Kis hazánkban, de gyanítom, Európában is nehezen találnánk olyan aktív, életerős, idős 
urat, mint amilyen a Táton élő, december elsején éppen századik életévét betöltő Bula Mi-
hály, nyugdíjas asztalosmester, aki, ha teheti, jó időben reggeltől estig a kertjét, szőlejét 
ápolja, vagy – hivatásos edző lévén – a gyerekeket sportolni tanítja.  Amíg bírta, rendszere-
sen edzette önmagát is. A bringázásról ma sem mond le, ami érthető is, hiszen hozzászokott 
a mindennapi, kemény testmozgáshoz. Húsz évig focizott a Dorogi Építők csapatában. A 
szénbányászat Dorogi Asztalos üzemétől harmincöt éves szolgálat után ment nyugdíjba. 
Húsz éve özvegy, egyedül él, mert mint ezen a szép, keddi napon frissen kiborotválkozva 
mondja, mehetne ő a lányához, a fiához is, de, marad,  amíg lehet, a maga ura szeretne ma-
radni. 

- Mihály bátyám! Ön többek közt arról ismerik, hogy ebédelni még százévesen is napon-
ta elkerékpározik a Szent György Szeretetotthonba. De ma, november harmincadikán, szer-
dán, máshol ebédel.  Ünneplő ruhába öltözöttben van, sorra fogadja szerető családja kö-
szönteni érkező tagjait, és együtt mennek majd a helyi Halászcsárdába, melynek 
különtermében, ünnepi asztal mellett köszöntik egészségben telt életkorát, és fogyasztják el 
Önnel az ünnepi ebédet. 

 - Bevallom, ma kissé izgatott vagyok. Jól esik a törődés, és a Teremtőnk kegyelme… 
És, ha már kérdezte, azt is elárulom, én finom, tésztával dúsított marhahúslevest rendelek 
majd, aztán jöhet a másik kedvencem, a rántott ponty. 

Megtudtuk, azon a szép napon, este hatkor a táti Kultúrházban  harminc tagú zenekar ját-
szotta a Bányászhimnuszt. A nagytelepülés teljes testülete, a helyi  egyházközség képvise-
lői, a Bányász Nyugdíjas Klub és -Dalkör tagjai jelenlétében  Szenes Lajos polgármester 
köszöntötte Mihály bácsit, aki  aznap Tátért  Emlékérmet, és  sok-sok ajándékot, többek 
közt egy új kerékpárt kapott.  

 

BBuullaa  MMiihháállyy  sszzáázzeesszztteennddőőss  

Kép-szöveg: Mészáros István 
Kedves Bula Mihály! A jó Isten éltesse erőben, egészségben! S engedje meg, hogy a keveseknek megadatott, december elsején megün-

nepelt, százéves születésnapjára visszaemlékezve, nagy-nagy tisztelettel, szívből gratuláljunk, és kívánjunk Önnek gyönyörű Karácsonyt!!  
 

PPoorrcceelláánnbbaabbáákk  ssiikkeerree  
 

December elején nyílt meg, és sikeresnek, vonzónak bi-
zonyult a táti származású, Esztergomban élő Czibuláné 
Csicsman Erzsébet által készített porcelánbabák tárlata. 

Igényesek,  egyszerre múltat idézők és maiak ezek a bá-
jos, a gyerekek, felnőttek által egyaránt megcsodált, és ti-
tokban irigyelt porcelánbabák, melyekkel a hónap közepé-
ig barátkozhatunk, persze csak tisztes távolról, mert 
bizony a gyerekek, főleg a leányok, bármelyik kedves ba-
bát szívesen kézbe vették, dajkálták volna. 

Mészáros István
 



   
 

A kicsik és nagyok együtt szerepelnek, így igazi karácsonyi han-
gulatot keltenek mindannyiunkban. 

Farsang a jelmezbálok és mulatságok időszaka. A legkisebbek 
jelmezbe öltözve verset is mondanak, a nagyobbak pedig osztá-
lyonként adják elő zenés jelmezes jeleneteiket. Meglepetésként a 
nevelők is jelmezes paródiákkal szórakoztatják a gyerekeket és fel-
nőtteket egyaránt. 

Ebben az időszakban tartjuk meg a hagyományos Szülők – Ne-
velők Bálját is. 

Március 15-én a község számára tartunk fáklyás felvonulást, me-
lyet a nemzeti ünnepünkre történő megemlékezés és koszorúzás kö-
vet. 

A húsvéti szünet közeledtével ismét játszóházzal várjuk tanuló-
inkat. Tojást festünk, nyuszit hajtogatunk, üdvözlő lapokat rajzo-
lunk. 

Május elején saját készítésű ajándékkal és zenés-verses összeállí-
tással köszöntjük az édesanyákat. Ezeket a megható köszöntéseket 
mindig hálával fogadják az anyukák és nagymamák.  

Május végén, június elején rendezzük meg az iskola napokat. Itt 
versenyekkel, játékos programokkal szórakoztatjuk a gyerekeket és 
az idelátogató vendégeinket. Az iskolanapot hagyományosan táncos
bulival fejezzük be. 

Júniusba az osztálykirándulásokon a felsősök távolabbi vidékre 
utaznak, az alsósok pedig közelebbi látnivalókkal ismerkednek 
meg. 

A tanév folyamán minden osztály megtekint egy-egy színházi 
előadást Budapesten, vagy más városban. Ebben a tanévben is az 
alsó tagozatosok bérletes előadássorozaton vettek részt. 

Az iskolánk természetesen nem önmagába zárt, hanem széleskö-
rű külső kapcsolatrendszerrel bíró intézmény. Csak néhány példa 
ezekre: 

Az óvodával rendszeres munkakapcsolatban vagyunk, megbe-
széljük a beiskolázással kapcsolatos közös dolgainkat, látogatjuk 
egymás rendezvényeit. 

A kultúrház helyet ad különböző rendezvények lebonyolításához.
A helyi önkéntes tűzoltók segítenek karácsonyfák kivágásában, 

az iskolanapok és más események rendszeres résztvevői. 
A polgárőrség a rendőrséggel karöltve ad biztonságot rendezvé-

nyeinknek. 
A Polgármesteri Hivatal az állampolgári ismeretek elsajátítását 

segíti 
A rendőrség – többek között – a drog megelőzésben, az iskola na-
pok bemutatóiban segíti munkánkat 

A személyes barátságok mellett a testvérvárosi kapcsolat ad le-
hetőséget tanulóinknak a nyelvgyakorlásra, hiszen minden második 
évben ellátogatnak Buseckbe, illetőleg vendégül látjuk a német gye-
rekeket.  

Karácsonyi végszóként had fejezzem be kis beszámolómat az is-
kolánkban is kiírt, József Attilától származó idézettel:„Igaz lelkün-
ket, akárcsak az ünneplő ruhánkat, gondosan őrizzük meg, 
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”      Simon János igazgató 

 

Látványterv 

IIsskkoolláánnkkrróóll......  
 
Az 1998-as iskola összevonás után az óközségi iskola (amelyet 

1868 óta jegyeznek), a "B" épület-, az 1958-ban átadott kertvárosi 
iskola pedig az "A" épület nevet viseli. Mindkét épület nyolc évfo-
lyamos. Az „A” épületben évfolyamonként kettő- a „B” épületben 
évfolyamonként egy osztály van. 

Az iskola tanuló létszáma 425 fő, akiket negyven pedagógus ne-
vel és tanít. Az intézmény szakos ellátottsága jó: 98%. Többen sze-
reztek, szereznek másod diplomát. Az iskola tárgyi feltételei is jók. 
Mindkét épület rendelkezik telefon, fax kapcsolattal, internet ellá-
tással. Az önkormányzat - anyagiakat nem kímélve - biztosítja az 
épületek folyamatos felújítását, karbantartását. Iskolánk feladata a 
korszerű, tudományos alapokon nyugvó, tovább építhető ismeret-
anyag közvetítése, tanítása, az erkölcsi nevelés. Ebben a munkában 
figyelembe vesszük a közösség, az adott gyermek képességeit.  A jó 
képességű, érdeklődő tanulók a tanítási órák után sokféle szakkör 
munkájában vehetnek részt a színjátszó körtől kezdődően a fizika-
és kémia szakkörökön át egészen a nemzetiségi táncig.  

A birkózó szakosztály országos szinten is élvonalhoz tartozik. 
Több egyéni országos bajnokunk és helyezettünk van, sőt csapat-
bajnokságokat is nyertünk. Vannak diák olimpiai bajnokaink, he-
lyezettjeink. Több versenyzőnk korosztályos Európa bajnoki helye-
zett lett.  

A tehetséges tanulókat tanulmányi versenyekre készítjük fel. 
Megyei szintű versenyeken évek óta kiemelkedően szerepelnek di-
ákjaink, és egy-két tantárgyból országos döntőbe is bejutottak már.  

A központilag meghatározott feladatrendszer kiegészül egyéni, 
az iskola Alapító Okiratában meghatározott - az önkormányzat által 
támogatott - célokkal: egyrészt a német nemzetiségi nyelv oktatásá-
val, melynek kettős célja van: a nemzetiségi nyelv tanítása mellett a 
nemzetiségi hagyományok megismertetése, elmélyítése, másrészt a 
számítástechnika emeltszintű oktatásával kedvező személyi- és 
technikai feltételek mellett a harmadik osztálytól kezdődően. Az 
alapellátás mellett logopédiai- és egyéb fejlesztést is biztosítunk az 
önkormányzat hathatós segítségével. 

A hagyományőrzés és hagyományteremtés rendkívül fontos a jó 
közösségek kialakításában, egyben tartásában, a lakóhelyhez, isko-
lához való tartozás érzésének megerősítésében, ennek érdekében 

Tát Nagyközség számára tartunk megemlékezést az 1956 forra-
dalom évfordulóján. 

December elején az alsó tagozatos gyerekek műsorral köszöntik 
a Mikulást, aki megajándékozza őket. 

Advent idején karácsonyváró játszóházat szervezünk tanulóink-
nak, ahol karácsonyi díszeket és apró ajándékokat készíthetnek. A 
gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, a szülők 
örömmel fogadják a kicsik által készített ajándékokat. 

A téli szünetet megelőző napon karácsonyi ünnepséget rende-
zünk a kultúrházban és a templomban. Sok vers, betlehemes jelenet, 
mesejáték gazdagítja az előadásokat.  
 

JJääggeerr  KKrriisszzttiiáánn  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  „„JJóó  ttaannuullóó,,  JJóó  ssppoorrttoollóójjaa””  
Nagy kitüntetés érte a  BVSC-Ganz-Tát Birkózó Szakosztályt Jager Krisztián teljesítmé-

nye által. Ugyanis ma, hétfő reggel tíz órakor a Néprajzi Múzeumban átvehette a Magyar 
Köztársaság „Jó tanulója, jó sportolója” címért járó kitüntetést. Krisztián remek példája an-
nak, hogy a sportot és a tanulást hogyan lehet párhuzamosan vinni úgy, hogy mind a két vo-
nalon, világszínvonalon, maximális teljesítményt nyújtva teljesítsen. Krisztián most már ne-
gyed éves a gimnáziumban, a műszaki egyetemre készül, és hozzá kell tenni, hogy kitűnő 
tanulmányi eredménye mellett a birkózáson belül bármely versenyen elindul, mindegyiken 
esélyesként lép szőnyegre.  

Ezt bizonyítja, hogy amikor elindulhatott az Európa Bajnokságon, mindig a öt közé vere-
kedte magát. Ezenkívül, aranyérmek sorát halmozta föl a néhány éves pályafutása alatt. 
Egyedülálló a hozzáállása a tanuláshoz és a sporthoz egyaránt. Méltán lehet példaképe a 
kezdő és már haladó, de még ifjú sportolóknak és gyerekeknek. Nagyon reméljük, hogy az ő 
életvitele, szorgalma és elhivatottsága hatással lesz a többi fiatalra és hasonlóképpen jó telje-
sítményt fognak nyújtani. Gratulálunk!                                              Lévai Zoltán vezetőedző 
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Ha csak a megyei otthonokról beszélünk, akkor a huszonhárom 

közül a táti az első tízben szerepel, és ebbe még a magán-otthonokat 
is beleértjük. Az összehasonlítás alapja lehet maga az épület, a ben-
ne lévő ellátás, a havi térítési díj és a belépéskor fizetett vagy fel-
ajánlott egyszeri összeg. Ez nálunk a következő: a teljes ellátásért 
havonta fizetni kell 45.000 Ft-ot. A 30 m2-es szobákban –hol előtér 
és külön WC, zuhanyzó is van, és az emeleten erkély, a földszinten 
kis kert is tartozik- az egyszeri hozzájárulás 1,7 millió. Ha ketten 
lakják az összeg feleződik. Az úgynevezett 2x2 szobák 12 négy-
zetméterén 2 fő lakik, és párhuzamosan elválasztva külön szobában 
ismét két személy. Ám ők négyen járnak a közös WC-re a külön 
előtérben. Itt az egyszeri összeg 450.000 Ft és a havi térítés szintén 
45.000 Ft. A háromfős betegszobákban ugyanazon havi térítési díj 
mellett a „beugró” is ugyanaz. 

Hogy az élet milyen is egy ilyen szükséghelyzetben azt ma már 
sokan sejtik és tudják is. Otthonunk reggeltől estig nyitott és nem 
csak a tátiak számára, tehát szívesen látott vendég minden érdeklő-
dő. A közösségi életnek erről a formájáról már nálunk is sok szak-
dolgozat mesél és épp a nálunk dolgozó kollégák munkája nyomán 
Ma, amikor az alvást leszámítva több időt töltünk a munkahelyün-
kön, mint otthon, és lassan az iskolába járók is a felét nem a szeret-
teikkel töltik el napi idejüknek – nem is olyan nagy dolog arról dön-
teni, hogyha már nehezebben megy az élet otthon egyedül, akkor 
hát mit is válasszak? 

Az a számtalan lehetőség, amit az egyén még ilyen körülmények 
között is ki tud használni magának, lehet, hogy teljesebb életet biz-
tosít. Arról már nem is beszélve, hogy aki a közösségi létben újra 
felfedezi azt, hogy még hasznossá is válhat mások számára, az már 
a tökéletesedés  kezdet: 

És végül Emike kedves verse legyen a zárszó: 
 

„Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni, 
Próbálj meg a sorssal bátran szembenézni. 
Hiszen a lelked még nem üres kiégett, 
V edd észre hát bátran körötted a szépet. 
Tárd ki csak szívedet minden szépnek, jónak, 
Nyújtsd segítő kezed a rászorulónak, 
Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak, 
Mert, - hidd el az emberek nem is olyan rosszak. 
 

Sütkérezz még kissé őszi napsütésben. 
Lapozgass csendesen emlékek könyvében. 
S hogyha a sorsoddal meg tudtál békélni, 
A még hátra lévőt, könnyebb lesz leélni.” 

Kátai Ferenc igazgató

  

Látványterv 

IInnttéézzmméénnyyeessíítteetttt  sszzoocciiáálliiss  ggoonnddoosskkooddááss  TTááttoonn
 

Ezen újság hasábjain Mészáros István szerkesztő és újságíró ba-
rátom már közölte egyik cikkét a 24 órából, mit abból az alkalom-
ból írt, hogy a Szent György Otthon – Szent János Ispotály 2005. 
október 6-án volt 10 éves. 

Most bíztatására tollat ragadok én is, hisz jelezni akarjuk, hogy 
az élet ezen a téren nem velünk kezdődött, hanem már jóval koráb-
ban. Kezdhetnénk akár 1181-el is, midőn az akkori kis templom 
mellett lovagkolostor is működött, melyben ispotály is volt. (ispo-
tály = hospitál – kiskórház)  Ám mi a közelmúlttal kezdjük. Stefán
Zoltánné Latkovszky Ani 1974. december 23-án –karácsonyi aján-
dékként- elindítja az Öregek Napközi Otthonát a Fő utca 78-ban, a 
valamikori kántorházban huszonöt fős napközis idős ember és tíz fő 
területi ellátott volt a kezdeti létszám. 1987-be az Idősek Klubjában 
már harminc fő van és szociális étkeztetést negyvenheten kapnak. 
Három fő főfoglalkozású mellett nyolc fő tiszteletdíjas munkatárs 
van. Ezen év március 1-től már Kertész Lászlóné a vezető, aki az 
ellátottakkal és kollégákkal 1988-ban az Árpád utca 33-ba költözik, 
a volt Adolf Béla házba. Az Idősek Klubjában negyvennégy fő van, 
a területi gondozásban huszonnyolc férfi és negyvenkét nő. 1991. 
március 15-től hat fő számára már szállást is biztosítanak. Ám az 
öreg vályogépületben és a kevés dolgozó kollektívával a munkát –
hivatást végezni nagyon nehéz.  

A táti önkormányzat ekkor már több sikeres nagy beruházásának 
a felén túl van és az újabb döntés nem egy tornacsarnok mellett 
szól, hanem egy szociális otthon felépítését tervezi. Visszatértünk 
az ősök eredeti elképzeléséhez, hisz Keresztelő Szent Jánosról ne-
vezett egykori táti lovagok a betegápolást is feladatuknak tekintet-
ték. Címereink is az ő pecsétnyomójuk két oldaláról való, ahol a 
feliratok jelzik nevüket és tevékenységüket. A címerpajzsunk felső 
felében lévő isteni bárány az irgalmasság jelképe.      

1995. október 6-án, az Aradi vértanúk Napján! indítottuk hivata-
losan az új házat. A következő évben a hatvannégy fő bentlakóból 
harmincnégy fő szinte teljes ellátásra szorul. A havi térítési díj (tel-
jes ellátás, mosás, takarítás stb) 17.500 Ft ekkor. Az egyszeri „be-
ugrók”, a szobák nagysága és a férőhely szám szerint 600 – 300 –
200 és 100 ezer forint összegűek voltak.  

Az elmúlt években többször írtunk az intézményről, számtalan 
országos és helyi TV is jelezte életünket, annak minőségét. 

Az élet, és főleg annak alkonya általában a normális esetekben 
nem szabadna, hogy nagyon eltérjen egymástól. Igaz, most nem 
mások országáról beszélünk. De sajnos manapság kis hazánkon be-
lül is nagy a minőségi szóródás. 
 
FFooggllaallkkoozzttaattáássii  IInnffoorrmmáácciióóss  PPoonnttookk  mmeeggyyéénnkk  1111  tteelleehháázzáábbaann
 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat „Közelebb az ügyfelekhez” programja 
keretében országos szinten az év végéig 350 olyan helyen nyílik Foglalkozta-
tási Információs Pont, melyek általában a kistelepüléseken élők számára vi-
szik helybe a munkaerő-piaccal kapcsolatos információkat. 

2005. december 1-jétől megyénkben 11 teleházban lesz Foglalkoztatási In-
formációs Pont, melyek működése a teleházak számítógépes hálózatára épül. 
Az érdeklődő álláskeresők az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján lé-
vő hatalmas mennyiségű információjából válogatva kaphatnak segítséget az 
álláskereséshez, tanuláshoz, és tájékozódhatnak minden egyéb foglakoztatás-
sal, munkavégzéssel kapcsolatos témában. A munkáltatóknak pedig megis-
merhetik a munkaügyi központ szolgáltatásait, pályázati kiírásait, támogatási 
formáit, illetve azok igénybevételének feltételeit. 

Az új szolgáltatás a következő települések teleházaiban vehető igénybe: 
Almásfüzitő, Bakonysárkány, Csatka, Neszmély, Súr, Tát, Vértessomló, Lá-
batlan, Úny, Esztergom (A mi házunk tanoda és teleház,) Komárom (Szőnyi 
teleház). 

A munkaügyi központ gondoskodott arról, hogy - akik nem kellően járato-
sak az internet használatában,- ahhoz segítséget kérhessenek.  

Az érdeklődők mind a 11 teleházban olyan, - korábban munkanélküli sze-
mélyektől - kaphatnak segítséget, akiket a munkaügyi központ felkészített az 
információs feladatokra, és akiknek a munkavégzését, foglalkoztatását anya-
gilag is támogatja a munkaügyi szervezet. 

Minden Foglalkoztatási Információs Pontot működtető 
teleház szorosabb munkakapcsolatban áll azzal a munka-
ügyi kirendeltséggel, mely hozzá a legközelebb van, és 
ahová azokat az állampolgárokat irányítják, akiknek nem 
tudnak  elegendő segítséget nyújtani. 

Vági Róbertné dr. a megyei munkaügyi központ igazga-
tója 2005. december 1-én a Foglakoztatási Információs 
Pontok üzemeltetésére együttműködési megállapodást írt 
alá a 11 teleház vezetőjével. 



   
 

  

Látványterv 

FFéélliiddőő  aa  BBaajjnnookkssáággbbaann  
 
Egy ragyogó véghajrával sikerült zárni csapatainknak az őszi 

szezont. A serdülő csapat már korábban biztosította elsőbbségét 
magabiztos győzelmeivel. 

Az utánpótláscsapat az utolsó meccsen imponáló fölénnyel verte 
a Dömös csapatát, így Ők is elsőként várják új edzőjükkel, Harmat 
Józseffel a tavaszt. A szakmai stáb bővülése lehetővé teszi, hogy a 
fiatalokkal, nagyobb odafigyeléssel több időt tudjanak tölteni tréne-
reik, ami garancia a fejlődésükre. A felnőtt csapat, igaz hogy tarta-
lékosan de nagy akarással és jó játékkal búcsúzott a zord időben is 
kitartó közönségétől. Kettő nullára sikerült nyernünk Dömös ellen, 
ami biztató a jövőre nézve. A záró mérkőzést a volt táti játékos, régi 
szurkolónk Krischneider Ferenc barátunk emlékére - nem rég bekö-
vetkezett halála miatt - egy perces gyászszünettel kezdtük. 

Emmer József, Gódor István barátaim, valamint jómagam anyagi 

 

Kom-Eszt. Megyi II.o. Ifjúsági Bajnokság őszi végeredmény 
  MSz Győz Dön Ver Rúg Kap Pont 
1. Tát SE 12 10 0 2 72 20 30 
2. Oroszlányi SZE 12 10 0 2 51 22 30 
3. Várgesztes SFE 12 8 0 4 33 24 24 
4. Dömös SE 12 7 1 4 57 28 22 
5. Tokodi Üveg SE 12 6 0 6 38 35 18 
6. Baji KSE 12 5 1 6 20 59 16 
7. Kocs KSE 12 5 0 7 19 39 15 
8. Tarjáni FC 12 4 2 6 32 40 14 
9. Gyermely 12 4 1 7 45 38 13 
10. Héreg 12 4 0 8 18 51 12 
11. Csém SE Vasért 12 3 3 6 24 34 12 
12. Vértessomló KSE 12 4 0 8 21 49 12 
13. Piliscsév SE 12 3 2 7 43 34 11 

hozzájárulásával, továbbá az egyesület segítségével, tavasszal már 
az Ő nevével szeretnénk a már hagyományos kispályás bajnokságot 
elindítani, és ezzel emlékét megőrizni. 

Terveink között szerepel most ősszel, valamint a tél folyamán az 
egyesületünk tagjainak a klubhelységben egy új tévével és kibőví-
tett sport l-es csomaggal az együttléteket, valamint a szórakozást 
biztosítani. Köszönhető mindez az "Öregfiúk" segítségének, és a 
szolgáltatóval való kedvező megegyezésnek. 

Lassan az év végéhez közeledünk, ennek kapcsán Egyesületünk 
csapataitól bajnokság félideje után, - korosztályoktól függően, a ki-
csiktől Mikulás ünnepséggel, a nagyobbaktól egy-egy "buli" vagy 
közös vacsora keretén belül- búcsúzunk. Búcsúzunk a sikeres ősz-
től, az évtől, egymástól, kellemes és remélhetőleg eredményesebb 
újév, és tavasz reményében. 

Az Egyesületünk minden tagja nevében kívánunk minden Táti 
Polgárnak, szurkolónak, támogatóinknak, boldog ünnepeket és egy 
jobb újesztendőt.                                                 Dolgos László elnök

                                         
Kom-Eszt. Megyi II.o. Felnőtt Bajnokság őszi végeredmény 

  MSz Győz Dön Ver Rúg Kap Pont 
1. Piliscsév SE 11 7 2 2 27 12 23 
2. Héreg 11 7 2 2 24 14 23 
3. Vértessomló KSE 11 7 1 3 41 23 22 
4. Tarjáni FC 11 6 3 2 28 19 21 
5. Dömös SE 11 5 2 4 29 24 17 
6. Csém SE Vasért 11 5 2 4 28 28 17 
7. Oroszlányi SZE 11 5 2 4 21 24 17 
8. Tát SE 11 3 3 5 14 19 12 
9. Baji KSE 11 3 2 6 15 21 11 
10. Kocs KSE 11 3 2 6 14 24 11 
11. Várgesztes SFE 11 2 2 7 13 17 8 
12. Tokodi Üveg SE 11 1 1 9 12 41 4 

Várjuk, ó, igen, ünneplő szívvel, türelmetle-
nül várjuk már a Megváltó eljövetelére, születé-
sére  emlékeztető  ünnep-éjszakát.  Az Ő első éj- 
szakájára, a születésére 
gondolunk. Ott él ben-
nünk a magunk képzelte 
Betlehem, a barlang, a já-
szol  képe. Tudjuk,  Jézu-
sunk nem  pompával, en-
nél jóval többel, a magába 
zárt  mennyországgal ér-
kezett. Édesanyja, aki 
csókolja, imádja őt, a 
temploma lesz abban a 
barlangban.  

Arra gondolunk, vagy 
inkább sejtjük csupán, az 
örök Reménység született 
meg akkor. A Reménysé-
günk,  amiben  - földi sze-
retetünk által -  azóta is 
megtisztulhatunk.  És me-
legséggel tölt el bennün-
ket  a  tudat, hogy - Jézust 
   S lám, máris a jelenben vagyunk, s örülhetünk, mert megépült a védőgát, s rajta a kerülő út! S ha a patakok feltöltése is elkészül, a mi 
Dunánk nem fenyeget többé pusztító árvizével, a főutunk forgalma pedig elviselhetőbb lett. Az óvoda-udvaron játszó „jövőnk”, a kisgye-
rekek felvételén elrévedve pedig, a veszélybe került, már most is túlterhelt környezetünk védelméért közösen fölvállalt tiltakozásunkra 
gondoljunk.  Lám, reménykedtünk az összefogás erejében, s úgy tűnik, biztatóbb a jövőnk. Impozáns épület az ispotály, éppen tízéves volt 
az idén. Büszkék lehetünk az ott dolgozókra, hiszen méltó körülmények közt élnek itt a megfáradt, idős embertársaink. A védőgátra épült, 
új kerülő-utunk, a Kultúrházunk, és persze a templomunk képe szimbólumként is igaz, mert múltunkat köti össze a jövőnkkel.  Szentséges 
éj közeleg, valaki a legmagasabb égből a földre érkezett, érkezik ma is. A földre, amelyen annyi még a bűn, mégis, mert szívünk a Tőle 
kapott szeretettel telik meg, reménykedünk, reménykedhetünk, föllélegezhetünk. Ha jobban odafigyelünk, megérezzük, a természet is ezt 
teszi, együtt ünnepel velünk.                                                                                                                                                       Mészáros István

szeretve - eltűrhető a mai barlang-hideg, 
a kemény fekhely, a lelki sötétség, az 
esendő bűn.  Most,  hogy végre összeállt

 lapunk ünnepi száma, 
hálás vagyok, hogy 
részt vehettem a szer-
kesztésben, s hogy az 
itt bemutatott, múl-
tunkra, jövőnkre  egy-
aránt utaló képeslap-
tervemmel ajándékoz-
hatom meg a tátiakat. 
A külön-külön is be-
szédes képkockákat 
nézve, azt kérem, lé-
lekben szálljunk vissza 
a múltba. A vén Duna 
látványáról jusson 
eszünkbe, hogy ez a 
folyó Ő születésének 
éjszakáján  ugyanígy 
folyt, és bizony azóta 
sokszor áradattal fe-
nyegette Tátot is. 

 

--  MMúúllttuunnkk ss jjöövveennddőőnnkk -- 


