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A mindenkori jelen a múlt jövője 
lesz, és ebből az igazságból követ-
kezik a másik közismert tanulság: a 
történelem az élet tanítómestere. 
Így a mi táti jelmondatunk is szól: 
"A múltnak emlékül, a jövőnek 
példaképül, szolgálatára a jelen-
nek!"  

Egy évtized még az életünkben se 
nagy idő, nemhogy a nemzetek, or-
szágok történetében! Mi most mégis 
a tíz éve kialakult külföldi-, baráti-, 
testvéri partnerkapcsolatról beszél-
getünk Szenes Lajos polgármester-
rel és Kátai Ferenc képviselővel. 

- Mégpedig a nyugati kapcsola-
tunkról esik szó! Azért hangsúlyo-
zom ezt, mert Tát – történelmi okok 
miatt később kötött, de már a felvi-
déki, Dunán túli Ebeddel, és a 
partiumi, romániai Kaplonnyal is 
testvértelepülési kapcsolattal büsz-
kélkedhet – kezdi a visszaemléke-
zést Kátai Ferenc, aki – első pol-
gármesterként – talán mindenkinél 
többet tett azért, hogy ma külföldi 
testvértelepülésekkel dicsekedhe-
tünk. 
 - Mondják, a tátiak nyugati ka-
landozásainak tudatos előzményei 
voltak. 

- Az annak idején, jó hatvan év-
vel ezelőtt kitelepített, tizenhét táti 
sváb családdal szinte folytonos ma-
radt a kapcsolat, és a budapesti 
sváb-bálok, Szakmár János táti 
könyvtárosnak köszönhetően a hat-
vanas-hetvenes években is éltették a 
gyökereket.  Harminc éve a táti 
könyvtárban, a honismereti szak-
körön belül, lelkes táti asszonyok-
ból megalakult asszonykórus már 
hivatalosan is énekelhette a német-
osztrák dalokat. A táti 800 éves ün-
nepségen 1981 augusztusában aztán 
teljes kibontakozásban – ha ellenőr-
zötten, kötött formában is,  de  meg- 

- Melyekre a megyétől mindig 
ügyelő-figyelő kísérőt kaptunk. Mi 
mégis az őshazáig zenéltük át ma-
gunkat, amikor a bajor Schrat-
tenbach, Burtenbach, Diet-
mannstried és Schönstetten gyönyö-
rű településein, a zenekari tagok 
játék- és nyelvtudása révén, a zené-
ben-dalban ölelkezhetett akkor a 
múlt a jelennel.  

Az 1989-es és 90-es  táti, megyei, 
országos és határközi történések 
nagyon sokat jelentettek. S bár ma 
úgy tűnik, a múlt kabátjának férc-
szálait még nem sikerült elvarrni, 
akkor megittasodva a lehetőségétől, 
semmi se tűnt lehetetlennek.  

- Tény, hogy a 90-es, új községve-
zetőség, elfogadva az első táti pol-
gármester, Kátai Ferenc választási 

Gerhard Weber, Walter Kühn, Kátai Ferenc, 
                                                                Erich Dirngrabner, Heidelinde Mitterbauer 

jelenítettük az őstelepülés egy ré-
szének nemzetiségi hagyományait.  

- Aztán jó négy évre rá megala-
kult a Táti Német Nemzetiségi Fú-
vószenekar… 

- Bulhardt Vilmos, majd Fódi Já-
nos karnagyok nagy energiát adtak 
a Német Nemzetiségi mozgalom-
nak. Hauber Franci bácsi, és Fischer 
János bácsiék, a fiatalabb Tisch 
Mártonék elővették a padláson rej-
tegetett Régi Rezes Nagybanda kot-
táit. Kivirágzott a múlt… 

- És elkezdődtek a nyugati kalan-
dozások.  

tűzoltóparancsnok, Gerhard Weber 
megyei és helyi képviselő, Erhard 
Reinl képviselő voltak. 

- Az osztrák Mollnnal, ha jól tu-
dom, a buseckieknek akkor már 
partnerkapcsolatuk volt…  

- Olyannyira, hogy azon az ün-
nepségen Erich Dirngrabner pol-

ármester, Heidelinde Mitterbauer 
alpolgármester-asszony, Johann 
Pretner képviselő, Franz Steiner 
iskolaigazgató, Bernhard Werner 
városházi csoportvezető is részt 
vett. Nem csoda hát, hogy hazafele 
az ausztriai Mollnba is megtettük 
első látogatásunkat. 

- Aztán következett a honi 
Millecentenárium. 
 - 1996. május 4-én az először föl-
állított sörsátorban, az első Táti 
Pünkösdi Napok alkalmával, ünne-
pélyesen is aláírtuk a szerződést. 

- Krónikásként jól emlékszem, a 
háromnapos ünnepség fényét emel-
te, hogy Itt, Táton volt a XI. Megyei 
Nemzetiségi Napok félszáz táncosá-
nak,  énekes  és  zenekari  művészeti
csoportjainak rangos-látványos fel-
vonulása.  

- A németek és osztrákok négy 
busszal és sok-sok magánautóval 
érkeztek. S látszott rajtuk, hogy egy 
szabad ország szabad népe már 
nemcsak azt teheti, amit szabad… 

- A partnerkapcsolati okmány ve-
zérelve miről szól? 

- Arra bíztat, hogy a települések 
polgárai ismerjék meg egymást, 
kerüljenek közel egymáshoz, hogy 
a kölcsönös megértés és tisztelt nö-
vekedjen, erősödjön, s hogy további 
baráti kapcsolatok s keletkezzenek 
ember és ember, község és község, 
ország és ország között. Biztosít-
sunk szerencsés jövőt a jóléthez, a 
szabadsághoz, és az Egyesült Euró-
pához. 

- Aki még nem látta ezeket a tele-
püléseket? 

- Higgye el, olyanok, mint a nyu-
gati képeslapok. Buseck egy Dorog 

agyságú, de Sopron gazdagságú és 
tisztaságú város. Összevont telepü-
lésrészei jóval távolabb vannak 
egymástól, mégis közös irányítás 
alatt állnak.      (folytatás a  2. oldalon)

n

    
 

Három év telt csak el, amikor a 
tátiak nagyobb csoportja már busz-
szal indult Buseckbe, ugyanis éppen 
a 750 éves fennállásukat ünnepel-
ték. Velünk jöttek az asszonykórus, 
a zenekarunk tagjai, az intézmény-
vezetők, és a képviselők. A 
buseckiek részéről a partnerségünk 
fő szorgalmazói Walter Kühn pol-
gármester, Reinhold Stein, a város-
háza  hivatalvezetője,  Frank Müller  

a kapcsolatot, ez nem sikerült. 
Tehát a Hessen tartományi, Majna 
melletti Buseckkel léptünk kapcso-
latba, úgy, hogy az első látogatásra 
a részükről került sor, 1992 júliusá-
ban. Ezt egyre gyakoribb találkozás 
követte. Mi, hattagú küldöttségként, 
háztűznézőbe 92 októberében utaz-
tunk német barátainkhoz… 

g

- Sajnos, a zenekarral kapcsolat-
ban álló német települések még 
nem akarták kitűzni a kézfogó nap-
ját… Én viszont, a megyegyűlés 
tagjaként azt hallottam a tarjáni 
polgármestertől, Fülöp Istvántól, 
hogy nem messze az ő testvérvá-
rosuktól, Buseck kisváros partner-
kapcsolatot keres. 

programjaiból a külföldi kapcsolat-
rendszer kiépítését, tudatosan kezd-
te ápolni a kapcsolatokat… 

Bár szerettük volna, hogy a kite-
lepített tátiak településeivel, vagy a 
zenekari bajor falvakkal vegyük  fel  



                                   
 
 22..  oollddaall                                      22000066..  mmáájjuuss  

  
 
A Linz alatti, Ausztria közepén 

fekvő Molln pedig egy mesefalu! 
Havas hegycsúcsok között, egymás-
hoz nem zsúfolódó házak, karbantar-
tott utak, kristálytiszta hegyi levegő, 
harapnivaló legelők közötti álomta-
nyák közössége.  

- Mindez szép, és tegyük hozzá, 
még csak akkor kezdődött az elmúlt 
tíz év minden történése!  

Mindenesetre megköszönjük 
azoknak, akiket illet, akik bár-

ennyit is tettek azért, hogy a 
partnerkapcsolat fennmaradjon és 
fejlődjön: Köszönet, Buseck-
Molln-Tát Baráti Társaság! Német 
Nemzetiségi Fúvószenekari Egye-
sület, Táti Plébánia, Német Nem-
zetiségi Kisebbségi Önkormány-
zat, Mazsoerett csoportok, 
Bányász Nyugdíjas Klub, Táti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Táti 
Sportkör! 

m

Ha a barátaink négy-öt napra ér-
keznek, akkor ebből Táté csak egy 
nap. A csoportokat ilyenkor 
Kurinyczné Papp Mária tanárnő kí-
séri, állandó tolmácsként. Állandó 
segítői a pince-partiknál: Mechler 
József képviselő, és Mechler Ferenc 
vállalkozó, valamint a községháza 
"lányai".  

Látványterv 

És persze köszönet a prominens 
kapcsolat-ápolóknak: Erhard Reinl 
busecki polgármesternek, Gerhard 
Weber nyugalmazott képviselő-
nek, volt baráti társasági elnöknek, 
a nagyon aktív Hans Dieter 
Ottersbach képviselőnek, a baráti 
társság elnökének, valamint 
Mollnból, Alois Steiner polgár-
mesternek, és Heidelinde 

auer alpolgármester-
asszonynak. 

talmas, példaértékű testvér-
települési kapcsolatainkhoz, mind-
össze annyit kell hozzáfűznöm, 
hogy az elmúlt évtized büszkeség-
gel tölt el, és kötelez is bennünket. 
Egyrészt arra, hogy  Erhard Reinl, 
busecki-, és Alois Steiner, molni 
polgármester urakkal a jövőben, ha 
lehet, még tartalmasabbá tegyük 
kapcsolatainkat. 

Másrészt, hogy még jobban se-
gítsük, támogassuk, bíztassuk civil 
mozgalmainkat, szervezeteinket. 
Ugyanis  ez utóbbi kezdeményezé-
sek,  eleven civil kapcsolatok élte-
tik mindazt, amit mi, tíz évvel ez-
előtt, szép reményekkel telve, 
lelkesen elkezdtünk. 
   - Végezetül beszélgetésünket az-
zal zárnám. nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a most közös ünnepet 
tartó testvértelepülések polgárai, 
családjai közt szövődő baráti szá-
lak tovább erősödjenek. Feltétle-
nül, és minél hamarabb rá kell ta-
lálnunk a fiatalokat igazán 
összekötő, lehetséges kapcsolatok-
ra, hiszen minden  a jövőt képvise-
lő ifjúság érdekében történik! 
Ezért, amikor a közös múltunkat 
köszöntjük, a közös jövőnket  sem 

yhatjuk ki.  hag   - Köszönöm a beszélgetést: 
Mészáros István 

Mitterb
- Inkább azon kell eltűnődnünk, 

hogyan lehet felfrissíteni, újabb 
irányt adni az alapeszme ötletének. 
Szenes Lajos polgármester, Dérné 
dr. Varga Katalin jegyző, a képvise-
lőtestület és az intézmények mellett a 
civil szervezetek is megmondhatják, 
hogyan tovább, hogyan jobban.  

- Az éveken át tartó nagy ajándé-
kozások jellemzők még? 

- Élnek, de  már nem annyira lát-
ványosak.  Elmaradtak  a  kamionos 
ruhaszállítmányok, intézmény felsze-
relés bővítések, Harmadik tűzoltóau-
tó-ajándék sem kell már. 

Az viszont tény, hogy a pénzado-
mányok mostanában euróban érkez-
nek községünk költségvetéséhez. 

- Ha jól érzem, a tízéves évfordu-
ló nem kap különösebb ünnepi meg-
emlékezést. 

A táti tűzoltók és sportolók már 
léptek. Az ő kapcsolatukban a leg-
élőbb a személyes találkozás, a cso-
portcsere. Minden rajtunk múlik.  

    - És az ünnepi évforduló előtt 
hogyan látja mindazt, amiről ed-
dig beszéltünk, Szenes Lajos pol-
gármester? 

- Kátai úr megkönnyítette a 
dolgomat, hiszen az eddig elhang-
zott, pontos tényekkel teljes mér-
tékben egyetértve, sőt mindazt 
megerősítve, a  tízéves, igazán tar- 

- Bár az akkori esküvői emlék 
megkopott, nem volt olyan év, hogy 
látogattunk volna egymáshoz. Saj-
nos, Tát varázsa megkopott, ami ért-
hető. 

KK öö ss zz öö nn ee tt   aa zz   üü nn nn ee pp nn aa pp oo nn !!   
A további oldalakon bemutatott árvízi ké-

pes krónika beszédes bizonyítéka mindennek, 
és még hozzátehetjük: újszerű volt a mostani 
küzdelmünk. Újszerű, olyan szempontból, 
hogy, amíg az eddigi árvizek során, a jogsza-
bályok értelmében, nekünk, tátiaknak volt el-
sődleges kötelességünk megvédeni települé-
sünket, az idén megváltozott a helyzet, hiszen 
már készen állt az új védőgátunk. S bár az új 
gát – két patakunk "vissza-töltésezésének" 
hiánya miatt – ezúttal még "lyukas" volt. Jo-
gilag a védekezés kötelezettsége, ugyanis a 
gát elkészültével az illetékes vízügyis szak-
emberek feladata, kötelessége lett. Mi jól tud-
tuk ezt, mégsem vártuk, hogy a Duna győri 
szakaszán befejezve erőfeszítésüket, az árvi-
zesek azonnal hozzánk siessenek. Önként a 
gátakra mentünk! Tettük a dolgunkat, ma-
gunkon segítettünk. S hogy mennyire igazunk 

yítja: összefogásunknak, és az idő-
ben érkezett, komoly szakmai segítségnek 
köszönhetően, összefogva, sikerült legyőz-
nünk a minden eddiginél nagyobb árvizek 
egyikét! A részben megépült, de még hiányos 
árvédelmi rendszer ráirányította az állami 
döntéshozók figyelmét a befejezés szüksé-
gessége. Ez nem más, mint az úgynevezett 
második ütem, ami a két patak (Únyi és Ke-
nyérmezei patakok) visszatöltésezését jelenti. 
Ennek készen vannak a vízjogi engedélyek-
kel rendelkező tervei. Jó esélyeink vannak 
arra vonatkozóan, hogy 2007-től kezdődően, 
Európai Uniós társfinanszírozással ezen 
munkálatok meginduljanak. Újtelep s Tokod-
Üveggyár biztonságát ez garantálhatja majd. 

volt, bizon

   Nem túlzás, e külhoni kapcsolatunk kiállta az idő 
próbáját. Találkozásaink, programjaink egyre gaz-
dagabbak, gyümölcsözőbbek lettek. De, nagy sza-
vak helyett, elég, ha csak arra gondolunk, hogy bi-
zony sokan meghatódva, és hosszan eltűnődve, de 
mindenképpen hálát érezve, néztük, miként szivaty-
tyúzza fáradhatatlanul az utcai árokba befolyó, árví-
zi ereket az évekkel ezelőtt ajándékba kapott, ki-
szolgáltan is kifogástalanul működő, német 
tűzoltóautó. Szívünknek-szemünknek egyaránt jól 
esett, ez a korábban szívesen adott, és szívesen fo-
gadott, a mostani árvízi bajunk idején is hasznosnak 
bizonyult segítség.  

   Tisztelt polgártársaim! Engedjék meg nekem, 
hogy így szólítsam Önöket, lapunk olvasóit! Ünne-
pibb, találóbb ez a megszólítás, akár az előttünk álló 
Pünkösdre, akár a mögöttünk hagyott, győzelemmel 
végződő, kemény árvízi harcunkra gondolok. Azért 
fogalmazok többes számban, mert a már említett, 
kettős ünnephez társul egy harmadik ok is, mégpe-
dig az a tény, hogy éppen most, Pünkösdkor kö-
szönthetjük a Buseck-kel és Molln-nal kötött 
testvértelepülési szerződéseink tizedik évfordulóját, 
s ez alkalomból hozzánk érkező vendégeinket. 

S ha már az árvízről esik szó, még egyszer hadd 
írom ide: az elmúlt, vészterhes heteken is igazi pol-
gártársakká váltunk! Hogy miért? Mert az áradással 
fenyegetett közösségünket önzetlenül segítő sorstár-
sakként, a mostani, minden eddiginél nagyobb, ta-
vaszi árvíz idején – mint korábban, más bajunkban 
– most is gyorsan, öntudatos, érett, cselekvésre ké-
pes emberek összeforrott közösségévé váltunk, 
egymás-, és a településünk iránt egyaránt felelőssé-
get érző, az árvízi küzdelmet szó nélkül fölvállaló 
társakká lettünk. 

Kedves, Tátiak! Köszöntük már a gátakon, 
később fehér asztal mellett, és köszönjük ezúttal 
is önzetlen, értékmentő segítségüket! Tát felelős 
vezetőjeként azt kívánom,  Pünkösd ünnepén 
egyaránt essék szó a természet ellen és a  vé-
delmében fölvállalt harcunkról is! Emlékezzünk, 
mert több okunk van rá! Jó szívvel szorítsuk 
meg egymás kezét! Német és osztrák barátaink 
kezét is!  Élve a Pünkösd-ünnep sugallta alka-
lommal, végezetül ide írom:  szeretném hinni, 
hogy ezekben a napokban nagyon sokan  átérez-
zük, megértjük majd, mennyire hasznos és üd-
vös, ha a közös bajunkban összefogunk, ha  - e 
szép és örök ünnephez méltón, stílusosan fo-
galmazva- nemes lélekkel lelkesülni tudunk, 

tártalanul... ha
  Még egyszer, nagyon szép, tartalmas, gazdagí-
tó ünnepet! És köszönet mindenért, mindenki-
nek! 

  Szenes Lajos polgármester
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Látványterv 

 …majd kérem az Atyát és más vigasztalót ad 
nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek 
marad. …a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a 
nevemben küld az Atya, megtanít titeket min-
denre és eszetekbe juttat mindent, amit mond-
tam nektek /Jn.14/. 
 Amikor elérkezett pünkösd napja… Egyszer-
re olyan zúgás támadt az égből, mintha heves 
szélvész közeledett volna… Majd lángnyelvek 
lobbantak és leereszkedtek mindegyikükre. 
Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek és külön-
böző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a 
Lélek szólásra indította őket /Apcsel.2/. 

Az apostolokban a bizonytalanság legalább 
akkora volt, mint a meggyőződés, hogy Jézus a 
Messiás, az Isten Fia. Jézus halála félelembe 
kergette őket. A feltámadás meghozta nekik az 
örömet, de nem tudták mit kell tenniük /Péternek 
a legjobb ötlete az volt, hogy megyek halászni… 
Mi is veled tartunk - mondták a társai (Jn.21)/, 
ezért maradt a szorongás és zárt ajtó mögé hú-
zódtak, különösen Jézus mennybemenete után. 
 Pünkösd ünnepén eltöltötte őket a Szentlé-
lek, aki erőt, bátorságot, világos látást adott ne-
kik - most már tudták, mit kell tenniük. Ekkor 
kelt életre az Egyház, ez a kereszténység szüle-
tésnapja. Kimentek az utcákra, hirdették Jézust, 
Jézus evangéliumát. Nem féltek már a fenyege-
téstől, a korbácstól, a börtöntől, a haláltól sem. 
 A pünkösd szó a görög pentekoszté-ből ered, 
jelentése: ötven. Az ünnep ószövetségi eredetű: 
aratási ünnep, a hetek ünnepe (a mózesi törvény 
szerint hétszer hét napot kellett számolni az arató 
sarló megfogásától kezdve). A későbbi zsidó ha-
gyomány a sínai szövetség megkötésének ünne-
pévé is tette. A húsvét is, a pünkösd is más tar-
talmat kapott Jézus Krisztus által.  

A lélek szó tartalma, jelentése változáson 
megy keresztül az Ószövetségtől az Újszövetsé-
gig. Isten harmadik személyévé emelkedik: 
Szentlélekké, az Atyával és Fiúval egységben. 
/Erről az Ószövetségnek nyilván nem lehetett tu-
domása./ Az újszövetségi szentiratok is többféle 
értelemben használják a lélek szót, de nagy L-el 
írják, ha a harmadik isteni személyre vonatkozik, 
ami egyébként a szöveg értelméből is kiderül.  

A lélek a Bibliában mindenhol az élőséggel, 
az élettel kapcsolatos. Az aktivitás feszültségét 
érzékelteti / mintha a ma divatos kozmológiai 
elméletnek, az ősrobbanásnak pillanatát képzel-
nénk el/: A föld puszta volt és üres, sötétség borí-
totta a mélységeket és Isten lelke lebegett a vizek 
felett (Gen.1.). Az elvérzés, vagy elvéreztetés a 
halált vonja maga után. A sok állatáldozat újra 
meg újra megerősítette ezt a tapasztalatot. Ké-
zenfekvő volt Mózes rendelkezése: …vért ne fo-
gyasszatok, mert a vér a lélek, s nem szabad a 
hússal a lelket is megennetek (Dut.12.). A légzés 
megszűnte is a halált jelzi: …és lehajtva fejét, 
kilehelte lelkét (Mt.27), de megfordítva: Akkor az 
Úristen megalkotta az embert a föld porából és 
orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember 
élőlénnyé (Gen.2), továbbá: Jézus rájuk lehelt és 
azt mondta: Vegyétek a Szentlelket (Jn.20).  
 

A lélek vérrel azonosítása az Újszövetségben 
már nem fordul elő. A lélek néhány használati 
formája még az Ószövetségben: Mihelyt alá-
szállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba es-
tek (Num.11). 

A prófétát a lélek emberének is nevezték 
(Mik.2). Vedd Józsuét - mondta az Úr Mózesnek 
-, ő olyan ember, akiben lélek van (Num.27). 
Egyetlen lélek sem maradt meg /a harc után/ 
(Józs.11). …az Úr lelke elhagyta Sault, s egy 
gonosz lélek zaklatta… (1Sám.16). Illés könyör-
gésére a lélek visszaszállt a /halott/ fiúba 
(1Kir.17).  

Néhány betegséget megneveztek /láz, lepra/, 
de e betegségek többségét a gonosz-, a tisztátalan 
lélek hatásának tulajdonították. A Lk.9-ben leírt 
esetnél fölismerhető az epilepszia, a láncait 
szaggató és sírboltokban lakó ember esetében az 
elmebaj (Lk.8). Ezeknél is sokkal többször sze-
repel a Lélek tisztelete, jóra indító és jóra segítő 
szerepe: …aki a Szentlelket káromolja, nem nyer 
bocsánatot…(Mk.3 ).Jézus a lélek erejével visz-
szatért /a böjtje után/…(Lk.4). …a sok hívő mind 
egy szív, egy lélek volt…(Act.4). A Lélek indítást 
adott Fülöpnek…(Act.8). Péternek szólt a Lé-
lek…(Act.10). Gyöngeségünkben segítségünkre 
siet a Lélek…(Róm.8). A Lélek mindent átlát, 
még Isten mélységeit is…(1Kor.2).…nem az em-
beri bölcsesség szavaival, hanem ahogy a Lélek 
tanít… (1Kor.2). … mindannyiun-kat egy Lélek 
itatott át…(1Kor.12). …minden lélek, amely 
megvallja Jézust…(1Jn.4).  
 Szentlélek-szimbólumok. Amikor /Jézus/ fel-
jött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég és a Lé-
lek galamb alakjában leszáll rá (Mk.1). A ga-
lamb is, a fent említett lángnyelvek is 
szimbólumok, a szentíró részéről a bizonyosság 
kifejezése. Jézusban megkeresztelkedésekor tu-
datosodott véglegesen az ő kiléte, hogy ti. ő Isten 
Fia. A szimbólum /jelkép/ lerajzolja a lerajzolha-
tatlant. Egy szál virág nem a szerelem, de csakis 
arról beszél. A madarak többsége a mózesi tör-
vény szerint tisztátalan, a galamb tiszta, áldozati 
állat is volt, ezért lett a könnyeden szálló, légies, 
szellemies Lélek jelképe. A lángnyelvek a tűz 
tisztító hatását és a Lélek-vezette apostoli szavak 
erejét jelképezik.   

Nem gondoljuk, hogy a vér a lélek, vagy a le-
helet a lélek, de a lélekről, az életről, az élőség-
ről ma sem tudunk sokkal többet, mint az 
Ókorban tudtak /amikor a bibliai szentiratok is 
születtek/, számolva a lélektan tudományával is. 
Egy új, izgalmas, jelentős területre bukkant az 
ember az élet kutatásában, a génekre. Mindig 
többet mondunk, mint amit tudunk s  ez a helyzet 
a génekkel is. Minden életjelenséget ezekre 
akarnak visszavezetni s közben elfelejtik a mű-
ködő szervezet egészét. Amiket róluk jelenleg 
mondanak, azok jó része nem nagyobb súlyú, 
mint azt mondani a XXI. században, hogy a vér a 
élek (lásd pl. R. Dawkins: Az önző gén c. köny-l

vét). 
Az istenkereső ember, ha meghallgatta és 

elfogadta Isten szavát, még olyan, mint egy jól 
megépített gép, amelyben nincs üzemanyag. 
Szüksége van a Lélekre, hogy megmozduljon - 
és jó irányba mozduljon. A Lélek késztette az 
atomokat, molekulákat, hogy sejtekké szerveződ-
jenek, és a sejteket, hogy tovább szerveződve, 
magasabb rendűekké váljanak, amelyek között 
leghatóképesebb az ember. Ám e nagy hatóké-
pességnek egymásért valónak és nem egymás-
ellenesnek kell lennie! Ehhez szükséges az isteni 
tanítás, és a tanítás megvalósításához a Lélek, 
Isten másik nagy ajándéka Jézus Krisztus mel-
lett.     

Kardos Mihály plébános, 2006 április 29.
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Dorffmaister István: A Szentlélek eljövetele 
A festmény a soproni Szentlélek-templom főol-
tárára készült 1782-ben 

  Az Úr ismeri minden lélek gondolatait 
(1Krón.28). …kérte az élet és lélek Urát… 
(2Mak.14). …összetört bennem a lélek… 
(Jób.17). Emberbarát lélek a bölcsesség… 
(Bölcs.1).  A zabolátlan lélek gazdája tönkre-
megy… (Sir.6.). …ha mohón isszák, keserűség a 
bor a lélek számára… (Sir.31). Aki dicsekedni 
akar, azzal dicsekedjék, hogy van benne értő lé-
lek és ismer engem, az Urat (Jer.9). Magas áron 
vásárolták őket /arany bálványszobrokat/, de 
nincs bennük éltető lélek… (Bár.6). …ahova a 
lélek irányította őket, odamentek a kerekek, mert 
az élőlények lelke volt a kerekekben… (Ez.1). 

Az Újszövetségben többször fordul elő a 
gonosz lélek, a tisztátalan lélek, mint az Ószö-
vetségben, ami Jézus sok gyógyításával kapcso-
latos: …lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz 
lélek… (Mt.15). … a gonosz lélek kiment belőle, 
a néma megszólalt…(Lk.11).  
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Látványterv 

2002 augusztusában mégis megdőlt! De Tát és a környék lakossága ismét 
összefogott, sikerrel vette föl a Duna hetykén odavetett, félelmetes kesztyű-
jét. Nézzék el nekem, ha most,  az árvízi  dokumentumokat nézegetve, a to-
vábbiakban többes számban fogalmazok! 

Azért teszem, mert így személyesebb, és talán hitelesebb is a ténymegál-
lapítás: - az árvíz elleni harcban még edzettekké váltunk.   

Tudjuk már, nagyon is sokszor tapasztaltuk, hogy az élet létfeltétele, a 
víz, nem csupán éltet, de rombol is, sőt, az életre tör, ha túláradással érke-
zik. Számolni nehéz lenne, árvízként hányszor támadta a Duna partmenti te-
lepüléseinket, őseinknek, magunknak is, hányszor kellett már helytállni a 
gátakon… és hányszor tört be ide, a kedves Tátra is, a máskor oly szelíd, 
vén folyó. 

Történelmi tény, hogy a part mentén élőknek szinte minden árvíz mindig 
kemény küzdelmet, kihívást jelentett. Elég, ha csak a Bécsi útnál kitörő, 
negyvenegy évvel ezelőtti, 740 centi magasságú áradásra emlékezünk…
Akkor még nem gondoltuk volna, hogy harminchét év múlva, minden addi-
ginál magasabb tetőzéssel, megdől a korábbi, félelmetes rekord. 

 

Sok mindent megtanultunk, többek 
közt azt, hogy miként kell és lehet a víz 
útját állni. Közben ismét rájöttünk, 
mennyire üdvös és jó, ha bízhatunk kö-
zösségünk erejében. Az pedig még rém-
álmunkban sem ijesztgetett, hogy lesz-
nek olyan napok, amikor a 771 centis 
árvízmagasságot is fölülmúlja majd egy 
újabb áradás… 
    Pedig ez is bekövetkezett! Az idei ta-
vasszal együtt érkező, minden eddiginél 
nagyobb árvíz, csapadékban gazdag te-
lünk szűkebb hazánkat elnyelni-legyőzni 
akaró, utolsó támadása volt. És bizony 
legyünk őszinték – miként kis hazánk 
oly sok veszélyeztetett pontján – itt, 
Táton is már-már úgy tűnt, hogy ekkora 
víz ellen reménytelen erőlködés helytáll-
ni a gátakon. (folytatás a 7. oldalon) 

Fotó: Nagy Ferenc

Fotó: N.F.

Fotó: nagy 

TTaavvaasszzii áárraaddáássuunnkk……  
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Látványterv 

    A neveléshez szorosan kapcsoló-
dik a megvalósításhoz életteret biz-
tosító környezet. A gyermekeknek 
meg kell tanulniuk a környezettel 
szemben tanúsított magatartást, mert 
ez része a társadalmi beilleszkedés 
folyamatának. Óvodánk célja, hogy 
az  óvodások  családias légkörű, 
sokoldalú, harmonikus fejlődését 
segítse. Az óvodai nevelést a családi 
neveléssel együtt, annak kiegészítő-
jeként valósítjuk meg. 

 

     Az óvodai nevelés az első leg-
fontosabb alappillér ahhoz, hogy 
egészséges boldog gyermekek, majd 
felnőttek vegyenek részt a társada-
lomban, a mindennapokban. Ennek 
kezdete szervezett keretek között az 
óvónői munkában jelenik meg. 

    Nagyon lényeges a közös élmé-
nyek nyújtása, ünnepek programok 
szervezése a családokkal együttmű-
ködve.  A nyugodt,  harmonikus 
légkör biztosítása megteremti azt a 
lehetőséget, hogy a gyermek kinyíl-
jon, érdeklődővé váljon. Ha az óvo-
dában  a közvetlen és tágabb kör-
nyezetünkre rá tudunk csodálkozni, 
érdekességét, szépségét át tudjuk 
éreztetni, akkor élménygazdag életet 
biztosíthatunk a gyermekeinknek. 
    Az év első családokkal együtt 
szervezett ünnepe a farsang. Febru-
árban óvodánk hagyományai között 
a farsangi bál olyan rendezvény, 
amely a tél temetését és a tavasz kö-
szöntését szimbolizálja. A felnőttek 
a gyermekek jót táncolnak, szóra-
koznak ezen a bálon. 

    Az óvodai program végrehajtása 
során ünnepélyeink, rendezvényeink 
mind egy-egy színfoltja a napi 

unkánknak, és feladatrendszerün-
ket átszőve együtt jelenítik meg az 
óvodáskorú gyermekek nevelésének 
tartalmát. 

m

 
Közérdekű információ 

Nyári karbantartás időpontjai: 
Községi Óvoda: 

2006 június 19-től július 14-ig. 
Kertvárosi Óvoda: 

2006 június 19-től július 14-ig. 
Bölcsőde épülete: 

2006. július 17-től augusztus 11-ig. 
 

 
Épületeink felváltva végzik a 

karbantartási munkákat, így ha 
ükséges biztosítani tudjuk a nyári 

óvodai ellátást. 
sz

Júniusban a pünkösdi szereplés 
teszi teljessé az ünnepet. Nagycso-
portosaink nemzetiségi ruhákban 
magyar-német dalos játékokkal kö-
szöntik a vendégeket. Kishont Lászlóné vezető óvónő

    Márciusban a  táti óvodákban már 
hagyománnyá vált a  zöldség –
gyümölcs napok  megtartása. Tava-
szi versekkel, mondókákkal színesí-
tett műsor után közösen készített, 
vitaminokban gazdag ételeket, 
gyümölcsöket, fogyasztunk együtt 
az egészséges életmód jegyében.       
    Ebben az időszakban ünnepeljük 
március 15.-ét. A nagycsoportosok 
nemzeti zászlót festenek, majd 
ezekkel díszítik a község emlékmű-
vét. 
   Április a nyiladozó természet hó-
napja. A húsvéti locsolkodás nép-
szokás, melyre a locsolkodó verset 
az óvodában sajátítják el a gyerme-
kek. A húsvéti dekoráció legfonto-
sabb eleme a hímes tojások különfé-
le technikákkal való készítése.  
    Ebben az időszakban folyamato-
san kirándulásokat szervezünk a 
szülőkkel közösen, megismertetve a 
közeli és távoli környezetet az ott 
élő embereket, a helyi hagyomá-
nyokat, szokásokat, az állatvilágot 
és a kultúra értékeit is 
    Májusban kivirágzik a termé-
szet,.és májusban ünnepeljük leg-
szebb tavaszi ünnepeinket.  
    Május 1-én a kicsik műsorral kö-
szöntik az udvaron felállított május-
fát. 
    Az Anyák napja egyik legszebb 
ünnepünk. Az óvodások műsorral 
köszönik meg az anyukáknak és a 
nagymamáknak azt az áldozatos 
munkát, és szeretetet mellyel neve-
lik gyermekeiket, és unokáikat. 

Év végén legvidámabb rendezvé-
nyünk a gyermeknap. Idén Dudó bo-
hóc előadással, a rendőrség kutyás 
bemutatóval, az óvónénik zsúrral 
kedveskednek a gyermekeknek. 
    Ballagás napján búcsút vesznek a 
nagycsoportosok kisebb társaiktól, az 
óvodai dolgozóktól, megszerzett tu-
dásukból ízelítőt adva a megjelent 
vendégeknek, szülőknek.  
    A gyermekek életében ez a nap 
búcsú az óvodától, felkészülés az is-
kolára.  
   Egy közösen elfogyasztott torta jel-
zi  az utolsó óvodai élményt és 
együttlétet. ( Ballagás időpontja : 
Kertvárosi óvoda május 26, Községi 
óvoda június2.) 

TTaavvaasszzii   hhíírreekk  aazz  óóvvooddáábbóóll

- Azóta persze, egyre több tapasztalat-
tal, egyre jobb fölszereléssel, és egyre 
erősödő megszállottsággal lesem és fo-
gom ki, ma már jobbára a nemes hala-
kat: a kapitális méretű, tizenhárom kilós 
süllőket, és a tekintélyes, huszonöt kilós 
harcsákat. Annyira megszállottja lettem 
ennek a  szenvedélynek, hogy négy év-
vel ezelőtt, nem kis szerencsével,   a hat 
kifogott süllőmmel rekordlistás süllő-
mester lettem - mondja a rekordlistás 
horgász.  
  - Minden halat kedvel? 
  - Így van! Ugyanis minden hal kifogá-
sa izgalommal tölt el. De, ha már kérde-
zi a formája és a finom húsa miatt, a sü-
lőt kedvelem a legjobban. Lefele 
csorogva a Dunán, szívesen 
kutyogtatok a harcsának, de a süllő oko-
sabb, keményebb ellenfél.  
  - Igaz, amire mostanában egyre többen 
panaszkodnak, hogy az egykor halban 
oly gazdag Tát környékén is, évről-évre 
kevesebb a hal? 
  - Sajnos, igaz! Hiába lesz egyre tisz-
tább  a Duna, ma a szerencsétlen halak-
nak szinte  nincs  ívó-helyük. Gondot 
kellene fordítani a folyóra, mert a partját 
igencsak sikerült tönkretennünk.  

SSüüllllőőkk  ééss  ccssóónnaakkookk  mmeesstteerree……  Itt van például a Kis-Duna! 
A kőgát miatt évek óta áll benne a 

víz, csak iszap és békanyál van benne. 
–mondja a süllő mester, akiről nem 
lenne teljes a képünk, ha nem írnánk 
ide: huszonhárom évig telefonszerelő 

t.  vol
   - Most, hogy leáldozott a korábban 
sikeres szakma, munkanélküliként, a 
csónak- és yacht-készítést tanulja... 
   - Májusban, ha Keszthelyen minden-
ből sikeresen levizsgáztam, húsz méter 
hosszúságig, bármilyen kishajót meg-
építhetek majd. Igaz, csónakot  régóta 
készítek magamnak és a barátaimnak. 
Ma már a sokadiknál tartok, és bizony 
örömmel tölt el, hogy még a Tiszán is 
ott ringanak az én lapos-fenekű, he-
gyes, vagy tompaorrú, halfogáshoz nél-
külözhetetlen csónakjaim. Kemény kő-
ris, vagy tölgyfa a bordázatuk, és 
borovi fenyő a palástjuk.  
  - Végezetül megkérdezhetem, mi  a 
Nagy álma? 
  - Egy csodaszép, magam építette mo-
toros kishajó. És persze szabad időm-
ben továbbra is lesni, megakasztani, 
ügyesen fárasztani és kifogni a dunai 
halakat.                                  Mészáros 

   Adolf Mihály, negyvenként éves táti süllő-mestert legjobban az-
zal mutathatjuk be, hogy négy éves korától minden szabad idejét 
pecázással töltötte, és tölti ma is. Megszállott horgász ő, s mint 
mondja,  nővérét   és  őt,   még   az  édesapjuk vitte le a vízpartra, 
apró sneci-halacskákat fogni.  

Bevallja, nagy élményként, örökre megmaradt benne az az öröm, 
amit a fényesen ficánkoló halacskák kifogása jelentett. 

Közérdekű információ 
Nyári karbantartás időpontjai: 

Községi Óvoda: 
2006 június 19-től július 14-ig. 

Kertvárosi Óvoda: 
2006 június 19-től július 14-ig. 

Bölcsőde épülete: 
2006. július 17-től augusztus 11-ig. 
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Mi mégis legénykedtünk! Jó magam, aki – tudósítóként – csak végigfo-
tóztam a valóban heroikus küzdelem napjait, már e pünkösdi lapunk árvízi 
oldalait rendezgetve, most vagyok bajban igazán. Mert nincs annyi oldal, 
annyi hely, hogy külön-külön név szerint, mindenkinek megköszönjem, 
amit legújabb, legnagyobb győzelmünk érdekében cselekedett-
cselekedtünk.  

Így hát magától értetődő, ha így fogalmazok: szívből fakadó, őszinte el-
ismerés az idei árvízi harcért, mindenkitől, mindenkinek! 

Fotó: perec 

Legyünk büszkék magunkra, hiszen igazán azok lehetünk, ha – erőnktől, 
időnktől függően – mindössze néhány lapát homokot töltöttünk azokba a 
fényes műanyag-zsákokba, ha idős néniként, néhány szelet zsíros kenyeret 
készítettünk, és egy bögre teával enyhítettük a hosszú napokig, szinte egy-
folytában a gátakon helytállók éhét-szomját… Hálás köszönet a jó szándé-
kért! Köszönet még akkor is, ha valójában egyetlen gáti legény nem éhezett, 
és  nem szomjazott… Illesse hálás köszönet őket:  a gátak legényeit, a 
helytálló helyieket,  a messziről érkezett katonákat, az árvízi szakembereket, 
a teherautó-sofőröket, a munkagépeket-, szivattyúkat kezelőket, és nem 
utolsó- sorban az ártól fenyegetett községünk nagy bajában is higgadtan, 
megfontoltan irányítani-dönteni tudókat.  

Látványterv 

         Mire ezek a dokumentum-képek és -sorok Pünkösd táján megjelen-
nek, hála a jó Istennek, megkönnyebbülten emlékezünk tavaszi árvizünkre. 
De azért annyit mindenképpen tudassunk magunkban: azt, hogy minden ed-
diginél nagyobbat, többet cselekedhettünk, önmagunknak, a lelkünkből ára-
dó lelkesedésünknek köszönhetjük! 
    Így hát az idei Pünkösd-ünnepen, a Szent Lélek eljövetelét köszöntve, ta-
lán nem szentségtörés, ha – szerényen – önmagunkat is köszöntjük. S így 
talán megértjük, mitől kap több jelentést a címbeli Tavaszi áradásunk… 

Kép és szöveg: Mészáros István  
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Látványterv 

 

Tát Nagyközség Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 
 

Tel: 514-510 Fax: 514-520 
 

Titkárság: 
Zombori Jánosné főmunkatárs, 

anyakönyvvezető 
514-515 

Nagyné Bán Klára főmunkatárs 514-524 
Építésügyi igazgatás: 

Parragi György építész 514-512 
Bihari Hajnalka főelőadó 514-519 
Kárpát István falugazda 06 30 2215151 

Szociális igazgatás: 
Pécsi Dánielné főelőadó 514-514 

Személyi adatok nyilvántartása, 
ipari-kereskedelmi ügyek, szabálysértés, anyakönyvezetés 

Papp Ildikó főelőadó, anya-
könyvvezető 

514-523 

Adóügyek intézése: 
Torma Istvánné főmunkatárs 514-522 
Keil Mihályné főelőadó 514-522 

Pénztár, személyzeti és munkaügy 
Konrád Jánosné főelőadó 514-526 

Gazdasági ügyintézés 
Szabó Alajosné pénzügyi csoport-

vezető 
514-513 

Kiss Péterné főelőadó 514-518 
Vagyongazdálkodás 

Kovács Tamásné főelőadó 514-521 
Ügyfélszolgálat, iktatás, hagyatéki ügyek 

Hugyecz Ivánné ügykezelő 514-511 

Mint ismert a térségben hat 
település döntött amellett, hogy 
helyi népszavazáson kérdezi 
meg polgárait, elfogadják-e, 
hogy a Nyergesújfalu és Tát kö-
zötti térségben valósítsa meg a 
Holcim Rt. új beruházását, ami 
évi 75 ezer tonna hulladék 
együttégetésével a jelenlegi 
üzem termelését, mintegy há-
romszorosára növeli.  

határozatot hozó hatóságoknak 
a fentieket figyelembe kell ven-
nie. Amennyiben ez nem így 
történik, akkor Esztergom, To-

od, Tokodaltáró, Mogyorósbá-
nya és Tát képviselőtestületei-
nek a választópolgárok döntése 
szellemében minden jogorvosla-
ti eszközzel élniük kell. Mi erre 
készen állunk: 

k

Tát Nagyközség 
Képviselőtestülete

Tokod, Tokodaltáró, Mogyo-
rósbánya és Tát polgárai érvé-
nyes népszavazáson, igen magas 
részvételi arány mellett, elsöprő 
többséggel mondtak NEM-et a 
beruházásra. A több mint 32 
ezer polgár kifejezte egyöntetű 
akaratát, miszerint ragaszkodik 
a Magyar Köztársaság Alkot-
mányában dekralált, „az egész-
séges környezet”-hez való jogá-
hoz! 

Meggyőződésünk, az öt tele-
pülés képviselőtestülete bölcsen 
döntött akkor, amikor a helyi 
népszavazást a parlamenti vá-
lasztásokkal egy időben írta ki.
Tettük mindezt a köz pénzével 
való takarékosság jegyében, s 
mivel tudott hogy a választók 
többsége ekkor az urnákhoz já-
rul, hát mondjon véleményt 
egyúttal a jövőt meghatározó 
helyi kérdésben is. 

Nyergesújfalu nem ezt az utat 
választotta.  A szavazópolgárait
május  14-én  ismét az urnákhoz
szólította.  Az  eredmény ismert:

a részvételi arány nem érte el a 
törvényességi határt. Majd 10 
százalékkal marad el az elégsé-
ges 50 százaléktól. Így a vonat-
kozó jogszabály szerint a 
nyergesújfalui népszavazás a lé-
tesítendő cementgyár ügyében 
EREDMÉNYTELEN. 

Számunkra világos: a beruhá-
zónak, s a létesítményt befo-
gadni szándékozó településnek, 
s fellebbezésünkre  másodfokon 

ÚÚjj  cceemmeennttggyyáárr ––  sszzaavvaazzhhaattttaakk vvoollnnaa bbööllccsseebbbbeenn,, mmééggsseemm  tteettttéékk…… 

Megismerhettük, hogy egy kor-
szerű technológiát kíván a beru-
házó telepíteni. De a gyártás vo-
lumene, s a hulladék – alternatív 
tüzelőanyag – együttégetése mi-
att a várható környezeti terhelés 
igen jelentős. 

A Dorog-esztergomi medence 
jelenlegi   környezeti   állapotát, 
terheltségét ismerve Esztergom, 

 A Táti 
Kultúrház és Könyvtár 
megbízható, ezermester, 

nyugdíjas gondnokot keres 
napi 4 órás munkaidőben. 

Jelentkezni lehet: 
Személyesen: 

a kultúrház épületében vagy 
a 504/710-es telefonszámon. 

A BABA-MAMA KLUB 
Örömmel értesítek mindenkit, hogy a 
nagy várakozás után elindult a klub. 

Sok szeretettel várok minden érdeklő-
dő Édesanyát gyermekével és váran-
dóst a klub összejöveteleire a község 

egész területéről. 

 

Helye: Kultúrház - Időpontok: 2006. május 23. Június 6. június 23. 
Minden második kedden, 16 órától lehet jönni. 

Jászberényi Linda, védőnő

A Táti Teleház nyitva tartása: 
 

Kedd:   10-16 óráig 
Szerda:  12-18 óráig 
Csütörtök 10-16 óráig 
Péntek:  12-18 óráig 

 

Tel:504/710 
e-mail: telehaztat@juropnet.hu 

A Könyvtár nyitva tartása:
 

Kedd:   10-16 óráig 
Szerda:  14-18 óráig 
Csütörtök 10-16 óráig 
Péntek:  14-18 óráig 

 

Tel:504/710 
e-mail: konyvtar@juropnet.hu 
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Látványterv 

Geocaching = kirándulás és hi-tech 
Aki netalán a vidéket járva 

elektromos ketyerékkel teleaggatott, 
menet közben "mobiltelefonját" 
mereven bámuló emberrel találko-
zik, ne nézze bolondnak! Illetve 
csak egy kicsit. Egy viszonylag új 
játék művelője ő. Ez lenne a 
geocaching ( ejtsd: geokesing). A 
dolog az új évezred elején indult az 
Egyesült Államokból. 

A játék lényege a következő: 
adva van egy valamilyen oknál fog-
va nevezetes, szép hely (lehet az 
egy várrom, egy szép kilátást nyújtó 
hegycsúcs, kastély, egykori csata 
helyszíne, stb.), ami esetleg széle-
sebb körben nem ismert. Hogy ez 
ne így legyen, elrejt valaki az adott 
hely közelében egy többnyire víz-
hatlan ládikát, majd a hely földrajzi 
koordinátáit beméri egy úgyneve-
zett GPS készülék segítségével. Az 
adatokat aztán közzéteszi az Inter-
neten, az erre a célra szakosodott 
weboldalon. Erről az oldalról 
(www.geocaching.hu) a többi játé-
kos le tudja tölteni az adott ládika 
fontosabb paramétereit, és szintén 
egy GPS készülék segítségével meg 
tudják keresni azt. E közben termé-
szetesen eljutnak a megismerésre 
méltónak találtatott helyre is, így a 
játék eléri célját. 

A dobozban található egy napló, 
amibe bejegyzik a megtalálás té-
nyét, de ezt a már említett honlapon  

Az Esztergomot Kesztölccel 
összekötő úton haladva Budapest 
irányába balra feltűnik egy mészkő-
szirt, a Nagy- Strázsa- hegy, s olda-
lában egy barlang melynek stílsze-
rűen Strázsa-barlang a neve. Ez 
alatt található egy másik üregrend-
szer is, mely az útról nem látható. 
Ez a Sátorkőpusztai- barlang.  

Nosza, látogassuk meg! 
Persze azért nem ilyen egyszerű 

a dolog. Mivel a bejárat le van zár-
va, így a látogatás előtt célszerű te-
lefonon konzultálni a barlangot ke-
zelő BEBTE  egyesülettel, és kérni 
egy időpontot. Általában kéthetente, 
nyáron havonta van lehetőség veze-
téssel ellátogatni ebbe a szép, hévi-
zes eredetű üregrendszerbe. A pon-
tos időpontok az egyesület 
honlapján (www.bebte.hu) megta-
lálhatók. 

Miután egyeztettünk, nincs más 
dolgunk, mint magunkhoz venni a 
fényképezőgépet, a megbeszélt idő 
előtt fél órával autóba ülni, és elhaj-
tani a már említett útra, ott is (saj-
nos) a szeméttelep bejáratához 
(Táttól mintegy 8-10 percnyire van 
kocsival). Az autót itt kell hagy-
nunk, és gyalog kell tovább menni a 
hegy irányába. Fontos, hogy termé-
szetvédelmi területen járunk, ezért a 
kitaposott ösvényről, útról ne tér-
jünk le, virágot, bogarat és más 
egyebet ne gyűjtsünk! 

is meg tudják tenni, mégpedig a 
naplóban talált jelszó segítségével. 
Így a többi játékos is értesülhet er-
ről az eseményről. A láda ezen kí-
vül tartalmaz még apróbb ajándé-
kokat is, ezért kincskeresésnek is 
szokták nevezni, de természetesen 
ez túlzás, hiszen a dolgok értéke 
nem a kincs kategóriába mutat. 
Fontos, hogy ezek csereajándékok, 
tehát csak annak illik vinni belőle, 
aki hagy helyette valami mást, hogy 
a következő kereső se távozzon üres 
kézzel. Ebből természetesen az is 
következik, hogy a doboz marad a 
helyén, nem elvihető. Ennek a mó-
kának világszerte rengeteg híve 
akadt. A hazai játékosok száma is 
több ezer, közülük sokan lelkes 
környezetvédők is egyben. 

Talán nem meglepő, hogy a je-
lenleg mintegy 1300 magyarországi 
dobozból néhány Tát közelében ta-
lálható. A honlapon lévő térképek 
segítségével az is megnézhető, hogy 
körülbelül hol. 

Beták Róbert

A barlang aljába leérve szép 
kristályos formákat tekinthetünk 
meg, valamint megkóstolhatjuk a 
lent fakadó forrás vizét. Ha van egy 
kis szerencsénk, akkor denevéreket 
is láthatunk, netán peléket, melyből 
néhány szintén a barlang lakója.  

Miután kinézegettük magunkat, 
indulhatunk vissza, ugyanazon az 
úton, amelyen lejöttünk. Megítélé-
sem szerint felfele könnyebb mász-
ni, mint lefelé ereszkedni. 

Odafent esetleg vásárolhatunk 
emlékbe néhány képeslapot is. 
Az egész túra kb. 1,5 - 2 óra időtar-
tamot vesz igénybe. A kirándulás 
életre szóló élményt nyújt és bőven 
megéri a belépőjegy árát, ami fel-
nőtteknél 800 Ft, gyermekek eseté-
ben 500 Ft.                             beták 

 

Körülbelül 15-20 perc séta után 
érünk a bejárathoz.  
Célszerű olyan ruházatban érkezni, 
ami bekoszolható, valamint a biz-
tonság kedvéért nem árt egy elem-
lámpa sem, bár a barlang ki van vi-
lágítva, de sosem lehet tudni… 

A helyszínen először egy rövid 
ismertetőt tartanak a túráról, vala-
mint az üreg történetéről, majd né-
mi adminisztrációt követően meg-
kapjuk sisakjainkat, és irány a hegy 
gyomra! 

A lefelé mászás ugyan kíván 
némi ügyességet, de a barlangászok 
segítenek a nehezebb helyeken. Egy 
helyen kötél, másik hármon létra 
segíti a lejutást. Nagyobb gyerme-
kekkel is bátran el lehet indulni, 
szerintem 10 éves kortól felfelé 
nem lehet gond.  

A teljesítménytúra olyan ese-
mény, amely ötvözi a természetjá-
rást a sporttal. Növelhetjük vele ki-
tartásunkat, állóképességünket, 
erősíthetjük vele minden porcikán-
kat. Általában egy előre meghatáro-
zott útvonalon haladva ellenőrző 
pontokat kell felkeresnünk, és 
ottjártunkról igazolást kell magunk-
kal vinni legtöbbször pecsét formá-
jában. Ezeket rendszerint két dolog-
gal jellemezzük, mégpedig a 
távolság és szintemelkedés. A túra 
nehézsége nem csak e kettőtől függ, 
hanem az előre nem látható ténye-
zőktől is pl. időjárás. 

Teljesítménytúrák hazánkban az 
év minden hétvégéjén vannak és sok 
közülük több távval is megrendezés-
re kerül, és hogy ki melyiket vá-
lasztja, azt mindenki saját erőnlét-
ének tükrében döntheti el. A 
teljesítménytúrázás Magyarorszá-
gon 1981-ben kezdődött (informá-
cióim szerint már régebben is volt 
hasonló rendezvény) mégpedig a 
Kinizsi Százas teljesítménytúrával. 

Ekkor még csak az volt a cél, hogy 
megtudják képes-e az ember 24 óra 
alatt 100 km-t megtenni a saját lá-
bán. A túra nagy sikere miatt min-
den évben egyre több és több telje-
sítménytúrát rendeznek, ma már 
száznál is több van, és közülük a 
legtöbb minden évben megrende-
zésre kerül. 

Környékünkön is jó néhány ilyen 
túrát látogathatunk pl.: Mt. Gerecse 
(téli), Gerecse 50, Lábatlan 35/15, 
Pilis 50/35/16, Eötvös 50/30, Pilisi 
trapp 40/20, Esztergom 20/10, Piros 
85/65/50A/50B/35, Téry Ödön em-
léktúra 50/25/20, és a fentebb már 
említett Kinizsi Százas (bővebb in-
formáció http://ttt.tr.hu/naptar/). 

Egy-egy teljesítménytúra egé-
szen jó élményeket is hozhat a 
konyhára. A bátrabbaknak pedig el-
árulom, hogy vannak extrém körül-
mények között (pl.: havas, jeges vi-
szonyok) megrendezett, vagy extra 
hosszú teljesítménytúrák is. Min-
denkinek jó túrázást kívánok!  

Papp Bálint 

    Msz Gy D V R:K Psz 
1.  György-Kő & GOLD FARM 7 6 1 0 34:4 19 pont
2.  KARI-R BT 6 6 0 0 22:1 18 pont
3.  Energiaterv BT & Fehér Hattyú 6 4 2 0 14:4 14 pont
4.  GÓDEMOL 6 4 1 1 25:9 13 pont
5.  Red Bull 7 4 0 3 11:9 12 pont
6.  Octopus 7 3 2 2 17:18 11 pont
7.  LISZT-SE-K 7 3 0 4 14:11 9 pont
8.  Határ Söröző 7 2 2 3 11:11 8 pont
9.  Amaréna Cuki 7 2 0 5 13:24 6 pont

10.  Rosenberg 6 1 1 4 9:13 4 pont
11.  Crumerum 6 1 1 4 6:17 4 pont
12.  Kertműves 6 1 0 5 9:26 3 pont
13.  Diana Söröző 6 0 0 6 3:41 0 pont

KKiirráánndduulláássookk  TTáátt  kköörrnnyyéékkéénn  ––  
aa  SSááttoorrkkőőppuusszzttaaii--bbaarrllaanngg  

KRISCHNEIDER-KUPA  állás a 8. (7 lejátszott) forduló után 

MMii iiss aazz aa
GGeeooccaacchhiinngg??  

TTeelljjeessííttmméénnyyttúúrráákk  aa  kköözzeellüünnkkbbeenn  

http://www.geocaching.hu/
http://www.bebte.hu/
http://ttt.tr.hu/naptar/
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Látványterv 

 

 

Mint ahogy az elmúlt években, úgy idén is van 
mit értékelni a táti birkózó szakosztálynak a vég-
hez vitt munkájáról és az elért eredményeiről.   
Most már az Európa szerte híres edzésmunkától, 
amit a táti legények elvégeznek, joggal várhattuk 
2005-ben is a kiemelkedő eredményeket. Negye-
dik évét éli meg a BVSC-Ganz és a Tát fúziója, 
amely az elmúlt évek tanulsága szerint egy siker-
történet. Mint, ahogy a magyar sport így a birkó-
zás is nehéz időket él meg, nemcsak az eredmé-
nyességért, hanem a puszta létért napi harcot kell 
vívni minden egyesületnek. A BVSC-Ganz-Tát 
táti szakosztálya abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy Lévai Zoltán és Székely Gyula edzők 
személyében két áldozat kész szakmailag és em-
berileg remek szakember irányítja az edzéseket 
és a szakosztály életét.

Mint minden évben, úgy 2005-ben is számít-
hattak a legendásan jó szülői munkaközösségre, 
amely példát mutathat szülői odaadásból, segít-
ségnyújtásból és összefogásból egyaránt. Mindez 
megnyilvánul a versenyekre való utaztatásban, a 
sportoló gyerekek száz százalékos támogatásá-
ban és az edzőkkel napi szinten való együttmű-
ködésben.  De az eredményekhez lehetőségeik-
hez mérten a táti, tokodi és esztergomi 
önkormányzatok is hozzájárultak, ami nagyon 
fontos, mert a vezetőedző, Lévai Zoltán elképze-
lése szerint modern Európát idézi a szakosztály-
ban birkózó fiatalok hovatartozása (Tát, Tokod, 
Esztergom, Nyergesújfalu, Dorog) és az a regio-
nális összefogás, amely a szakosztályt jellemzi. 

Ennek volt köszönhető, hogy immár negyedik 
alkalommal rendezték meg az év elején a nem-
zetközi birkózóversenyüket, a Kék-Duna Kupát, 
mely egész évben Európa nagyversenyein pozitív 
visszhangot kapott. A kiemelkedő eredmények 
eléréséhez szükség van erre a versenyre, hisz a 
nemzetközi megmérettetés elengedhetetlen. 

Rendkívül sikeresen kezdődött az év, hiszen a 
válogatott jelöltjeink sorra nyerték a kvalifikáci-
ós  versenyeket,  így  a  szakosztályon  belül  7 fő 

harcolta ki az utánpótlás Európa Bajnokságon és 
a Világ Bajnokságon való részvételt. Személy 
szerint Lévai István, Lévai Attila, Knyaskó Máté, 
Kreisz István, Jager Krisztián, Korpási Bálint és 
Molnár Andrea voltak azok, akik Magyarorszá-
got és régiónkat képviselhették az idei világver-
senyeken.  

Míg 2004-ben Korpási Bálint és Jager Kriszti-
án szolgáltatták a szenzációt az Európa bajnoki 
szereplésükkel, 2005-ben ezt Molnár Andrea tet-
te azzal a meneteléssel, ami a válogatottság ki-
harcolásával kezdődött és az Európa bajnoki 
ezüstéremmel végződött.  

A BVSC-Ganz-Tát fennállása óta két trófea 
hiányzott a gyűjteményből: a diák fiú csapatbaj-
noki és a lány serdülő csapatbajnoki aranyérem. 
De a tudatos csapat építésnek és a modern szak-
mai elveket valló, korszerű edzésmunkának kö-
szönhetően Székely Gyula és Lévai Zoltán irá-
nyításával a diák fiú csapat, és a diák lány, 
valamint a serdülő lány csapat az egész országot 
maga mögé utasítva lett aranyérmes.   

Az egyéni eredmények tekintetében is szenzá-
ciós évet tudhatnak maguk mögött a birkózók. 
Szinte hihetetlen, hogy diákolimpiáról és orszá-
gos bajnokságokról 18 aranyéremmel, 12 ezüst-
éremmel, 12 bronzéremmel, 6 ötödik hellyel tér-
tek a birkózók. A felnőtt világbajnokság 
társrendezésében megrendezett egyéni nyílt Di-
ákolimpián több mint 1500 birkózó vett részt, a 
BVSC-Ganz-Tát a lányok és a fiúk csapatver-
senyét is megnyerték.  

A kötöttfogású egyéni Serdülő Országos Baj-
nokság csapatversenyében is a dobogó legfelső 
fokára állhatott Lévai Zoltán vezetőedző, mint 
ahogy a kötöttfogású egyéni Ifjúsági Országos 
Bajnokságon és a kötöttfogású egyéni Utánpótlás 
Országos Bajnokságon is aranyérmes lett a csa-
pat. Végül de nem utolsó sorban ide kívánkozik a 
lányok csapat elsősége, amit az egyéni Női Or-
szágos Bajnokságon értek el úgy, hogy az összes 
korcsoport eredményeit figyelembe vették.  

A helyszűke miatt lehetetlen lenne felsorolni 
azt a temérdek  eredményt, amit  a  hazai és nem-

zetközi versenyeken besöpörtek a versenyzők, 
megjárták Európa országainak zömét és a sport 
által rengeteg élményt és barátságot szereztek. 
Az elmúlt évek áldozatos munkájának köszönhe-
tően, Lévai Zoltán vezetőedzőt választották a 
2005-ös év legeredményesebb utánpótlás  edzőjé-
nek. 

 

Büszkék lehetnek azok a szurkolók, akik kitar-
tanak a csapat mellet, és még büszkébbek lehet-
nek a szülők, akiknek a gyermekeik példát mutat-
nak minden fiatalnak a tisztelettudás, a 
jólneveltség és a sportszeretet terén egyaránt.

Magyarország legnagyobb utánpótlás bázisával 
rendelkezik a klub. Ezt 2006-ban is bizonyítani 
fogják Lévai Zoltán vezetőedző szerint, hisz 
olyan 9-10 éves kis birkózók toporognak a sző-
nyeg szélén, akik évek óta készülnek megmutatni 
tudásukat. Januártól érik el azt a kort, hogy az or-
szágos megmérettetéseken arassák le munkájuk 
gyümölcsét. Az országnak ezernyi falva, községe 
van. 
Ha közülük csak száz követné Tátot… 

Lévai Zoltán vezetőedző

Serdülő csapatunk  a 2. helyen végzett a me-
gyei bajnokság Északi csoportjában 
(36 ponttal, 140:17 gólkülönbséggel.) A ráját-

yei bajnokság 3. helyéért játszunk 
majd a Déli csoport 2. helyezettjével. Reméljük 
sikerrel veszik majd a fiatalok a megmérettetést 
és a dobogó harmadik fokára állhatnak. 

szásban a megFelnőtt csapatunknál edzőváltás történt, 
Róth Antal  lemondott, helyette Mechler Norbert 
lett az edző. (Hétvégén csapatunk 6:3-ra meg-
verte Oroszlány csapatát. Reméljük nem csak 
fellángolásról van szó és folytatjuk a pontszer-
zést már a hétvégén Héregen is. 

Nagy sikere van Táton az „ovi foci”-nak is, ahol 
az óvodások és az első és második osztályos fiúk 
járnak focizni. A fiúk között egy lány (Kiss Esz-
ter) is szerepel. Rendkívül aranyosak és ügyesek 
az ifjú focipalánták. 

Edzésük kedden és csütörtökön 16.30-kor 
kezdődik, ahová várjuk a focizni vágyó ifjú lab-
darúgó fiúkat és lányokat is. (Jelentkezni: az 
edzés előtt lehet Mechler Norbert edzőnél.) 

Mechler Norbert edző
 
És a kisebbekről: Előkészítő Csoport (1995-

ös korosztály) 
Március: Terem Bajnokság Dorog Körzet 5. 
forduló megszereztük a 3. helyezést / 

Dorogi Terem Torna: 2. helyen végeztünk (gólki-
rály: Sikesdi Márk) 
Április: Buda Junior Liga Budapest TF pálya: 1 
győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség / Buda Junior 
Liga Csillebérc: 2 győzelem / KMLSZ által kiírt 
bajnokság fordulójában 3. helyen végeztünk 
Május: Buda Junior Liga Esztergom: 2 győzelem, 
1 vereség / Buda Junior Liga Tát: 1 győzelem, 1 
döntetlen, 1 vereség / A Buda Junior Ligában a 4. 
helyen állunk. / A KMLSZ által kiírt bajnokság-
ban a 3. helyen állunk. 2-2 forduló van még hátra.
Sebák Lajos edző 
 

Dolgos László elnök és Eger Ignác vezetőségi 
tag egészségügyi problémák miatt lemondott. 
Ezért 2006. június 1-én csütörtökön 18.00-
órától Közgyűlést tartunk., az új vezetőség meg-
választása végett. 

 
Köszönjük az ARVAKO KFT. segítségét, aki 

műanyag csöveket adott a kábel-tv és a villany-
vezeték kábelének földben való elvezetéséhez. 

A felnőtt csapat a 11. helyen áll a bajnokság-
ban, reméljük a hátralévő fordulókban több pon-
tot is szerzünk és megelőzhetjük az előttünk álló 
csapatokat. 

Utánpótlás csapatunk 9 pont előnnyel vezeti 
a tabellát (Az elmúlt két fordulóban megverte 
3:0-ra a 3.helyezett Várgesztest, 9:3-ra a 2. He-
lyezett Oroszlány csapatát. 

Ezzel a két sikerrel nagy lépést tett a bajnoki 
cím megnyerése felé.) Játékosaink kezdik meg-
érteni az edző Harmath József taktikai elképze-
léseit és látványos közönség-szórakoztató játék-
kal győzik le ellenfeleiket. 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 
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