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Történeti áttekintés: 
Községünk életében igen messzire nyúlik vissza az iskolai élet

megszervezése. Az 1710-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 
már iskolamestere is volt a falunak.  

Az egyházvizsgálati jegyzőkönyvekből megtudhatjuk, hogy mi-
képpen fejlődött az oktatás Táton. ”Az 1836-os évből a visitátió 26
lapján fel van jegyezve, hogy TÁTON a lélekszám volt 738. Mint
kántortanító és nótárius fungált Juhász Ignácz római kath. képezdét 
végzett egyén, de a magyar, német, tót és latin nyelvet bírta s a hit-
vallást letette. Az 1844/45-ik tanévben volt iskolába járó az I-ső 
osztályba 34 fiú, s 27 lány, II. osztályba 19 fiú és 15 lány, összesen
95 tanköteles egy tanteremben tanítva” (Az Esztergomi Főegyházmegyei 
római katolikus iskolák története. Hivatalos adatok alapján szerkesztette: Dr.
Komlóssy Ferenc főtanfelügyelő 1896-18-19 old.) 
      1863-ban kezdtek foglalkozni azzal, hogy az egy szobából álló 
iskolát állandó jellegű iskolaépülettel váltsák fel. Az egyházi elöl-
járóság és a falu lakosainak áldozatvállalásával így került sor a mai
községi iskola helyén, a jelenlegi iskola ősének megépítésére az
1860-ik évben pedig működésének megkezdésére. 
     Az 1860-ban épült iskola: a templom felöli tanterem – a 2 m-es 
tanítói szobával 5x8 m, az alsó tanterem 5x6m, a folyosó 2x5m.     

Sok kiváló személyiség nevelte a község diákjait, építette, fej-
lesztette a növekvő igényeknek megfelelően az iskolaépületet.
Sokszor ment át jelentős változáson, külső megjelenésében is vál-
toztatva az épületet. 1910, 1936, 1945/46, 1956/57, 1960, 1967,
1991-es évek a legjelentősebb beruházások évei. 
     A 1958-as esztendő igen nagy változást hozott a község közok-
tatásának fejlődésében. A Dorogi Szénbányák Vállalat lakótelepe 
Tát-Kertváros néven a település szerves része lett. A
megnövekedett gyermeklétszámok nem fértek el a községi iskola
tantermeiben. Kertváros egy önálló 16 tantermes tornateremmel
rendelkező új iskolaépületet kapott. Így a településen két általános
iskola működött. Gyakran versenyezve, sokszor egymás érdekei-
nek figyelmen kívül hagyásával, rivalizálással negyven esztendő
telt így el. Mindkét iskolában 1-8 osztály működött. Éveken ke-
resztül mindkét intézményben párhuzamos osztályok voltak. 

Az 1990-es évek elejétől mindkét épületben a gyermeklétszám
rohamosan csökkent. A tantermek kihasználtsága, az egy tanulóra 
jutó költségeket messze nem fedezik az állami költségvetésből 
származó bevételek. 
    Az önkormányzatnak egyre nagyobb összeggel kell saját bevéte-
li forrásaiból kiegészíteni az iskolai költségvetést, amely Ft össze-
gek a fejlesztésből veszik el a pénzt. 
Szembesüljön a tisztelt olvasó a tanulólétszám évenkénti csökke-
nésével és ezzel párhuzamosan a költségvetési hozzájárulás növe-
kedésével. Alapul az 1998/99-es tanévet veszem. – Indokaimat az-
zal magyarázom, hogy ez a tanév volt az első amelyben az
intézmények vezetés szempontjából közös  igazgatás alá kerültek.  
 (Ezen sorok írója 1990-ben a községi iskola igazgatójaként 235 fővel indította a
tanévet. Lásd: Az Esztergomi Főegyházmegyei római katolikus iskolák története.
Hivatalos adatok alapján szerkesztette: Dr. Komlóssy Ferenc főtanfelügyelő 1896-
18-19 old. ) 

A képviselő- testület már ekkor is kereste azt a megoldást, amely 
enyhítene a pénzügyi gondokon. Az akkori polgármester Kátai Fe-
renc úr a TÁTI WALCZER  1998 HÚSVÉTI számában ( úgy lát-
szik nagy gondolatok HÚSVÉTKOR  születnek,  lásd a „Pesti
Napló” 1865 április 16-án Deák Ferenc  tollából megjelent  húsvéti 

cikkét) már felhívta a figyelmet az oktatási intézményeinkben
uralkodó pazarlásokra. Az Ő egyéni kezdeményezése akkor csak 
annyira volt elegendő, hogy a képviselő- testület a 22/1998 
(VI.23.) önkormányzati határozatával a két iskolát közös igazgatás 
alá vonta, teljes személyi és pénzügyi felelősséget biztosítva az 
igazgatónak. 
    A testület eme döntése igen sok ellenállásba ütközött. Végül is 
az idő bizonyította, hogy a tárgyi és személyi erők koncentrálása
hasznára vált az intézményt igénybe vevők jobb ellátását illetően. 

A jelenlegi állapotok: 
     A képviselő-testület minden év júniusában beszámoltatja az 
IGAZGATÓT az eltelt tanév munkájáról. Figyelmét nem hagyta 
lankadni a drasztikusan csökkenő tanulólétszám, az állami finan-
szírozás egyre csökkenő összege. 

A gondok enyhítését elősegítendő a 2006/2007-es tanévbe Tár-
sulásos formában a MOGYORÓSBÁNYAI ISKOLA 
TAGINTÉMÉNYKÉNT való működtetésével sikerült némi plusz 
állami pénzt behozni a rendszerbe. 
    Az oktatási törvény és a 2007-es Költségvetési törvény viszont 
ÚJ FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT vezetett be 2007/2008-as 
tanévtől kezdődően, azaz 2007. szeptembertől. 
   Az új forma rátér a csoportfinanszírozás bevezetésére. Vagyis:

törvény határozza meg a tanulócsoportok (osztályok) minimum 
létszámát, és ezután biztosít meghatározott összeget az iskola fenn-
tartásához, üzemeltetéséhez. Ezek a minimum létszámok osztá-
lyonként: 1. osztály 21 fő; 2. osztály 17 fő; 3. osztály 17 fő; 4. 
osztály 16 fő; 5. osztály 23 fő; 6. osztály 20 fő; 7. osztály 20 fő; 
8. osztály 20 fő. 

Amennyiben nem érjük el a minimum létszámot anyagilag hát-
rányos helyzetbe kerülünk. 
    A 2007. évi költségvetés előkészítésekor (január 8., január 9., 
január 16., január 18.) történt egyeztetéskor megállapítottuk, hogy 
az oktatás finanszírozása terén kialakult állapot nem tartható fenn
többé. Nem akkor gondolkodik felelősen a testület, ha a közhangu-
lat nyugalmának megőrzése, vagy éppen a pillanatnyi népszerűség 
reményében – tudja ugyan, hogy mit kellene tennie –, de nem tesz 
semmit – elódázza a döntést – hanem akkor, ha van bátorsága ész-
szerű döntések felvállalására. (folytatás a 2. oldalon) 
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Látványterv 

 

A képviselőtestület megállapította, hogy a társulásban működő
intézményrendszeren belül saját településünkben működő intéz-
ményrendszert is át kell gondolni.  

Megbízást adott az iskolavezetésnek, hogy a legmesszebbmenő
pedagógiai szempontokat figyelembe véve dolgozza ki, mi lehet a
következő időszak pedagógiai és pénzügyi lehetősége. A csoport
munkájában a képviselőtestület részéről két bizottság – Gazdálko-
dási és Településfejlesztési, valamit a Nevelési, Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke is részt vett. 

A bizottságnak az volt a feladata, hogy a márciusra alternatívá-
kat dolgozzon ki az intézmények racionálisabb működésére.  

A munkabizottság elkészítette a képviselőtestület számára ja-
vaslatait. Március 29-én információs munkamegbeszélést tartott a
testület, amelyen a bizottság által felvetett három lehetőséget vitat-
ta meg. 

1. A kertvárosi épület megszüntetése. 
2. Az óközségi épület megszüntetése. 
3. Mindkét épület eredeti funkciójának megfelelően műkö-

dik, de külön válik az alsó és felső tagozat. 
A képviselő-testület számba vette a lehetséges alternatívák elő-

nyeit és hátrányait. A testület természetesen a lehető legkörültekin-
tőbben kívánt eljárni és a döntése meghozatalához minden mellette
és ellene szóló érvet megvizsgált.  

Érlelve a véleményeket, április 3-án a képviselő-testület döntő
többsége a harmadik variáció közmeghallgatásra való bocsátását 
támogatta. 
Indoklásul a következőket fogalmazta meg:  

- Mindkét településrészben megmarad az oktatási intézmény, hi-
szen korábban sem kívánta azt más célokra fordítani. Ennek
megfelelően tartotta karba, felújította (1998-2004 között 65 mil-
lió Ft-ot fordított e célra) Ezzel megszűnik az óközségi iskola jö-
vőjével kapcsolatos bizonytalanság, alaptalan képzelgés. 
- A gyermeklétszám későbbi növekedése nem jelent gondot. 
- Azonos korcsoportok vannak jelen egy helyen.  
- Pedagógiai, nevelési lehetőségek hatékonysága növelhető.

Lehetővé válik, hogy a tanuló a törvényben meghatározottak sze-
rint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibonta-
koztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos 
korszerűsítéséhez, jobban figyelembe véve a gyermek életkorát,
sajátos nevelési igényét. 
- Megszűnik a „falusi iskola”, „kertvárosi iskola” megkülön-

böztetés, EGY iskolában gondolkodunk. 
- A közös igazgatás után 10 évre végre egy tantestület jön lét-

re. Megvalósulhatnak az egységes nevelési elvek, követelmé-
nyek, ezáltal emelkedik az oktatás színvonala. 
- Megszűnik az épületek közti pedagógus vándorlás- kiküsz-

öböljük az osztályfőnök hiányát az áttanítási napokon, az min-
denkor osztálya rendelkezésére áll.  
- Az eszközbeszerzésre fordított kiadások csökkennek a párhu-

zamosságok megszűnése miatt 
- Technikailag egyszerűen, költségkímélő módon gyorsan 

megvalósítható 
- A korcsoportok egy épületben való elhelyezésével a törvény-
ben előírt optimális létszámok valósíthatók meg évfolyamonként. 
Osztálylétszám kialakítását ugyanis csak ott lehet a törvény sze-
rinti létszámhoz igazítani, ahol kettő vagy több azonos korú tanu-
lócsoport van jelen. Ezzel növeljük az állami bevétel összegét,
csökkentve az önkormányzat kiadásait. 
A nehéz döntés, kemény érvek és ellenérvek mentén született

meg. Tudjuk, hogy nem mindenki egyetértésével találkozik. Van-
nak, akik személyes érintettség alapján érvelnek ellene. Vannak,
akik még tovább halogatnák a döntés végrehatását. Mivel tanév-
közben semmilyen szervezeti átalakítást nem lehet oktatási intéz-
ményben meghozni, a tavaszi időszak feladata a döntés előkészíté-
se és a nyárban az átszervezést meg kell valósítani. Ezzel 
megmentve a 2007 év hátralévő és a 2008-as év költségvetési 
egyensúlyát. 

 

Tüzes Trónon 

Az előkészítés és a döntés meghozatala belső munka volt.
Az április 3-i testületi ülésen bíztuk meg az iskolavezetést, hogy 

a döntésről tájékoztassa a pedagógusokat, szülőket (Húsvéti szünet 
következett). Erre április 11-én került sor pedagógus körben. Majd 
április 16-án a Kultúrotthonban a szülők tájékoztatására került sor. 
Mindkét esetben Szenes Lajos polgármester úr vállalta a testületi 
döntés tolmácsolását.  
 Sokan, - a szülők többsége - megértéssel vette tudomásul a dön-
tést – még akkor is ha nem lelkesedett érte. Többen viszont ellen-
drukkerként élik át az eseményeket és hamis információkkal veze-
tik félre a bizonytalanok csoportját.  

Az ellenzők legnagyobb ellenérve a gyerekek közlekedése. Erre
a képviselőtestület által felállított munkabizottság tárgyalásokat
folytat helyi szállítással foglalkozó vállalkozóval és a gyermekek
szállítását az iskolába és haza szerződéses járatú autóbusszal meg-
oldja. Kidolgozta a szállítás menetrendjét. 
 Május 21-én kibővített bizottsági ülésen a testület megbízta a 
hivatalvezetést, hogy járjon el a vállalkozóval megkötendő szerző-
dés előkészítésében, a polgármestert pedig megbízta a szerződés 
megkötésére. 
 Ugyanakkor a képviselőtestület döntést hozott, hogy a szállítás 
központilag biztosított összegét saját költségvetéséből kiegészíti. A 
szülőket anyagi megterhelés ebből az átszervezésből illetően nem
érheti.  

Az ellenzők egyes emberei a költségek, a megtakarítás kérdését 
vetik fel. Nem mondok újat azzal, hogy egy átszervezés az adott
pillanatban nem járhat mindjárt haszonnal. De az tény, hogy a
nyugdíjba vonulók helyére nem kell új embert felvenni, a szerző-
déses alkalmazotti körtől megválva bérben és azok járulékaiban
2008 első félévét követően megtakarítások jelentkeznek.  
  További megtakarítást jelent a felső tagozaton a kis létszámú 
csoportok létszámának rendezése. A jelenlegi 5. osztályosok 5 ta-
nulócsoportjából (Mogyorósbányával együtt) 4 db 6. osztályos 
csoport kialakítása indokolt, míg a 7. osztályosok jövőre alacsony
létszámuk miatt két osztályba sorolhatók.  
  A későbbiekben az eszközbeszerzések egy-egy példányú be-
szerzése tovább csökkenti a kiadásokat. 

Mindez kivitelezhető úgy, hogy az alsó tagozatban ugyanaz a 
tanítónéni viszi tovább az osztályt, és csak kisebb létszám korrek-
ciókat kell az osztályok között végrehajtani. 

Egyes szülők sérelmezik, hogy nem hoztuk időben nyilvános-
ságra azt, hogy milyen intézkedések várhatók és az elsősök beirat-
kozása éppen ezen időben zajlott. 

Az elsőosztályosok beiratkozását törvény írja elő. Szabad isko-
laválasztás révén, nem áll meg az az érvelés, hogy „ha ezt tudom,
máshová, más településre iratom be gyermekemet”. Ez a lehetőség
bármikor fennállhat, ha a szülő ezt úgy látja, hogy az Ő számára ez 
egyszerűbb megoldás és munkába járásával együtt gyermekét is
maga utaztatja a munkahelyén lévő iskolába.  

Az előkészítő munka, a döntéseket meghozó bizottsági és testü-
leti ülések kronológiai sorrendje mindazon feltételezéseket kizárja, 
hogy bárki rosszhiszeműséget feltételezzen. 

A képviselőtestület május 21-én összegezte a racionalizálással
kapcsolatos tapasztalatokat.  Döntésével egy időben utasítja az is-
kola igazgatóját, hogy a 2007/2008-as tanév szeptember elsejével 
kezdje meg az intézmények összevonását. 

Az összevonással kapcsolatos létszámok, leépítések, nyugdíja-
zások, felmentések személyi következményeiről 2007. június 25-ig 
– a júniusi testületi ülést megelőzően adjon külön tájékoztatást a 
képviselőtestületnek.  
  A tájékoztató nem azonos a testületi ülés napirendjének – a 
2006-2007-es tanév munkájáról szóló – beszámolójával. 

Az összevonás – korszerűsítés további menetéről az iskolaveze-
tés folyamatosan egyeztet a szülőkkel és a fenntartó önkormány-
zattal.                   Tát, 2007. május 24. 

A képviselő-testület megbízásából: Horváth István
   a Nevelési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
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TANULÓ LÉTSZÁM KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK AZ ISKOLÁBAN 
TANÉV 

Kertváros Község Összes Állami költségvetés  Saját bevétel ÖNKORM ÖNKORM 
% Összesen 

1998/1999 350 160 510 63 016 400 Ft 3 350 000 Ft 27 266 000 Ft 29,0 % 93 632 400 Ft
1999/2000 349 154 503           77.443.000 Ft 3 393 000 Ft 15 576 000 Ft 16,2 % 96 412 000 Ft
2000/2001 345 151 496 83 819 000 Ft 5 183 000 Ft 14 660 000 Ft 14,0 % 103 662 000 Ft
2001/2002 334 142 476 99 662 000 Ft 5 597 000 Ft 23 678 000 Ft 18,4 % 128 937 000 Ft
2002/2003 325 152 477 121 531 000 Ft 5 379 000 Ft 50 641 000 Ft 28,5 % 177 551 000 Ft
2003/2004 310 140 450 121 146 000 Ft 6 601 000 Ft 40 427 000 Ft 24,0 % 168 174 000 Ft
2004/2005 296 149 445 126 921 000 Ft 4 785 000 Ft 46 948 000 Ft 26,3 % 178 654 000 Ft
2005/2006 274 151 425 115 630 000 Ft 4 914 000 Ft 60 907 000 Ft 33,0 % 181 451 000 Ft
2006/2007 255 153 408 128 744 000 Ft 5 735 000 Ft 54 935 000 Ft 29,0 % 189 414 000 Ft

 
2007/2008-as tanévre Táton 42 gyerek iratkozott be a kiscsoportba.

A 2006/2007 év befejeztével eredményesnek értékeljük az eltelt 
időszakot. 

Helyi programunk, amely a környezeti, az épületi adottságok, a 
szakembergárda a szülők igényeihez igazodik, biztos háttérként 
szolgál munkánkhoz. 

A 2006/2007-ben a gyermekcsoportokban nem volt zsúfoltság, 
a körülmények adottak a minőségi munkához. Az idősebb és fiata-
labb kolléganők segítik egymást, nyugodt kiegyensúlyozott volt a 
légkör egész év során. 

Továbbképzéseken való részvételünk ebben a tanévben főleg a
kötelező pontszerző szakképzésekre irányul. Öt óvónő végzett el
egy-egy 30 órás tanfolyamot. Nemzetiségi feladataink nevelési 
programunkkal karöltve valósulnak meg. 

Csoportjaink sikeresen szerepelnek Csolnokon. Május 1-jén és 
Pünkösdkor Táton. 

Az óvodai nevelést a családi neveléssel összhangban annak ki-
egészítőjeként ősszel és tavasszal kerti napokat rendezünk, ekkor a 
gyermekek szüleikkel együtt tornáznak, barkácsolnak. 

Évente megrendezésre kerül a zöldség- és gyümölcsnap, az étel-
bemutatóval egybekötött program nemcsak a szülők, hanem a
nagyszülők bevonását is lehetővé teszi. 

Tavaszi időszakban folyamatosan szervezzük a kirándulásokat a 
szülőkkel közösen, ahol megismertetjük a hazai tájakat, az ott élő 
embereket, a helyi hagyományokat, szokásokat, a kultúra érdekeit. 
Így került sor többiek között a Duna Múzeum, a Budakeszi 
Vadaspark, a Csodák Palotája, az Állatkert és a Máltai játszótér 
megtekintésére. 

Részt vettünk a Mackókiállításon. Közösen tettünk színházláto-
gatást és kirándulások keretében utaztunk különféle járművekkel. 

Az óvodai ünnepekre sokéves hagyománynak megfelelően
színvonalas műsorokkal készültünk. 

Az egészséges életmód keretében rendszeresen korcsolyázni vit-
tük a nagycsoportosokat. 

A nagycsoportosok búcsúztatásával zártuk a 2006/2007-es tan-
évet. 

Kishonti Lászlóné vezető óvónő

Tájékoztató a táti óvodákról 

Látványterv 

Óvodánk elsősorban a gyerekek igényeinek kíván megfelelni, és 
azok érdekeit szolgálni. 

Célunk, hogy az óvodásokat családias légkörben, egyéni sajá-
tosságainak megfelelően segítsük. 

További feladatunk a kisebbségi kultúra ápolása, a nemzetiségi
nyelvhez való viszony kialakítása, és a hagyományok továbbörökí-
tése, – különös tekintettel a mese, zenés a manuális tevékenységek 
által. 

Az óvodásoknak a lehetőségeikhez mérten biztosítjuk az egész-
séges és a biztonságos környezetet, melyben kialakítjuk az egész-
ségüket védő szokásokat. 

Gyerekeink igényes gondozására törekszünk, fejlesszük szép
mozgásukat, testi képességüket. 

A gyerekek fejlesztése érdekében kiemelten kezeljük a német
kultúra érdekeit. 

Az óvoda a bölcsődei csoportban 2 éves kortól, az óvodai cso-
portokban 3 éves kortól, az iskolába járáshoz szükséges fejlettség
eléréséig, legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. 

A gyerekek 5. életévének betöltésétől, iskolai életmódra felké-
szítő foglalkozásokon köteles részt venni. 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és a kötelességek gya-
korlásában, a gyermekekkel kapcsolatos rendelkezéseket állapítja 
meg. 

Az óvoda a nyári időszakban egybefüggően 4 hétig tart zárva. A 
szünet időpontját az épületek egyeztetik, hogy a gyerekek számára
folyamatosan biztosítva legyen az óvodai ellátás. 

A szünet idejéről legkésőbb márciusban tájékoztatjuk a szülő-
ket. Az óvoda napi 12 órát tart nyitva reggel 5 órától délután 17
óráig. 

A napirend kialakítása biztosítja, hogy a szőlők ebéd előtt és
után, valamint délutáni pihenő után is hazavihetik gyerekeiket. 

2006. július 1-jétől kistérségi társulás keretében közös pedagó-
giai és gazdasági irányítás alá került a táti és a mogyorósbányai
óvoda. Ezen belül mindkét óvoda szakmai önállóságát megtartva,
saját készítésű óvodai nevelési program alapján végzi munkáját.
(Tát: német nemzetiségi, Mogyorósbánya: szlovák) 

Az óvodai csoportok mellett egy bölcsődei csoportot is működ-
tetünk, valamint a Gyermekjóléti szolgálat is itt végzi feladatait. 

Óvónőink végzettsége főiskolai,minden csoportunkban nemzeti-
ségi oktatás folyik. 
A gyermeklétszám átalakulása 2007. májusában: 

Bölcsődés korú gyerekek száma: 15 fő 
Óvodáskorú gyerekek száma:  199 fő 
Összes gyermek létszám:    214 fő 
Az idén iskolába menő gyerekekről: 
A községi óvodákból 23 fő kezdi meg az első osztályt. 
A kertvárosi óvodából 35 fő kezdi meg az első osztályt. 

 

 
 
 
 
 

Közvilágítási hibabejelentések lehetőségei: 
Tel: 06-40-330 330 (kék szám) 

e-iroda: http://e-iroda.eon-eszakdunantul.com
 

Az új internetes e-iroda szolgáltatás igénybevétele a „Hiba-
bejelentés” menüpont alatti űrlap kitöltésével lehetséges. A be-
jelentések az elektronikus rögzítést követően szintén a hibael-

hárítási folyamatba kerülnek. 

http://e-iroda.eon-eszakdunantul.com/
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  Beliczay Erzsébet a Levegő Munkacsoport képviseletében rá-
mutatott, hogy a tervezett cementmennyiség nem a magyarországi
szükségletekhez kell, hanem exportra, és hogy a bányajárulék ol-
csósága miatt Magyarország természeti kincseinek kirablásról van
szó. Elmondta, hogy ebben az esetben egy munkahely megteremté-
se 1 milliárd forintba kerül! Vendégünk volt Illés Zoltán környe-
zetvédelmi szakértő, aki egy történeten keresztül példázta, hogy az 
emberekben nem is tudatosul igazán, hogy itt Táton és a térségben
milyen csoda történik azzal, hogy egy ekkora összefogás alakult ki
a lakosság körében. A felszólalások mindegyike hitet adott a meg-
jelenteknek, hogy a helyi aktualitású Holcim ügy nem lejátszott, és
a végkifejlet csak a polgárokon múlik.  

A beszédeket szintén Holop István zárta azzal a meggyőződésé-
vel, hogy az eredmény a kételyek ellenére is csak rajtunk, és az
összefogásunkon múlik. 

A rendezvény méltó zárása volt a Kormorán-Memory Band
koncert csodálatos zenéjével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezők, bár felkészültek nagyobb résztvevő létszám kiszol-
gálására, szomorúan állapították meg, hogy a vártnál sokkal keve-
sebben vettek részt a rendezvényen. Sok okot és érvet tudnánk fel-
sorolni, de úgy véljük hasztalan. Az biztos, hogy még mindig nem
értik sokan, hogy „Egyedül nem megy”. 

Hol vannak az iskolák, társadalmi és civil szervezetek, hol van-
nak a családok, a szülők, nagyszülők, a térség legnagyobb civil 
tömörülése, a nyugdíjasok? Miért gondolják, hogy majd a gyereke-
ink, unokáink nem fognak újjal mutogatni ránk? Van jogunk nem
tenni semmit mindenféle álproblémára hivatkozva? Miért gondol-
juk még mindig, hogy a nap mint nap szembesülő környezeti ártal-
makban, globális felmelegedésben, a terjedő immun- és rákbeteg-
ségekben nekünk semmi szerepünk? Miért gondoljuk, hogy ha mi
már nem is, majd a gyerekeink másképp fognak viselkedni. Vagy
még nem a mi házunk ég? 

Mi a tanulság? Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy azok az embe-
rek, akik a mindennapjaikból időt és energiát nem sajnálva tesznek
a közösség érdekeiért ezek után sem fognak másként cselekedni.
Mert félreállhatnak, és azt mondhatják – nézd ez senkit nem érde-
kel – de a hatások, amiket nem lehet elkerülni Őket is ugyanúgy 
érinteni fogják. Őket és a gyermekeiket, az unokáikat vagy akár a
szüleiket, de érinteni fogják.  

Egy biztos! Nem jár elismerés, nem jár dicséret, nem jár vállve-
regetés. De valami azért mégiscsak jár. Tiszta lelkiismeret, önbe-
csülés és annak a tudata, hogy mindenkiért, egyöntetűen mindenki-
ért, valamit tettek, mely tettekből tükröződik a humanitás, a
barátság és minden erkölcsi kiváltság, ami csak azoknak adatik
meg, akik úgy képesek tenni valamit, hogy nem várnak helyette
semmit. 

A szerencsénk az, hogy vannak ilyen emberek. Ezeknek az embe-
reknek szeretnénk megköszönni.    

Holop István, Kostyál János

Volt  egyszer  egy  „Zöld  nap” 

 

Látványterv 

Beszámoló a Zöld Sziget Tát és Térsége Környezetvédelmi
Egyesület által rendezett  2007. június 2-ai rendezvényéről.  
 

A „Zöld Sziget” Tát és Térsége Környezetvédelmi Egyesület
ismét bizonyította, hogy olyan elkötelezett emberekből áll, akik
állhatatos munkával, a köz érdekeit szem előtt tartva szinte hivatás-
tudattal végzik azt a munkát, amiért a legtöbb esetben semmi  el-
ismerés nem kíséri a teljesítményüket. A rendezvény minden mo-
mentuma a munkát és a hitet tükrözte. A megjelent előadók, a
kiállítók és árusok mind azt bizonyították, hogy egy jól szervezett
összhangban lévő rendezvény élvezői lehettek, akik kilátogattak a
szombati napon a Kultúrház előtti térre. 

Célja az volt, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a környezet
súlyos gondjaira, és egyben az új kihívásokhoz való alkalmazko-
dásra is tippeket adjon. A környezet mellett a fő apropó az
EGÉSZSÉG, ill. az egészséges élet volt. 

A rendezvény egyik legsikeresebb programja az ingyenes
egészségi állapot felmérés volt, ahol több vizsgálatot is elvégeztek
a programban résztvevő orvosok, és segítőik. Itt ragaduk meg az
alkalmat, hogy utólag is köszönetet mondjunk a program meg-
szervezőinek és lebonyolítóinak azért a fáradságos munkáért és
kitartásért, ami a rendezvény kezdésétől a végéig kitartott! 

Míg a földszinten a nagyteremben a gyerekek és az érdeklődők
különféle hulladékokból játékokat és egyéb tárgyakat készítettek,
addig az emeleti kisteremben folyamatosan környezetvédelmi fil-
mekkel illusztrálták a Föld jelenlegi helyzetét és a felelőtlen embe-
ri beavatkozások várható kihatásait. 

Volt „Holcim park”, ahol az elmúlt idők eseményeivel és a be-
ruházással kapcsolatos gondjainkkal szembesülhetett a látogató. A
rendezvény alatt aerobik bemutató színesítette a programot. Aki
megéhezett, szürke marha pörköltet és igazi táti halászlevet is ehe-
tett. Az ingyenes borkóstoló is nagy sikert aratott – reklámozva a
környék egyre jobb borainak hírét. A környezetvédő szervezetek
sátraiban sok fontos információhoz juthattak az érdeklődők és sok
olyan prospektushoz, amiken keresztül jobbak megérthetik a kör-
nyezetvédő munka lényegét. Megtalálható volt az emberiség mai
dilemmájára a globális felmelegedésre néhány olyan ötlet, ami se-
gítheti a környezettudatos életet, és még is meghagyja az emberi
kényelem minden adottságát. 

De még is  miről is szolt ez a nap?  
Az „Együtt az egészséges életért!” családi nap aktualitása a kör-

nyezetvédelmi világnap és a helyi Holcim ügy volt. Mivel mind a
kettő az emberi élet értékeinek a megőrzését tükrözte, így maga a
rendezvény felépítése is ezt volt hivatott beteljesíteni. 

A rendezők szerették volna országos méretűvé tenni a rendez-
vényt, ezért a helyi előadókon kívül több országos hírű szervezet
ill. személy is előadást tartott a délután folyamán. 

A bevezetőt Holop István szervezetünk elnöke tartotta, majd
Tát, Tokod, Tokodaltáró, Mogyorósbánya polgármestere mondta el
beszédét, aminek fő iránya a Holcim beruházás elleni tiltakozás
volt. Esztergomi Környezetkultúra Egyesület részéről Szendi Gá-
bor beszélt arról, hogy a multinacionális vállalatok azokra a he-
lyekre telepítik környezetromboló beruházásaikat, ahol a leggyen-
gébb az érdekvédelem. A Humusz részéről Szuhi Attila többek
között arról beszélt, hogy a közelmúltban Amerikában 6 éves la-
kossági küzdelem és a beruházó 10 milliárd forintos költsége elle-
nére is a helyiek meg tudtak akadályozni egy környezetre ártalmas
Holcim-beruházást. Schiffer András (Védegylet) beszédében ki-
emelte, milyen fontos és örömteli tény, hogy itt a Holcim ügyben
az önkormányzatok a lakossági többség álláspontját képviselik,
mert ez sokszor nem így van. Utalt a népszavazás fontosságára, és
elítélte az ökogyarmatosítókat. 
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A 87. évforduló 

Látványterv 

csolódik. Szerencsére volt, akinek eszébe jutott, ezen a napon meg
kell állnunk néhány percre, és fejet kell hajtanunk Milinszki Már-
ton volt a kezdeményező és a főszervező. A polgári körből segítet-
ték néhányan munkáját, akik közül Hodász Annát és Farkas Józse-
fet emelem ki. Megtiszteltetés, hogy mint szereplő én is szót
kaptam. 

Aki ott volt 2007. június 4-én az első világháborús emlékműnél 
egy jól megszervezett programot hallhatott és láthatott. Nem cé-
lom, hogy részletesen írjak a felszólalók beszédeiről. 

Nem is lenne érdemes, azt a hangulatot úgysem tudnám vissza-
adni, aminek a táti, esztergomi, nyergesi, ebedi, tokodi és más kör-
nyékbeli településekről érkezők részesei voltak. Mindössze néhány
gondolatot ragadok ki a közel másfél órás műsorból. 

A bevezető gondolatokat a főszervezőtől hallhattuk. Milinszki
Márton többek között rámutatott mennyire fontos az egészséges
nemzettudat. Hangfelvételről szólt egy hajdani diák visszaemléke-
zése, hogyan élte meg osztálytársaival, amint növénytan óra köz-
ben megkondultak a harangok.  

Az egyik legnagyobb magyar írónk Wass Albert többször is
„megszólalt”. Először Nagy Szabina adta elő a Hontalanság hitval-
lása c. verset, később jómagam olvastam fel, Adjátok vissza a he-
gyeimet c. mű bevezetőjét. Dr. Marosi István, Kós Károly Kiáltó
szó c. írásának részleteivel emlékezett a trianoni „megalkuvásra”. 

Pungurné Császár Judit történelemtanár három kérdésre kereste
a választ: Mi történt? Miért történt? Hogyan tovább? Aki egy kicsit
ismeri történelmünket, tudja, hogy az ország 72%-a, a lakosság
64%-a került az ország határain kívülre, ebből kb. 3,4 millió volt
magyar. 

 

Az emberek többsége a szép és dicső dolgokat 
ünnepli. Természetes, ezt tesszük szívesebben,
ilyenek vagyunk. Nem szabad azonban elfeled-
nünk a tragikus eseményeket sem, főleg, ha azok
sorsfordítóak. Jól kell ismernünk a múltunkat,
hogy el tudjuk magunkat helyezni a jelenben és
meg tudjuk tervezni a jövőnket. 

1920. június 4. Azt hiszem történelmünk leg-
feketébb napja. A Kárpát-medencében eltöltött
több mint 1100 év alatt bőven kijutott a magyar-
ságnak a megpróbáltatásokból a tatároktól a
szovjet megszállásig. De ilyen gyalázatosan nem 
bántak el hazánkkal, mint azon a pénteken, ami-
kor a franciák által vezetett döntőbíróság aláírat-
ta a magyar küldöttséggel Trianonban a békedik-
tátumot. Tátnak van első világháborús
emlékműve, nem is értem, ha már van kegyhely,
miért nem volt eddig megemlékezés? Hiszen a 
„Nagy háború”  és annak csúf lezárása összekap- 

Megdöbbentőek a számok. Judit asszony rávilágított mi magya-
rok történelmünk során többször tudomásul vettük, hogy mások
döntenek helyettünk. Színes összefoglalójában azért benne volt a 
remény: „Él nemzet e hazán”. 

Völner Eszter szép énekét így papíron lehet dicsérni, de hallani
kell.  

Úgy volt igazi ez a megemlékezés, hogy határon túli barátaink
is eljöttek. Nagy Tibor, Ebed polgármestere beszélt arról, hogy a
békediktátum után mennyire ellehetetlenítették a magyar nemzeti-
ségű lakosságot, és máig érződik e hatás. Beszédében kiemelte a
szülőföld fontosságát, a megbékélést és az összefogást. 

Polgármesterünk, Szenes Lajos példaértékűnek nevezete a kez-
deményezést és összefogást, ahogy ez a megemlékezés létrejött. 
Erőt és bölcsességet kívánt ahhoz, hogy egy élhető jövőt teremt-
sünk magunknak és utódainknak. 

Végül, a koszorúzások után, közösen énekeltük el a magyar,
majd a székely himnuszt. 
     Annak ellenére, hogy ez volt Táton az első „trianoni találkozó”, 
szép számmal gyűltünk össze. Nagyon fontos, hogy jöttek gyere-
kek is, hiszen nekik kell továbbvinni a magyar örökséget.  

Bár ebben a fene nagy Európai Unióban nem lesz könnyű dol-
guk, hiszen az ország vezetésében is munkálkodnak rendesen
olyan erők, akik azt akarják, feledjük el múltunkat. Ők nem érzik: 
„Itt élned, halnod kell”. 

Addig azonban, míg lesznek olyan emberek, akik fontosnak
tartják, hogy összegyűljenek az ilyen, és hasonló megemlékezése-
ken, ünnepeken, addig létezni fogunk, mi, magyarok.   

Németh Péter

A házszámtáblát lehetőleg az épület homlokzati részén úgy kell
elhelyezni, hogy az a közterületről jól látható és az adott épület
házszám szerinti azonosítására alkalmas legyen. Ha a házszámtábla
épületen történő elhelyezésének akadálya van, akkor azt a kerítésen 
vagy más műtárgyon is el lehet helyezni, az előbbiek értelemszerű
alkalmazásával. Közös bejáratú, de külön házszámozású épületek
esetében a házszámtáblákat egymás mellé kell elhelyezni. 
 Kérjük a háztulajdonosokat, hogy egyénileg illetve, ha megoldható 
utcánként jelezzék igényüket a Polgármesteri Hivatalban, hogy az
egységes házszámtáblák használatával magunk, és a községbe 
látogatók számára is megkönnyítsük a tájékozódást. 
 Ahol az utcanévváltozás miatt házszámváltozás is történt, ott az új
házszámtáblát a lakosoknak az Önkormányzat térítésmentesen
biztosítja. Ahol ez elmaradt, kérjük jelezzék a Polgármesteri
Hivatalban. 
 

Ú j  h á z s z á m t á b l á k  
Tisztelt táti polgárok! Az utóbbi időben többen érdeklődtek, az

új, egységes házszámtáblák beszerzésének feltételeiről.  
Az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a házszámtáblák be-

szerzésének menetéről. 
Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2007.

(III. 5.) Kt. számú rendelete értelmében a házszámtáblát - melynek 
mérete: l5 x l8 cm, rajta fehér alapon, fekete színű számok fekete ke-
retben - a Polgármesteri Hivatal térítés ellenében biztosítja az ingatlan
tulajdonosa részére. A tábla jelenlegi bruttó beszerzési költsége kb.
1400,- Ft. (A Polgármesteri Hivatal legalább 10 db táblára benyújtott 
igény esetén kezdeményezi a beszerzést.)  
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  M i n d e n k i  e b é d e l  2 0 0 7  

Előkészítő csapat 

Pontosan 2 órakor találkoztunk a plébánián, mi a karitász 
csoport tagjai. Lázas izgalommal kértük Istent, hogy jól si-
kerüljön a délután, ha lehetséges ne történjen baj, mérgelő-
dés vagy egyéb ünneprontó dolog. Azután mindenki nekilá-
tott a rá bízott feladatnak. Egyesek a Plébánián maradtak, 
előkészítették a termet, szétrakosgatták az általunk sütött fi-
nomságokat, friss virágot tettek a vázákba és a mécseseket 
az asztalokra. A többiek az autókba szálltak, ugyanis – a 
már megszokott módon – az idős nehezen mozgó embereket
mi magunk szállítottuk a Plébániára. A többiek maguktól 
jöttek el. 

Az utóbbi néhány évben minden tavasszal megszerveztük
egy olyandélután, amikor meghívjuk idős pártfogoltjainkat,
hogy alkalmat adjunk nekik a találkozásra, a kikapcsolódás-
ra, hogy ez a délután kicsit más legyen, mint a megszokott. 
Az egykori szomszédok, ismerősök, esetleg osztálytársak,
akiket az élet a falu két különböző pontjára sodort, most újra 
találkozhatnak. Megbeszélhetik az őket ért változásokat, ér-
dekességeket, ami csak rájuk tartozik, s ami csak nekik ér-
dekes. Közben végigkóstolhatják a finom házi süteménye-
ket, gyümölcsöket, italokat. 

Ilyenkor persze mi is készülünk egy kis meglepetéssel. 
Gyerekeink, unokáink között mindig van egy kis ügyes ze-
nész, énekes vagy versmondó, de mi karitászosok is előa-
dunk egy-egy éneket, hogy még színesebbé tegyük ezt a na-
pot. S íme a fáradozás meghozza gyümölcsét. Egyre többet
és többet jönnek el hozzánk, örömmel és izgatottan, mert 
hallották, hogy milyen jól sikerülnek ezek az összejövetelek. 
Sőt idén olyan is volt, aki bevallotta, hogy nagyon bánja,
hogy az elmúlt években nem válaszolt a meghívásra. 
Most már készülhetünk legközelebbi összejövetelre. 

Milinszki Márta, Tát karitászvezető
2007. pünkösd havában

Lassú v íz  partot  mos  (avagy a  kari tász  pártfogol tak délutánja  Táton)  

Varga és Társa Kft. Békéscsaba, Körös Game Kft. Békéscsaba,
Bónus – Center Kft. Békéscsaba, Ardeco Kft.  Budapest, Contiplay 
Plus Kft. Békéscsaba, Tócsik és Társa Kft. Sóstóhegy, Ambest Kft. 
Söréd, Imbest Kft. Söréd, Meg Nyerő Kft. Pécs, Budapesti
Pénznyerőautomata Kft. Budapest, Joker-Magnum Kft. Domaszék, 
Paragon 2002 Kft. Szeged, Tomoza Hungary Kft. Budapest, 
HUNguardian Kft. Heréd, Central - Game 99 Kft. Sárkeszi, New 
Star Play Kft. Budapest, Star Game Kft. Budapest, Bayer Hungária 
Kft. Bayer cropscience Budapest, Taxco 98 Kft. Szeged, Tomoza
Hungary Kft Budapest, Kun Zsuzsanna Budapest, Simondán And-
rás Budapest, Gadusné Nagy Enikő Debrecen, Böőr Zoltán Debre-
cen, EU Reklám Kft. Budapest, IQ Antikvárium Eger, Provident 
Pénzügyi Rt. Budapest, Nagy Tiborné Kazincbarcika, Ódor 
Ferencné Vál, özv. Tóth Zoltánné Veszprém, Szűr Lajosné Kapos-
vár, Kisszabó Kálmán Pécs, Förhécz László Felsős, 2 SCH Játék 
Kft. Zsámbok, Good Luck Hungary Kft. Budapest, Féder Kft. Bu-
dapest, Bonus Calssic Kft.Tóalmás, KHVT Kht. Budapest, ÉKKO 
Kft. Debrecen, Paksi Atomerőmű Rt. Paks, Dr.Sütő Gellért Salgó-
tarján, Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest, Magyar Követelés-
kezelő Rt.  

A 2006-ban új támogató cégeink, akik évente 100.000 Ft feletti 
pénzadománnyal támogatják az Alapítvány programját: 

STORA ENSO HUNGARY Kft. Budapest,DIA-BET Kft. 
Vác,Hilton Budapest West End Budapest, SodexhoPASS Buda-
pest, CIB Bank Budapest, 

2006-ban új támogató cégeink akik éves szinten 5.000-60.000 
Ft közötti összeggel támogatják a Mindenki Ebédel programunkat:
ARVATO SYSTEMS HUNGARY Kft. Budapest, DARU- BER 
2001 Kft. Nyíregyháza, SIGMA ALDRICH Kft. Budapest, KFKI 
DIREKT KFT. Budapest, MACRO Budapest Kft. Budapest,
EURO CONSTRUCTIVE Kft. Érd, INGRAM MICRO Magyaror-
szág Kft. Budapest, PORTICO Kft. Budapest, INTERÉP Kft. Bu-
dapest, JASA Kft. Budapest, Shopguard Kft. Budapest, 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott 2007-ben is a Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány által kiírt „MINDENKI EBÉDEL
2007” pályázatára.  

A program célja az alapítvány támogatói segítségével megolda-
ni hazánk településein nem csak a szorgalmi időszakban, hanem 
azon kívül hétvégeken, iskolai szünetekben (tavasz, nyár, tél) a rá-
szoruló óvodás és általános iskoláskorú gyermekek rendszeres táp-
lálkozását.   

Községünkben 15 kisgyermek részesül a pályázat segítségével
ebben a támogatásban, akik kiválasztásában az óvoda és az isko-
la nyújtott segítséget. Ez a segítség üdítőitalok, konzervek, száraz-
tészták, gyári csomagolású élelmiszerek formájában jut el a csalá-
dokhoz.   

Az alapítvány támogatói, akik segítségével ez a program létre-
jött a következő cégek:  

A cégek havi rendszerességgel 10.000-50.000 Ft közötti  pénz-
adománnyal támogatják az Alapítvány programját: 
Magyar Szerencsejáték Szövetség Budapest, Game World Hunga-
ry Kft. Budapest, JVH Játékautomata Kft. Eger, Zsizsi Kft. Győr,
EAC Gaming Kft. Budapest, Novo-Parts Kft. Budapest, Integral
Hungary Kft. Budapest, Falmingo Casino Kft. Budapest, SHS 
Union Kft. Eger, Queen Play Kft. Baja, Matfor Kft. Pécs, D-Slot 
Kft. Debrecen, Gold-Run Kft. Debrecen, Bonus Play Kft. Nyír-
egyháza, Europe Life Kft. Budapest, Hajdú-Joker Kft. Debrecen,
GL Games 2000 Kft. Gyöngyös, Golden City Kft. Budapest, Két 
Flash Kft. Budapest, Amoretto Kft. Püspökladány, Dreamland
Express Kft. Vecsés, Kontra Card Kft. Budapest, Kontra Plus Kft.
Budapest, Plaything Kft. Százhalombatta, Nomis Szerencsejáték 
Kft. Budapest, Central Casino Hungary Kft. Budapest, Ring 
Games Kft. Veszprém, Europlay Trade Kft. Székesfehérvár, KO-
VI Mix Kft. Nyíregyháza, Kegyi-Trade Kft. Békéscsaba. 
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K i r á n d u l á s o k  T á t  k ö r n y é k é n  - - -  A  b a j ó t i  Ö r e g - k ő  

A Gerecse hegység egyik legszebb gerincét találjuk Bajót felett. Megközelíte-
ni a faluból a kék barlangjelzésen lehet, illetve Mogyorósbányáról és 
Péliföldszentkeresztről az országos kék jelzésen. Kiadós kaptatóra és lépcsőzésre 
kell készülni a látogatás tervezésekor, de megéri!  

Kezdő túrázók figyelmét itt hívnám fel, hogy vizet sem árt a hátizsákba pa-
kolni, mert odafent a hegyen ilyesmi nincs, viszont a mászás után garantáltan 
szükségünk lesz rá! 

Nem csak a szép kilátás miatt érdemes felkeresni, hanem a Jankovich- barlang 
miatt is. Értékes őslénytani és régészeti leleteiről ismert. Az ásatásokat 
Hillebrand Jenő kezdte 1913-ban, majd Vértes László folytatta az 1950-es évek-
ben. A kutatások során számos pattintott kőeszköz és csontszobrocska került 
napvilágra. Ezek a barlang alját borító agyagrétegben őrződtek meg az utókor 
számára. A barlang üregét melegvizek tágították, teteje az idők folyamán besza-
kadt.  

Élet nem csak régen létezett, hanem napjainkban is található a hegyen. Persze 
ősembert csak kivételes szerencsével láthatunk, mert ritkább, mint a fehér holló, 
viszont több növényritkaság és védett madár fészkelő helye is felfedezhető itt, ezért természetvédelmi terület. Kéretik ennek megfelelően 
viselkedni! A panorámáról még nem esett szó. Fentről szép kilátás nyílik keleti irányba: a Duna, a Visegrádi-hegység, Esztergom és a 
Börzsöny-hegység is szépen látszik. Érdemes tehát tiszta időben érkezni, netán távcsővel felszerelkezve. A turisták mellett a sziklamá-
szók körében is népszerű a hely, köszönhetően meredeken letörő sziklafalának.                    Szép időt, jó túrázást kívánok! Beták Róbert 

Látványterv 

 Csapat neve: GY D V Gólarány Pont 
1. György-Kő & 

Gold Farm 
11 - 2 39:12 33 

2. Energiaterv Bt. 10 3 - 34:9 33 
3. Sportbusz 8 2 3 35:16 26 
4. Határ Söröző 8 1 4 41:28 25 
5. Kertműves 6 3 4 30:22 21 
6. Gódemdol 5 4 4 33:32 19 
7. Octopus 4 5 4 25:21 17 
8. KARI-R BT 5 2 6 25:24 17 
9. Crumerum 5 1 7 22:29 16 

10. Rosenberg 4 4 5 17:25 16 
11. NW Line Kft. 4 2 7 28:28 14 
12. Red Bull 3 2 8 21:31 11 
13. Diana Söröző 2 3 8 17:40 9 
14. Vértes Volán - - 13 13:63 0 

Komárom-Esztergom Megye II. Labdarugó Baj-
nokság 2006-2007. évi végeredménye 

KRISCHNEIDER KUPA 2007. 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság  

állása a tavaszi forduló végén 
Felnőtt bajnokság Győz Dönt Ver Rúg Kap GólK Pont

1 Ete SE 20 2 3 70 24 46 62 
2 Lábatlan  ESE 18 1 6 77 35 42 55 
3 Tát SE 17 1 7 65 38 27 52 
4 Oroszlányi SZE 13 4 8 72 45 27 43 
5 Tarjáni FC 12 5 8 51 46 5 41 
6 Zoltek SE   * 12 4 9 53 27 26 39 
7 Várgesztes SFE 11 4 10 48 42 6 37 
8 Csém SE Vasért 11 3 11 77 68 9 36 
9 Ácsi Kinizsi 9 7 9 48 46 2 34 
10 Baji KSE 8 4 13 41 88 -47 28 
11 Vértestolna SE 7 5 13 48 64 -4 26 
12 Tokodi Üveg SE 8 2 15 45 60 -15 26 
13 Kocs KSE 6 4 15 39 69 -30 22 
14 Héreg   ** 0 0 0 0 0 0 0 

* 1 büntetőpont levonva  ** kizárva a bajnokságból 

Ifjúsági bajnokság Győz Dönt Ver Rúg Kap GólK Pont 
1 Ácsi Kinizsi 20 0 5 111 24 87 60 
2 Kocs KSE 19 3 3 118 41 77 60 
3 Oroszlányi SZE 15 5 5 74 50 24 50 
4 Tát SE 15 2 8 66 53 13 47 
5 Lábatlan 13 3 9 131 78 53 42 
6 Várgesztes SFE 12 4 9 65 44 21 40 
7 Zoltek SE 13 1 11 90 71 19 40 
8 Csém SE Vasért 12 1 12 83 58 25 37 
9 Ete SE 11 2 12 67 64 3 35 
10 …..        

 

Góllövők: 
14 gólos:  Varga (Crumerum) 
11 gólos:  Nagy (SPORTBUSZ) Drahos (Határ Söröző) 
10 gólos: Szirtes (Kertműves) Tóth (Octopus) Bökő (Határ Sö-

röző) Millei T. (NW Line Kft.) 
9 gólos:  Aranyosi (György-Kő & GOLD FARM) Balogh 

(SPORTBUSZ) 
8 gólos:  Lohner L.,Weisz (ENERGIATERV BT.) Nagy 

(KARI-R BT) 
7 gólos:     Ötvös (Kertműves) Sebák (GÓDEMDOL) 

 
Őszi forduló kezdési időpontja: 2007. augusztus 03. 
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Látványterv 

Egyesületünk igen sikeres fél szezont 
tudhat maga mögött. 
 

Januárban megépült az edzőpálya vil-
lanyvilágítása ami lehetővé teszi csapata-
ink részére a tél folyamán a sikeres felké-
szülést. A világítás kivitelezésében és 
megépítésében hálás köszönettel tartozunk 
az ENERGIATERV BT-nek KEIL ATTI-
LA ügyvezető úrnak aki nemcsak a szakér-
telmével hanem anyagi támogatásával irá-
nyította a munkafolyamatokat. Szerelési 
munkákat a Öregfiúk csapata végezte.  

Terveink a nyári holt szezon idejére: 
- kinti WC szeretnénk  befejezni ami 75%-
os készültségben van - edzőpályára labda-
fogó háló felállítását - öltöző épületének 
egészségügyi meszelését elvégezni 

Hogy a tervekből mi valósul meg az 
indig sajnos anyagiaktól is függ. m    

Felnőtt csapat 
Hosszú idők után felnőtt csapatunk a 

megye II. osztályban 3. helyezést ért el, 
ami jogot biztosít, hogy egy osztállyal 
feljebb szerepeljünk. Harmath József 
edző vezette csapat sajnos nem tudott 
mindig a megszokott összeállításban ját-
szani /sérülés, munkahelyi elfoglaltság/ 
ezért is nagyszerű eredmény a 3. hely. 

Csapat tagjai akik kiharcolták a felju-
tást: Faragó László, Bagosi Ákos 
/kapusok/, Szűcs Szilárd, Bodrogi István, 
Mátyás Zsolt, Sárközi József, Lohner 
László, Szabó Attila, Lukács András, 
Weisz Tamás, Varga Krisztián, Varga 
László, Csapó Károly, Nagy Imre, Bökő 
Zoltán, Száf Gábor, Kneiszel Krisztián 
/mezőnyjátékosok/ Edző: Harmath József. 
 

Utánpótlás csapat   (16-20 évesek) 
Csapatunk a 4. helyezést érte el, ami az 

előző évekhez képest sajnos visszaesés, de 
úgy érzem a tavalyi távozások ellenére 
igen tisztes eredmény. Nyáron szeretnénk 
vissza csábítani ifjúsági játékosainkat az 
egyesülethez. Reméljük, hogy a környék-
beli nagy „utánpótlás nevelő klubok” saját 
bázisukról merítenek és nem a kiscsapato-
kat szedik szét. 

Csapat edzője: Mechler Norbert 
 

Serdülő csapat  (13-15 évesek) 
Csaptunk 7. helyezést ért el a bajnok-

ságban. Serdülő csapatunkat a bajnokság 
előtt megszűnés veszélye fenyegette de si-
került egy mag kialakítása amelyre a jövő-
ben támaszkodhatunk. Ebben nagy segít-
ségünkre van Hendrich Tibor aki a 
környék egyik legjobb utánpótlás trénere. 
Edző úr Dorogról jár Tátra heti három al-
kalommal tart edzést 20-25 főnek. Csapa-
tunkban a táti gyerekek mellett megtalál-
hatók dorogiak, tokodiak, mogyorósi 
gyerekek is. Csapat edzője: Hendrich Ti-
bor

Előkészítő csapat (10-13 évesek) 
A bajnokságban 3. helyezést értünk el 

ami igen jó eredmény. Először szerepeltünk 
bajnokságban ezzel a korosztállyal és idő-
sebbek ellen játszottunk. Rengeteg tehetsé-
ges gyermek van a keretünkben. Csapatunk 
télen Ausztriában szerepelt egy teremtornán 
ahol sajnos kiütköztek a terembeli különb-
ségek a többi csapattal szemben. 7. helye-
zést értünk el. Májusban Győrben első let-
tünk több győri csapatot megelőzve. 
Gólkirály Bauer Richárd lett. A NUPI prog-
ramban 18 mérkőzésből 16 győzelem és 2 
döntetlent értek el. Legjobb mezőnyjátékos 
Kiss Dominik lett.Csapa Tagjai: Pásztor 
Ádám, Üveges Szebasztián /kapusok/, 
Kellner Károly, Nagy Szilárd, Szatmári 
Csaba, Kovács Szilárd, Kovács Norbert, 
Kósa Bertold, Kara Dávid, Kalászi Máté, 
Horváth Ádám, Pásztor Márton, Kékesi Se-
bestyén, Karsai Kristóf, Kiss Dominik, 
Bauer Richárd, Horváth Ádám, Páldi Patrik, 
Szabó Tamás, Tóth Zoltán Edzők: 
Hendrich Tibor és Mechler Norbert 

Öregfiúk csapat 
A korukat meghazudtoló fiatal lelkese-

déssel vetik be magukat a küzdelmekbe. 
Rengeteg meghívásnak tesznek eleget a 

ország határain belül és azon túl is. 
Utolsó fellépésük Táton volt ahol a 

busecki öregfiúk voltak a vendégeink. 
Következő fellépésük Sönstettenben.  
Csapat vezető: Poszpisek István 

 

Edzések: 
Felnőtt Csapat:        kedd, csütörtök, 
Utánpótlás csapat: kedd, csütörtök 
Serdülő csapat:       hétfő, szerda, péntek 
Előkészítő csapat:   kedd, csütörtök 
Kölyök csapat:        kedd, csütörtök 
 

Ahhoz, hogy céljaink és terveink meg-
valósulásra kerüljenek sajnos anyagi fede-
zetre is szükség van. Itt szeretném meg-
kérni a táti vállalkozókat, hogy ha 
minimális összeggel de probáljanak meg 
segíteni egyesületünknek, hogy a Labda-
rúgó palánták mozgásigényeit és fejlődését 
biztosítani tudjuk. 

Előkészítő csapat 

Kölyök Csapat (4-10 éves) 
Csapatunk bajnokságban nem szerepel 

mert ennek a korosztálynak még nincs  
Nem írtak ki. Ezért különböző tornákon 

szerepelünk az ország bármely részén, hogy 
versenyeztetés lehetőséget biztosítsunk ne-
kik. NUPI programban 2. helyezést, Győr-
ben 3. helyezést értünk el. Tát környéki tor-
nákon váltakozva szerepelünk a jobb 
teljesítmények mellett a rosszabb is megta-
lálható. Csapat edzője: Mechler Norbert 
 

Ahhoz, hogy a különböző tornákon a 
gyerekekkel részt tudjunk venni nagy segít-
séget nyújtanak a szülök és a csapat szpon-
zorai. 
Energiaterv Bt  /Keil Attila/ - mezvásárlás  
Borház Étterem /Spielmann Péter és Aubéli 
Krisztina/  -  mezvásárlás 
 Sportbusz  /György Gábor/  - utaztatás 
 

Szeretném megköszöni mindenki mun-
káját aki hozzátett valamit az egyesületünk 
működéséhez mind anyagilag, mind a saját 
két kezének munkájával. 

Mechler Norbert, SE elnök
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