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Adószáma: 18604568-1-11 
Fúvószenekarunk 2007-ben is folytatta 

célkitűzéseit, amely szerint az együttes a 
német nemzetiségi kultúra ápolását, a mai 
német zeneszerzők műveinek bemutatását, 
a lakosság magas szintű szórakoztatási 
igényeinek kielégítését tartja fő feladatá-
nak. 

Együttesünk 2008-ban ünnepli fennállá-
sának 23. évfordulóját. Az elmúlt évek 
alatt megőrizte a régi kottákban őrzött dal-
lamokat, amelyek elődeink – a 30-as évek-
ben működő zenekar – ládákba zárva ha-
gyományozott az utódokra. Zenekarunk 
méltó folytatója az akkori hagyományok-
nak. 

Az egyesület az adó 1%-ból származó 
bevételeket, illetve az egyesület számlájára 
érkező támogatói adományokat új hangsze-
rek vásárlására, a meglévő hangszerek fel-
újítására, illetve utazási költségek (mellyel 
tovább öregbítjük községünk hírnevét) ki-
egészítésére fordítja. 
 

Adószáma: 19150268-1-11 
Az alapítvány a befolyt összeget közös-

ségi feladatok ellátására, a településen 
működő intézmények, civil szervezetek 
(pl. egészségügy, óvoda, sport, kultúra stb.) 
támogatására, a hagyományok ápolására, 
műemlékek felújítására, valamint a 2001-
ben elkezdett karácsonyi díszkivilágítás 
fejlesztésére, bővítésére, a település to-
vábbi szépítésére fordítja. 
Az alapítvány célkitűzései: 
- Tát Község lakosságának történelmi tu-
datának fejlesztése, a szülőföld szereteté-
nek erősítésére a hagyományok és a helyi 
népi kultúra ápolása, megújítása, 
- a település kül- és belterületének termé-
szeti környezetének védelmére, fejleszté-
sére, a település fásítására, parkosítására, 
szépítése, 
- a település műemlékeinek helyreállítása, 
a meglévő műtárgyak védelme és doku-
mentálása, 
- a helyi néprajzi kutatások koordinálása 
és támogatása, a Táton élő nemzetiségek 
művelődési és kulturális hagyományainak 
ápolása és támogatása, 
- a   nyelvművelő  klubok,   szakkörök, 
hagyományápoló művészeti csoportok tá-
mogatása, - a község kulturális, egészség-
ügyi és oktatási intézményei fejlesztésé-
nek támogatása, 
- a községi közintézmények építési lehető-
ségeinek bővítése, 
- a helyi vállalkozási és munkahely-
teremtési lehetőségek segítése, 
- a község lakosságának szociális körül-
ményeinek javítása. 

 

Adószáma: 18615427-1-11 
  Az adományozás során befolyt pénzösz-
szeget a Táti Szent György idősek ottho-
nában ellátott lakók életminőségének javí-
tására, a szabadidős tevékenységek 
támogatására valamint az intézmény tárgyi 
feltételeinek gazdagítására kívánjuk fel-
használni. 

Adószáma: 18605435-1-11 
  Az alapító okirat szerint: 
- támogatja a tanulók szabadidős, sport, 
kulturális tevékenységét, 
- sport, játékeszközök vásárlását finanszí-
rozását, 
- hozzájárul az iskola felszereltségének 
finanszírozásához, 
- tanulmányi ösztöndíjban részesít 4 fő ta-
nulót – kiváló tanulmányi és közösségi 
munkájáért, 
- támogatja a nemzetiségi tánccsoport te-
vékenységét, 
- hozzájárul a gyermeknapi rendezvények 
költségéhez. 

 

Adószáma: 18611571-1-11 
  Diófa Sportegyesület ezúton kéri Önö-
ket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a 
táti utánpótlás csapatokat /óvódás, kölyök, 
előkészítő, serdülő/ 

Az adó 1%-ából befolyó támogatás a 
TÁTI óvódás , kölyök, előkészítő és ser-
dülő csapatok versenyeztetésére, felszere-
lések pótlására fordítjuk. 
 

Katolikus egyház: 0011 
Református egyház: 0066 
Evangélikus egyház: 0035 

 

Tisztelt Táti Polgárok! 
A személyi jövedelemadóról szóló tör-

vény lehetővé teszi, hogy az adózó sze-
mély jövedelemadójának kétszer 1 %-át 
külön-külön, egy-egy nyilatkozatban 
megjelölt kedvezményezett javára utalja 
át. 

I. Kérjük Önöket, hogy az adóbevallá-
suk elkészítésénél, az első 1 % felajánlá-
sára kedvezményezettként a községi ala-
pítványokat jelöljék meg - amennyiben 
egyetértenek azok céljaival, tevékenysé-
geivel - hiszen így közvetlenül a községet 
segítik forintjaikkal. Ellenkező esetben 
ez az egy százalék a község számára el-
vész és az a központi alapba kerül.  

II. Egy külön nyilatkozatban, a máso-
dik 1 %-át felajánlhatja a történelmi 
egyházak javára. 

Támogatásukat köszönjük, segítségük-
re számítunk!  

Tisztelettel: Táti Helytörténeti 
 Értékmentő Alapítvány 

A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a 
szabin februm, „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az 
antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-
lelki purgálás idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt 
Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. 

Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars 
havának, márciusnak. 
 

Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagy-
böjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap 
régi magyar neve: Böjtelő hava. 

Nevezték Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a 
között a Nap a Halak jegyében jár…. 

 
(részletek Janikovics Marcell: Jelkép-kalendáriumából) 

 
 

 

TÁTI HELYTÖRTÉNETI 
ÉRTÉKMENTŐ ALAPÍTVÁNY 

TÁTI NÉMET NEMZETISÉGI 
FÚVÓSZENEKARI 

EGYESÜLET 

SZENT GYÖRGY OTTHON 
ALAPÍTVÁNYA 

LOVAG ALAPÍTVÁNY 
 

 

A TÁTI ISKOLÁÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

 

TÁTI SPORTEGYESÜLET 
TÁMOGATÁSÁRA: 

DIÓFA SPORTEGYESÜLET  

 

A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK 
TECHNIKAI SZÁMAI 
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Látványterv 

Tüzes Trónon 

 

Bevételek (Eft) 2007 2008 % Kiadások (Eft) 2007 2008 % 
Működési bevételek* 74.344 82.442 110.89 Általános Iskola* 189.414 194.376 102.62 
Helyi adók, Gépjárműadó 77.289 96.467 124.81 Zeneiskola 27.340 19.932 72.90 
Egyéb Bevételek 25.600 25.600 100.00 Óvoda 102.918 96.868 94.12 
Normatív Állami Támogatás* 274.483 279.379 101.78 Kultúrház 29.352 30.119 102.61 
SZJA 161.833 175.959 108.73 Szent György Otthon 105.180 108.000 102.68 
Kieg,Támogatás oktatási társ.* 24.975 24.840 99.46 Intézmény összesen 454.204 449.295 98.92 
Átvett Pénzeszköz 15.649 18.001 115.03 Kommunális ágazat 49.441 55.143 111.53 
    Szociális ágazat 16.132 21.860 135.51 
Pénzmaradvány (ÖNK.FA.) 50.000 79.735 159.47 Egészségügy 9.853 9.546 96.88 
Szent György Otthon felj.mar. - 12.454 - Igazgatás 98.083 105.119 107.17 
Szolidaritási Alap maradvány - 27.811 - Támogatások 3.200 3.200 100.00 
    Önkormányzati feladatok 176.709 194.868 110.28 
    Fejlesztések, felújítások 72.054 114.000 158.21 
Kisebbségi Önkormányzat 640 640 100.00 Működési tartalékok 5.475 26.782 489.17 
    Fejlesztési tartalékok 31.529 50.000 158.58 
Összesen 704.813 823.328 116.81 Kisebbségi Önkormányzat 640 640 100.00 
Működési forráshiány 35.801 12.257 34.24 Összesen 704.614 835.585 112.82 
*Oktatási tagintézmények 60.112 38.467 63.99 *Oktatási tagintézmények 60.112 38.467 63.99 
Mindösszesen 800.726 874.052 109.16 Mindösszesen 800.726 874.052 109.16 

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

Megnevezés Saját bevétel Központi támogatás Önkormányzati finanszírozás Összesen 

Általános iskola 9.390 136.623* 48.363 (24.88 %) 194.376 

Zeneiskola 1.105 11.932 6.895 (34.59 %) 19.932 

Óvoda 4.489 60.046** 32.333 (33.38 %) 96.868. 

Kultúrház 4.658 7.314 18.147 (60.25 %) 30.119 

Szent György Otthon 51.475 51.191 5.334 (4.94 %) 108.000 

Összesen: 71.117 267.106 111.072 (24.72 %) 449.295 

 

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA 2008. ÉVBEN (Ezer forintban!) 
*Iskola normatív támogatása tartalmazza a társulási kiegészítő támogatást (18.900 EFt) 
** Óvoda normatív támogatása tartalmazza a társulási kiegészítő támogatást (5.940 EFt) 

Tisztelt Tátiak! Kedves Polgárok! 
A 2008-as esztendő elején, a rövid far-

sang végén, közös dolgainkról szeretném 
Önöket tájékoztatni. A képviselőtestület 
alapos előkészület keretében az intézmé-
nyek vezetőivel és a hivatal alkalmazottai-
val közösen készítette elő a település költ-
ségvetési rendeletét. Sorra vettük a bevételi 
lehetőségeinket. Ebből megállapítható, hogy 
a központi költségvetésből származó forrá-
saink az elmúlt évihez képest növekedést 
nem mutatnak. Helyi bevételeinknél az 
iparűzési- és gépjárműadónál terveztünk 
többletbevételt,  az adónem  mértékének 
változatlanul hagyásával. Új helyi adó be-
vezetéséről a képviselőtestület a polgárok 
teherbíró képességének ismeretében termé-
szetesen nem dönthetett. 

Az ellátandó feladataink adottak – mely-
nek sora rendre bővül – mivel a születő jog-
szabályok újabb és újabb kötelezettségeket 
rónak a településekre forrásátadás nélkül.  

A költségvetési egyensúly megteremté-
séhez feltétlenül az intézmények költségta-
karékos működése szükséges. Úgy érzem, 
velük egyetértésben sikerült megtalálni a 
helyzetet kezelő megoldásokat. Az energia-
liberalizációs törvények hatásai a közszol-
gáltatási díjak emelésével a családok több-
letkiadásaihoz hasonlóan a közösséget is 
érintik. 

lék, mely jelen esetben áthúzódó fizetési kö-
telezettségeket is tartalmaz. A fejlesztés a 
gazdálkodás nehézségei ellenére is kiemelt 
feladatunk. A rendelkezésre álló közös fo-
rintjainkat pályázati úton többszörözni kí-
vánjuk. A testületi döntések fentiek függvé-
nyében ezt követően születhetnek meg. 

Az intézményeink vezetésében a követ-
kező változások történtek. Az általános is-
kola igazgatójával, Simon János úrral közös 
megállapodás eredményeként a közalkalma-
zotti jogviszony megszüntetése mellett dön-
töttünk. Igazgató úr a 2007/2008-as tanév 
„félévétől” – január 19-től – felmentési ide-
jét, majd pihenő éveit tölti. Kátai Ferencné, 
a Kultúrház igazgatója 2007. november 30-
tól (saját kérésére)  nyugdíjba vonult. 
Ugyancsak nyugállományba helyezését kér-
te Maruzsa János a Lavotta János Zeneisko-
la igazgatója. A három intézményvezetői ál-
láshelyre a képviselőtestület pályázatot 
hirdet meg. A pályázati kiírás, valamint az 
álláshelyekkel kapcsolatos feltételek olvas-
hatóak a közlönyökben, valamint Tát Nagy-
község honlapján. 2008. június 30-ig, a pá-
lyázati döntésig az alábbi megbízott vezetők 
állnak az intézmények élén: Általános Isko-
la – Czaheszné Újvári Zsuzsanna; Lavotta 
János Zeneiskola – Kócziás György; Kul-
túrház és Könyvtár – Hámos László.  

Szenes Lajos polgármester 
 

A tervezett 10%-os dologi kiadás nö-
vekmény vélhetően ennek kompenzálására 
nem lesz elegendő. Ekkor évközi átcsopor-
tosításra kell hogy sor kerüljön. A finanszí-
rozási nehézségeket képviselőtársaim ja-
vaslatai és döntései alapján megelőző 
intézkedésekkel sikerült áthidalni. Ezek 
között említem kötelező feladataink egy ré-
szét melyeket az esztergomi kistérség kere-
teiben oldunk meg, másrészt társulási for-
mában működtetjük intézményeink egy 
részét. A gyermeklétszám sajnálatos fogyá-
sa kényszerítette ki az iskolai struktúra át-
alakítását. Az alsó és felső tagozat szétvá-
lasztása lehetőséget kínál arra, hogy az 
optimálisabb osztálylétszámokkal, jobb 
helyzetbe kerüljön településünk a központi 
csoportfinanszírozás következményeként. 

Ezen átszervezés érthető módon konflik-
tusokat gerjesztett, ami az intézménynél je-
lenlévő egyéb akut problémákat is felszínre 
hozott, melynek megoldása a fenntartó, az 
intézményvezetés, a nevelőtestület és szü-
lői közösség együttesének feladata. De tud-
ni kell, hogy az ilyen esetenként fájdalmat 
is kiváltó döntéseknek köszönhetően tudta 
a képviselőtestület a 2008. évi forráshiányt 
az ismert körülmények ellenére 12,2 M Ft-
ra mérsékelni az előző évi 35,8 M Ft-al 
szemben. A község gazdálkodásának stabi-
litását  garantálja  a  képzett általános tarta- 

 



                                                                                  

    

    22000088..  ffeebbrruuáárr                                                                                33..  oollddaall  

                                                                                                                              
 

  
  
 

Látványterv 

 

Jövőképünk 
 

Pályázati kategóriák:  
I. 10-14 éves korig 
II. 15-18 éves korig 
III. 18 éves kortól 

A csoportba sorolás a pályázat le-
adásának napján betöltött kort jelenti. 
Egyénileg és csoportosan is részt ve-
hetnek a pályázaton, de csoportos in-
dulás estén leadáskor a csoportban 
szereplő legidősebb személy kora a 
csoportba sorolás alapja.  

Pályázat célkitűzése: Friss, 
egyedi, eredeti gondolatok. elkép-
zelések községünk jövőjéről, fejlő-
dési lehetőségeiről. Ezek vizuális 
vagy írásbeli megjelenítése.  

Javasolt   témakörök:   Sport, 
kultúra,  szórakozás,  játék, mun-
ka, mezőgazdaság és állattenyész-
tés, közlekedés, idegenforgalom, 
természetvédelem, hagyományőr-
zés, civil szféra, stb., és ezek kap-
csolatrendszere.  

Formája: Lehet egy-egy ötlet, egy-
egy témakör, de lehet akár egységes 
komplett elképzelés is. Írásos anyag, 
rajz, fotómontázs, szabadkézi térké-
pek formájában, de egyedi megjelení-
tést is elfogadunk. 

Terjedelme: írásos anyag estén 
max. 10 A/4-es oldal, amibe az eset-
leges mellékletek nem számítanak 
bele. 

Benyújtási határidő: 
2008. nov. 10.  

Benyújtás helye: Polgármesteri Hi-
vatal, Tát,  Kossuth L. u. 15. 

A benyújtás személyesen a hivatal 
nyitvatartási idejében a benyújtó, 
vagy benyújtók korának igazolásával 
történik, ahol a benyújtott anyagról 
jegyzék készül és a végső beadási ha-
táridőig elzárásra kerül.  

A beadáshoz fel kell tüntetni a pá-
lyázó(k) nevét, születési dátumát, 
címét, ha van iskoláját, osztályát és 
(ha többen adták le) csoportjának ne-
vét.  

Elbírálás fő szempontjai: egyedi 
ötletesség, az ötletek kidolgozottsága. 
Külön értékeljük a gyorsan és a mai 
technikai feltételekkel megvalósuló, 
valamint a fantázia szülte jövőképe-
ket. Korlátokat a jövőképbe nem sza-
bunk. 

Az értékelésbe pozitívan vesszük 
figyelembe azon ötleteket, amik Tát 
térségi szerepének megerősítését se-
gítik elő, és azokat az ötleteket is, 
amik túlnyúlnak a község határain.  
 

 

Ifjúsági örökségi pályázat 
 

Pályázat 6-14 éves fiataloknak, iskoláknak, osztá-
lyoknak, diákoknak. A feladat egyéni és csapat prog-
ram is lehet.  

A pályázat célkitűzése olyan diákközösség, diá-
kok megismerése, akik hűséges ápolói a népi ha-
gyományoknak, megismeréssel tovább éltetik a táti 
sváb népszokásokat. Népi gyerekjátékok gyűjtésé-
vel, hiteles leírásával a régmúlt játékok felkutatásá-
val pályázhatnak.  

Témakörök, melyek bővíthetők: 
- Sváb szavak, mondatok a paraszti életmódban, mun-
kában használatos kifejezések leírásával 
- Ősi házak megörökítése (fénykép, rajz, leírással) 
- Gyerekjátékok és mesék gyűjtése, leírása.  
- Táton működött téglagyár kutatása, leírása. 
- Eggenhoffer, Kail (Keil), Adoif (Adolf) családok ku-
tatással. 
- Régi fényképek, képeslapok gyűjtése a faluról, fel-
dolgozással. 
 Benyújtási határidő: 2008. november 10.  
 Pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hi-
vatal, Tát, Kossuth L. u. 15. 

Pályázati feltételek: 2-3 oldal A/4 lapon,  
Elbírálás: felkért bizottság. Értékelésnél az alábbi 

szempontok figyelembevétele: Elérhető cél ötletessége, 
egyedi megoldása, egyedi történések megírása, idős 
sváb emberek, családok megszólaltatása, sváb beszéd 
ötvözésével. Pályázó neve, szül. év, hó, nap. Iskolája, 
osztály, csoportos vagy egyéni pályázó.  
 

 

Varázslatos falunk képekben 
 

Pályázati kategóriák: 
I. 15-18 éves korig  
II. 18 éves kortól  

A csoportba sorolás a pályázat le-
adásának napján betöltött kort jelenti. 

Pályázat témakörei: 
A. Tát és közvetlen környéke 

(szigetek, pincék) természeti érté-
keinek és szépségeinek feltárása  

B. Évszakok nyoma a termé-
szetben lakóhelyünkön.  
A képek készülhetnek hagyomá-

nyos, dia és digitális módon.  
Terjedelme: 1-1 pályázat minimum 

4 db, maximum 12 db fotót tartalmaz-
hat.  

Benyújtási határidő: 
2009. január 10. 
Benyújtás helye: Táti Kultúrház, 

Tát, Móricz Zs. u. 2. 
A beadáshoz fel kell tüntetni a pá-

lyázó nevét, születési dátumát, címét, 
ha van iskoláját, osztályát, elérhetősé-
geit.  

A pályázatban nem vehetnek részt 
az egyesület vezetőségi tagjai, család-
tagjaik, valamint a zsűrizésben részt 
vevő személyek és azok közvetlen csa-
ládtagjai.  
 

" Zöld sziget" 
Környezetvédő Egyesület 

PÁLYÁZATA 

Táti Német Kisebbségi 
Önkormányzat 
PÁLYÁZATA 

Táti Helytörténeti Értékmentő 
Közhasznú Alapítvány 

PÁLYÁZATA 
 

Új lehetőség térségünk fejlesztésében a LEADER ! 
 
Mi is a LEADER? Magyarra fordítva egy-

szerűen vidékfejlesztési program nagyrészt az 
EU alapjaiból származó fejlesztési pénzek el-
osztási rendszere. 

Külföldön, de már hazánkban is van sok si-
keres finanszírozott elképzelés, ami a kisebb és 
nagyobb térség felzárkóztatását hivatott elősegí-
teni. Ebben a lehetőségben a tízezernél nagyobb 
városok már nem részesülhetnek, de a progra-
mon belül az ötezer lakos alatti települések még 
plusz forrásokhoz is juthatnak. 

A pályázat egyik fontos szempontja az „alul-
ról” jövő kezdeményezések befogadása és be-
építése a pályázatokba, így e cikk is azért író-
dott, hogy részvételre buzdítsa mindazokat, akik 
községünk, és a szűkebb térségünk fejlődésében 
akár saját vállalkozáson keresztül is részt kí-
vánnak venni. 

Duna- Pilis- Gerecse, kalandra hív a vár-
megye elnevezésű munkacsoport 2007. szep-
temberében alakult 22 település (Süttőtől 
Bajnáig, Únyig, Dömösig). 

Képviselőiből, amiben közel azonos arány-
ban megtalálhatóak a közszféra, üzleti és civil 
szféra képviselői. A rendszer több fordulós és 
örömmel közöljük, hogy az első szűrőn átjutot-
tunk.  

Jelenleg nagy ütemben folyik az alapcélok 
megvalósítását elősegítő igények, célok, lehe-
tőségek felmérése, amiben az Önök segítségé-
re is számítunk. 

A pályázat első részében megfogalmazott 
általános célok: 

1. Versenyképes vidéki gazdaság a foglal-
koztatás növelése révén. 

2. Vidéki életminőség javítása az alapszol-
gáltatások és infrastrukturális adottságok fej-
lesztésében. 

3. Vidéki örökség megőrzése a meglévő ér-
tékek felkutatásával és fenntartásával. 

4. Vidéki turizmus (vallási, kulturális, 
gasztronómiai, öko, bor, falusi) vonzóvá téte-
le a tematikus kínálatbővítés jegyében. 

5. Vidéki tájpotenciál megőrzése a fokozott 
természet-és környezetvédelem tükrében. 

6. Egészséges vidéki élet.  
E cikk terjedelme nem ad módot az összes 

szükséges információk megosztására, ezért 
minden érdeklődőt várunk a jövőkép műhe-
lyekbe. 

Vállalkozók részére 2008. február 22-én 
16.30-kor, civil szervezetek, lakosok részé-
re 18 órakor a Kultúrházban. 

Kostyál János Terv. Csop. V. h. 

P Á L Y Á Z A T I  O L D A L  
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Látványterv 

 

- A választásra jogosultak a névjegyzék-
be történt felvételükről, a szavazás helyéről 
és idejéről 2008. február 22-ig kapnak érte-
sítést (kopogtató cédula) a korábbi évek 
gyakorlata szerint helyi kézbesítéssel.  

- A névjegyzék február 20-tól február 27-
én 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatánál, ez idő alatt 
lehet a névjegyzékből való kihagyás illető-
leg törlés vagy névjegyzékbe való felvétel 
miatt kifogást benyújtani. 

- A szavazás március 9-én reggel 6 órától 
19 óráig tart. 

- A választópolgár személyesen, lakóhe-
lyén szavazhat.  

- A szavazás napján lakóhelyétől távol 
lévő választópolgár – kérelmére – belföldön 
igazolással, külföldön a Magyar Köztársa-
ság nagykövetségeink és főkonzulátusain 
adhatja le szavazatát. A külképviseleteken a 
szavazás a magyarországi szavazás napján, 
tehát 2008. március 9-én történik, az ameri-
kai kontinensen található képviseleteken 
egy nappal korábban, azaz 2008. március 8-
án. 

- A lakóhelytől eltérő helyen belföldön 
történő szavazáshoz az igazolás kiadását 
ajánlott levélben 2008. március 4-ig, szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján 2008. 
március 7-én 16.00 óráig, a külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételt 2008. február 
22-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely sze-
rint illetékes jegyzőtől személyesen vagy 
meghatalmazott útján ill. ajánlott levélben 
úgy, hogy e napig megérkezzen. Igazolás 
faxon és e-mailban nem kérhető! A levélben 
meg kell jelölni a tartózkodási hely címét, 
ahol a választópolgár szavazni kíván.   

Felhívom azon választópolgárok figyel-
mét, akik a népszavazás napján nem tartóz-
kodnak Magyarország területén és ezért kül-
földön kívánják szavazatukat leadni, a 
külképviseleti névjegyzékbe történő felvé-
telük érdekében 2008. február 22-éig, még a 
népszavazási értesítés kézhezvételét meg-
előzően jelentkezzenek a Polgármesteri Hi-
vatalban tekintettel arra, hogy az értesítő ki-
küldésének határideje és a külképviseleti 
névjegyzékbe  történő  felvételre  nyitva álló 
 

időpont egybe esik. Fenti időpont jogvesz-
tő, vagyis amennyiben azt elmulasztják, 
nem lesz lehetőségük külképviseleten sza-
vazni. 

- Településünkön a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán Papp Ildikó kolleganő 
intézi az igazolások kiadását ill. a névjegy-
zékbe történő felvétellel kapcsolatos ügye-
ket.   

- A módosított névjegyzék 2008. márci-
us 7-én 16.00 óráig tekinthető meg a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál. 

Szavazni Táton a lakóhely szerinti aláb-
bi szavazókörökben lehet: 
1. sz. szavazókör: Általános Iskola Tát, Fő 
út 82. 
2. sz. szavazókör: Sportpálya Tát 
3. sz. szavazókör: 
Kertvárosi  Iskola 1. Tát, Szent István utca 
27. (Ebben a szavazókörben szavazhatnak, 
akiknek lakcíme, csak az adott település 
megnevezését – utcanév nélkül – tartalmaz-
za, illetőleg akik igazolással rendelkeznek.) 
4. sz. szavazókör: Kertvárosi Iskola 2. Tát, 
Szent István utca 27. 
5. sz. szavazókör: 
Kertvárosi Orvosi Rendelő Tát, Klapka 
György u 2.  
6. sz. szavazókör: 
Községi Óvoda Tát, Fő út 118. 

Új szabály a választási törvény módosí-
tása értelmében az igazolással szavazóknál, 
ha azon a településen, ahová az igazolást 
kérte több szavazókör van, csak meghatá-
rozott, kijelölt szavazókörben adhatják le a 
voksukat. Ez Táton a 3. sz. szavazókör (Ál-
talános Iskola 1., Tát, Szent István utca 27.)  
A több szavazókörrel rendelkező települé-
seken  az igazolással szavazók részére kije-
lölt szavazókörök listája megtekinthető a 
www.valasztas.hu honlapon, így az igazo-
lással érintett választók erről már a szava-
zás napja előtt tájékozódhatnak. 

Továbbra is lehetőség van arra, hogy a 
mozgásában gátolt választópolgár kérésére 
őt a szavazatszámláló bizottság legalább 
két tagja mozgóurnával felkeresse. A moz-
góurna iránti igényt a szavazás napja előtt a 
Polgármesteri Hivatalban, a szavazás nap-
ján pedig az illetékes szavazatszámláló bi-
zottságnál kell bejelenteni. Amennyiben a 
mozgásában gátolt szavazópolgár rendel-
kezik igazolással, a szavazás napján a 
mozgóurna iránti igényét az igazolással 
rendelkezők részére kijelölt szavazókör 
szavazatszámláló bizottságánál jelentheti 
be (Táton a 3. sz. szavazókör.) 

Szavazni a személyazonosság igazolásá-
ra alkalmas alábbi személyi dokumentu-
mokkal lehet: 
1. lakcímet is tartalmazó érvényes személyi 
igazolvány (régi típusú) VAGY 
2. érvényes lakcímigazolvánnyal, melyhez 
szükséges még  
 - az érvényes személyazonosító igazol-
vány VAGY 
 - érvényes útlevél VAGY 
 - 2001. január 1-jét követően kiállított 
érvényes vezetői engedély VAGY 
 

 - érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási 
engedéllyel (EU-s állampolgár esetén). 

A külképviseleten az a választópolgár 
szavazhat, aki a külképviseleti névjegyzék-
ben szerepel, s a külképviseleti választási 
irodának a személyazonosság megállapítá-
sára alkalmas, magyar hatóság által kiállított 
igazolvány (személyi  igazolvány, útlevél 
vagy 2001. január 1. után kiállított, érvé-
nyes vezetői engedély) alapján személyazo-
nosságát igazolja.  

A népszavazással kapcsolatos bármely 
kérdésben részletes tájékoztatás kérhető a 
Polgármesteri Hivatalban működő Helyi 
Választási Irodában: 2534 Tát, Kossuth La-
jos utca 15. szám alatt személyesen illetve 
az alábbi telefonszámokon 
06-33/514-515 Dérné dr. Varga Katalin 
06-33/514-523 Papp Ildikó 
06-33/514-515 Zombori Jánosné 
Telefax: 06-33/514-520 
E-mail: polghivatal@tat.hu 

A népszavazással kapcsolatos informáci-
ók megtekinthetők az önkormányzat hon-
lapján: 
www.tat.hu 

Kérek minden választójoggal rendelkező 
polgárt, hogy éljen alkotmányos jogával és 
jöjjön el szavazni. 

Dérné dr. Varga Katalin 
a Helyi Választási Iroda vezetője 

 

NÉPSZAVAZÁS 

A népszavazásra feltett kérdések: 
 

- EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY 
A FEKVŐBETEG-GYÓGYINTÉZETI 
ELLÁTÁSÉRT A JELEN KÉRDÉSBEN 
MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁST 
KÖVETŐ ÉV JANUÁR 1-JÉTŐL NE 
KELLJEN KÓRHÁZI NAPIDÍJAT FI-
ZETNI? 

- EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY 
A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSÉRT, FO-
GÁSZATI ELLÁTÁSÉRT ÉS A 
JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSÉRT A 
JELEN KÉRDÉSBEN MEGTARTOTT 
NÉPSZAVAZÁST KÖVETŐ ÉV JA-
NUÁR 1-JÉTŐL NE KELLJEN VIZIT-
DÍJAT FIZETNI? 

- EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY 
AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 
FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT 
FOLYTATÓ HALLGATÓKNAK NE 
KELLJEN KÉPZÉSI HOZZÁJÁRU-
LÁST FIZETNIÜK? 
 

 

 

Tisztelt Választópolgárok! 
Sólyom László köztársasági elnök már-

cius 9-ére, vasárnapra tűzte ki a vizitdíj, a 
kórházi napidíj és a tandíj ügyében tartan-
dó országos ügydöntő népszavazást. 

A népszavazáson történő részvétellel 
kapcsolatban a legfontosabb információkról 
az alábbi tájékoztatást adom: 
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Látványterv 

                                              Szeretettel várja régi és új Olvasóit                 
a TÁTI KÖNYVTÁR (a Kultúrház emeletén) 

 
 

Szolgáltatásaink: 
- Kölcsönzés: Szépirodalom: regények, versek; kötelező és ajánlott olvasmányok; 

ismeretterjesztő irodalom stb. Egyszerre 6 db. könyv kölcsönözhető 1 hónap idő-
tartamra! 

- Helyben olvasás: Kézikönyvek, újságok, folyóiratok (24Óra, Megyei Hírlap, Ma-
gyar Nemzet, Neue Zeitung, HVG, Heti Válasz, Computerworld, Game Star, Kul-
turális Közlöny, Magyar Nők Lapja, Családi Lap, Képmás, Fürge ujjak, Praktika, 
Lakáskultúra, Természet-Búvár, Szép Magyarország, Ifjúsági Magazin, Zsiráf, 
Dörmögő Dömötör, Magyar Napló, Új Forrás) 

- Könyvtárközi kölcsönzés: ha a tanuláshoz, munkájához keresett dokumentumo-
kat könyvtárunkban nem találja meg, kérésére az eredeti anyagot vagy annak má-
solatát más könyvtárakból beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk. 

- Számítógép-használat, internet, fénymásolás  
Beiratkozási díjak (egy naptári évre): 
- 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek díjtalan 
- Dolgozóknak 400 Ft 
- Diákoknak, nyugdíjasoknak 200 Ft 

 
 

Nyitva tartás: 
Kedd, Csütörtök: 

10-16 óráig 
Szerda, Péntek: 

14-18 óráig 
 

Tel/Fax: (33)504-710 E-mail: konyvtar@juropnet.hu  

Nyitva tartás: 
Kedd: 

10 – 16 óráig 
Szerda: 

12 – 18 óráig 
Csütörtök: 

10 – 16 óráig 
Péntek: 

12 – 18 óráig 
 Ízelítő szolgáltatásainkból: 

Számítógép-használat (szélessávú internet el-
érés, irodai alkalmazások, játékok); fénymáso-
lás fekete-fehér A4-A3; színes másolás A/4; 
nyomtatás fekete-fehér, színes, max. A4 méretig, 
fotónyomtatás; adatarchiválás, CD írás; Meg-
hívók, névjegykártyák, borcímkék, plakátok, 
egyéb kiadványok készítése; FAX használat; 
spirálozás, laminálás; ingyen internetes álláskere-
sés (ÁFSZ) 

A szolgáltatások részletes listáját és árainkat 
megtalálja a www.tat.hu/intezmenyek/telehaz.htm 
weboldalon, ill. személyesen a Táti Teleházban. 
      Nálunk kap végső formát a Táti Walzer (Tát 
Nagyközség Önkormányzatának közéleti lapja), 
illetve mi készítjük a község internetes oldalát: 
www.tat.hu (melyekkel kapcsolatban várjuk ész-
revételeiket, ötleteiket, közérdekű híreiket, infor-
mációikat elérhetőségeinken). 

Elérhetőségeink: Tel/Fax: 33/ 504-710 
E-mail: telehaztat@juropnet.hu 

 

 

MAGYAR NÉPTÁNC CSOPORT 
Szeretettel vár minden táncolni vágyót a 
kisiskolástól a felnőttig Demeter Judit és 

Maradiné Székely Szilvia csoportvezetők, 
Szerdánként, 16 órától a Kultúrházban! 

 

MAGYAR TÁNCHÁZ TÁTON 
 

Mindig igény volt Táton a német 
nemzetiségi zene és tánc mellett a ma-
gyar kultúra ápolására is. Maradiné 
Székely Szilvia jóvoltából régebben 
már volt néptánc gyermekeknek.  
  Most helyi kezdeményezésre, Szilvi 
és Demeter Judit szervezésében, élő ze-
nei kísérettel újraindult a magyar tánc-
ház. Szilvit jól ismerjük már, Juditról 
pedig tudnunk kell, hogy erdélyi szüle-
tésű, Esztergomban lakik és két kisfiú 
édesanyja. (Szilvinek óvodapedagógusi 
és C kategóriás néptánc-oktatói, Judit-
nak tanítói és gyermeknéptánc-oktatói 
végzettsége van.) 

Több szálon is fut a tanítás, hiszen 
Judit a községi óvodában oktat, emellett 
szerdánként külön is foglalkoznak a 
gyerekekkel a kultúrházban, 2 korcso-
portban. (A kicsik 16-tól 16-30-ig, a 
nagyobbak 16-30-tól 17-30-ig táncol-
nak). 

A „nagy” táncház (még nem talál-
tunk nevet, várjuk az ötleteket), havonta 
egyszer működik. Egy piliscsabai zene-
tanár házaspár és egyik leányuk szolgál-
tatja a talpalávalót. Zenekaruk neve 
Forrás, főleg moldvai-gyimesi-csángó 
zenét játszanak. 
 

Mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy az eddigi két alkalom kitűnően si-
került, remek volt a hangulat. A prog-
ram első felében a gyerekek és felnőttek 
közösen tanultak, majd mese követke-
zett. A szünet után a gyerekek Szilvivel 
kézműveskedhettek, a felnőtteknek Ju-
dit új lépéseket mutatott. Azt hiszem 
igen lelkes tanulók vagyunk (én is most 
kezdtem)! Aki megéhezett ehetett zsíros 
kenyeret hagymával, és meleg teát iha-
tott hozzá. Fontos, hogy megemlítsem a 
Kultúrház pozitív hozzáállását, hiszen a 
belépők nem fedezték teljesen a költsé-
geket. Köszönet érte! 
       Jó lenne, ha február 9-én még töb-
ben lennénk! Tehát sok szeretettel vá-
runk minden táncolni vágyót, de azt is, 
aki csak egy kis élő muzsikára, és  jó 
társaságra  vágyik! 

Némethné Drexler Tímea 

TÁNCHÁZBA hívunk 
minden gyermeket és felnőttet 

2008. február 9-én (szombaton) 16 és 18 óra 
között TÁTON a KULTÚRHÁZ nagytermébe. 

A talpalávalót a 
piliscsabai FORRÁS együttes biztosítja. 

Táncházvezetők: 
Demeter Judit és Maradiné Székely Szilvia 

Belépő: Felnőtteknek: 500 Ft 
14 éven aluliaknak ingyenes! 

16-17 óráig: 
közös táncok, körtáncok, népi játékok, mesék 

gyerekeknek és felnőtteknek 
17-18 óráig: gyerekeknek kreatív kézműves 

foglalkozás, felnőtteknek tánctanulás 
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Előkészítő csapat 

TAVASZVÁRÁS AZ ÓVODÁBAN Áprilisban kerül sor a zöldség és gyümölcsnap megrendezésére. 
Az ételbemutatóval, előadással egybekötött délután sikere sokéves 
hagyományokon alapul.  

A Kultúrház által tartott mesedélelőttök az óvodások kedvencei.  
Márciusban Micimackóval és barátaival találkozhatnak a gyere-

kek, egy zenés gyermekkoncert keretében. 
A májusi ünnepkör májusfa állítással kezdődik.  
A következő az Anyák napja. Ez a legmeghittebb ünnep, me-

lyen zenés műsorral, ajándékkal köszöntjük az édesanyákat, és 
nagymamákat.  

A Kultúrházban gyermeknap alkalmából a Pinocchio Bábcso-
port fogja szórakoztatni óvodásainkat.  

A gyermeknap a vidám szórakozás, játék ünnepe lesz. Dudó bo-
hóc nevetteti majd a kicsiket, nagyokat.  

A Pünkösdi Napokon való szereplés megtanítja a nagycsoporto-
sokat a kultúra értékeinek tiszteletére és szeretetére.  

A ballagás méltó tartalmát képezi óvodánk életének, az iskolai 
életre való felkészítésnek. Tavaszi rendezvényeink mind egy-egy 
színfoltja a napi munkánknak, a gyermeki személyiség fejlesztésé-
nek.                                                                     Kishonti Lászlóné 
 

Óvodánk elsősorban a gyerekek igényeinek kíván megfelelni, és 
azok érdekeit szolgálni. Az óvodai nevelést a családi neveléssel 
összhangban valósítjuk meg.  

Rendezvényeink közül azok a legsikeresebbek, amelyeket a szü-
lőkkel együtt szervezünk. A téli ünnepkör befejeztével tervezzük 
tavaszi programjainkat.  

A táti óvoda sokéves hagyományai közé tartozik a farsangi bál 
megrendezése februárban. A szülők, nagyszülők süteményekkel, 
tombolatárgyakkal járulnak hozzá a bál sikeréhez. Az idei tanév-
ben az egészséges életmód kialakításáért sokat teszünk azzal, hogy 
lehetőséget adunk óvodásainknak korcsolyázásra, - és hetente nép-
tánc tanulására itt az óvodában.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására, erősítésé-
re, átörökítésére.  

A gyerekekkel kirándulások során megismertetjük a helyi ha-
gyományokat, szokásokat, a kultúra értékeit.  

A tavaszi időszakban, márciusban olyan kirándulásokat szerve-
zünk melyekkel lehetőséget adunk a tágabb környezet megismeré-
sére. Így kerül sor idén a Duna Múzeum, a Budakeszi Vadaspark, a 
Csodák Palotája, az Állatkert és a Máltai játszótér megtekintésére.  

Március a nyuszi várás ünnepe is, a gyermekek közösen készí-
tenek fészket, amelyben aztán megtalálják a piros tojásokat.  
 

 

FALUMÚZEUM 
 

Röviden ismertetném az épület várható 
funkcióit. A nyári konyhában visszaállítjuk 
az eredeti sváb konyha minden kellékét a 
kemencétől a tűzhelyekig. A meglévő fő-
épületben egy "tisztaszoba" konyha, szoba, 
vizesblokk lesz múzeumnak berendezve 
úgy, hogy a szobai rész egyben a Táti Né-
met Kisebbségi Önkormányzat irodája is 
lenne. A melléképületekben a növény és ál-
lattenyésztés eszközeit mutatjuk be és egy 
foglalkoztató is készül, ahol az iskolások-
nak és érdeklődőknek lehet előadásokat, 
foglakozásokat tartani. A padlást "padlás-
kiállítás" céljára használjuk. A második 
ütemben egy komplett asztalosműhely, ko-
vácsműhely kap helyet valamint egy" ko-
csiszín", ahol a nagyobb gépeket tudjuk 
bemutatni. Ez az épület egyben szálláshe-
lyeket és vizesblokkokat is tartalmaz, ahol 
tavasztól őszig tudunk táborokat szervezni. 
A kert felé, az utolsó épületszárny képző-
művészeknek ad alkotóhelyet.  

Alapítványunknak egy kisebb összeg az 
elmúlt évek takarékoskodásából rendelke-
zésre áll, de ez sajnos kevés még az első 
ütem teljes megvalósítására is. Ezúton sze-
retnénk a község vállalkozóihoz és magán-
személyeihez fordulni, hogy munkafelaján-
lásaikkal tegyék elérhetővé, hogy a meglé- 

vő épületek ez év végére már felújítva át-
adásra kerüljenek. Amiben felajánlókat ke-
resünk: asztalos, kőműves, villanyszerelő, 
bádogos, vízszerelő, festő, burkoló és se-
gédmunka. 

A felajánlások megtehetők és a részletek 
megbeszélhetők: Kostyál Jánossal Tel: 
30/2477269 és Kátai Tamással Tel: 
20/4247868. Az épület kiskonyhájához ke-
resünk egy zsalugáteres ablakot. Ha az idén 
az épületet teljes egészében felújíthatnánk, 
2009-ben a kiállítások is megnyithatóvá 
válnának. Segítségüket előre is köszönjük. 

                                         Kostyál János 

Megtört a jég! Ma már belátható távlatba 
került Táton a régen igényelt és tervezett fa-
lumúzeum (faluház) megvalósítása. Csak 
emlékeztetni szeretném az olvasót, hogy Tá-
ti Helytörténeti Értékmentő Közhasznú 
Alapítvány már a megalakulásakor fő cél-
ként tűzte ki maga elé e tervnek megvalósí-
tását.  

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, de hála az 
alapítvány alapítóinak, Szabó Józsefnek, aki 
a régi családi házának saját tulajdonrészét 
ingyen felajánlotta a községnek, valamint a 
testületnek. Nevezett épület a Fő út 74. alatt 
található, és még nagyrészt megőrizte erede-
ti állapotát. 2006 év végén elkészültek az 
átalakítási és bővítési tervek, és 2007-ben az 
építési engedély is jogerőssé vált. Az enge-
délyek két ütemre készültek. Az első ütem-
ben a meglévő épületek felújítása, átalakítá-
sa, a másodikban pedig a bővítési munkák 
készülnek. A munkálatokat már a tavalyi 
évben megkezdtük sürgős beavatkozással, a 
nyári konyha alatt lévő megroggyant pince-
lejárat újraboltozásával (a főút vize ide folyt 
le), valamint a tereprendezéssel és lomtala-
nítással. 

EGYIPTOMI HASTÁNC 
tanfolyam indul a Kultúrházban 

2008. március 3-tól (hétfő). 
 Foglalkozások: 

Hétfőnként 
17.30-tól 18.30 óráig. 
Bővebb információ: 

06 70/386-57-37 
Folyamatoson lehet je-
lentkezni a tanfolyam-
kezdése után még 2-3 

hónapig! 
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Látványterv 

„ Hogy megértsd szüleid szeretetét, 
nevelj saját gyerekeket” 

kínai közmondás 

fel sem tűnik, hogy nincsenek közös vacso-
rák, kirándulások, beszélgetések, és meg-
kezdődik a család széthullása, miközben a 
gyermekek érzelmileg kielégítetlenek ma-
radnak. 

Az elmúlt év során helyben is érezhető 
volt a megszorítások negatív hatása. A leg-
nagyobb kihívást a létfenntartás, a közüze-
mi díjak fizetése mellett az iskoláztatás je-
lentette. 

Ebben az évben közel 50%-al több csa-
ládnak okozott gondot az iskolakezdés. 
Táton 47 család kapott beiskolázáshoz se-
gítséget az önkormányzattól, ami 84 gyer-
meket érintett. 

Ez a magas szám egyértelmű jelzés, 
hogy a szülők a terhelhetőség határán van-
nak, ezért terveink között szerepel,  a kép-
viselőtestület elé vinni egy új támogatási 
forma bevezetését az iskolakezdési gondok 
enyhítésére. Ennek kidolgozása jelenleg fo-
lyamatban van. 

Érzékenyen érintette a családokat a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás csa-
ládi pótlékba történő egybeolvasztása is. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ből sok család csupán néhány száz forint 
miatt esik ki, a jogszabályi korlátozások 
miatt. 

A nehéz életkörülmények természetesen 
nem minden esetben jelentik azt, hogy a 
gyermek a családban nincs biztonságban. 
Községünkben is megjelent az a probléma 
amit a jó anyagi körülmények között élő 
gyermekek körében tapasztalhatunk egyre 
több esetben. 

Itt a gyermek anyagi értelemben min-
dent megkap, és a szülők azt gondolják, 
hogy ezzel minden feladatukat teljesítették, 
hiszen  drága számítógép, divatos ruhák, 
mobil, zsebpénz egyszóval minden megvan  

amire a gyermeknek szüksége van, arra 
azonban nem jut idő, hogy megkérdezzék 
mi történt az iskolában, milyen napi prob-
lémái vannak, vagy este az ágya szélére ül-
ve egy mesét olvassanak. 

A gyermek azt a mintát látja, hogy pén-
zért mindent megvehet, és amikor azzal 
szembesül, hogy pénzért vannak ”barátai” 
és mások szeretete nem megvásárolható, 
magatartási gondjai lesznek, kilóg a sorból, 
ami nem más mint egy segélykiáltás – va-
lami hiányzik. 

Összességében tehát elmondható, hogy a 
legfontosabb a biztos szülői háttér, a nyu-
godt légkör, kiszámíthatóság minden gyer-
mek életében. Fontos, hogy legyenek körü-
löttük olyan felnőttek, akikről példát lehet 
venni, akikről leutánozhatják a helyes min-
tát. 

Ezért kell minden segítséget megadnunk 
családjaink számára mind helyi, mind társa-
dalmi szinten. 

Erősíteni, megbecsülni a „munkájukat”, 
hogy a kis  csiszolatlan gyémántokból ra-
gyogó drágakövek legyenek, akikben szüle-
ik, nagyszüleik gyönyörködhetnek. 
Ezúton is köszönöm Tát lakosainak, hogy 
megtiszteltek bizalmukkal, életükbe, nehéz-
ségeikbe beavattak. 
 „A legnagyobb ajándék, amit gyermekünk-
nek adhatunk, a feltétlen szeretet, a széttárt 
karok és egy készséges fül.” 

Kovács Tamásné, Gyámügyi előadó 

Községünk családjainak életébe, mindenna-
pi gondjaikba 2004 őszén kapcsolódtam be. 
Sajnálatos módon bármennyire szeretném, 
nem tudok jó hírrel szolgálni erről a terület-
ről abban az értelemben, hogy a családok 
helyzete már-már kritikusnak mondható. A 
problémák két nagy csoportja az anyagi és 
párkapcsolati gondok köré sorolható. 

A házasságok csökkenő száma, a lazább 
élettársi kapcsolatok az egyébként is gyen-
gébb kötelékek hamarabb megszakadnak, a 
fiatalabb generáció kevésbé mutat toleranci-
át gyermekeik, szüleik és partnereik irányá-
ba. Emellett azonban fontos és megjegyzen-
dő, hogy a házasságok felbomlása sokszor 
anyagi okokra vezethető vissza. 

A gyermekvállalás egy életre szóló elkö-
telezettséget jelent. A  mai társadalmi-
gazdasági viszonyok között a gyermekes 
családok erősítése elengedhetetlen, hogy ezt 
a szép, de nehéz felelősséget jelentő felada-
tot „jól” végezzék. 

Ma azt tapasztalhatjuk, hogy divat a 
szingliség, a karrierépítés és nem divat a 
család, az a közvetítő közeg, amelyben egy-
kor mi is felnőttünk, ahol megkaptuk azokat 
az értékeket szüleinktől, nagyszüleinktől  
amit most tovább kellene adnunk. 

Ebben az anyagias világban a növekvő 
terhek nyomasztják a szülőket, akik sokszor 
erőn felül gyakran 12-16 órákat dolgoznak, 
hogy megélhetésüket biztosítani tudják. 

Ennek súlyos ára van, hiszen a 12 órás 
műszak után a fáradt szülők sem egymásra, 
sem gyermekeikre nem tudnak kellő fi-
gyelmet, energiát fordítani, belesüllyednek a 
szürke  hétköznapokba  és  egy idő után már  

 

 

Csapataink megkezdték a felkészülést a 
tavaszi idény folytatására. Ez évben először 
sikerült minden csapatunk legalább heti egy 
alakalommal terem lehetőséget biztosítani. 
A tornatermi edzések mellett a labdarúgó 
pálya villanyvilágítását kihasználva a kinti 
szabadtári edzések vannak döntő többség-
ben. 

Felnőtt csapat 
Harmath József edző vezetésével folytat-

ták az ősszel megkezdett munkát. Csapatnak 
heti három edzés mellett egy edzőmérkőzés 
szerepel a programjában. 

Bajnokság kezdetéig /március 02/ még 
négy edzőmérkőzés szerepel a programban 
/Csolnok, Szentendre, TABAK, 
Pilisszentiván/. 

Csapat keretében az alábbi változások 
történtek: TÁT SE színeiben folytatja a lab-
darúgó pályafutását BORSI LÁSZLÓ 
/Tokod Üveg/, KAPTÁS ZOLTÁN /Bajót/, 
HETZER GÁBOR /Piliscsév/. 

Együttesünktől Varga László /Bajót/ tá-
vozott. 
 

Utánpótlás csapat / 17- 19 év/ 
Csapat   új   edzővel   MIKLOVICZ   

JÁNOSSAL vágott neki a felkészülésnek. 
Három edzés és hétvégeken edzőmérkőzé-
sek és teremtornák szerepelnek a csapat 
programjában. 

Együttest szeretnénk megerősíteni az át-
igazolási időszak /febr.20/ végéig de ha nem 
sikerül akkor a  tehetséges serdülő csapat 
játékosival pótoljuk a hiányzó posztokat. 

Serdülő és előkészítő csapat /14-16év/ 
és /10-13 év/ 

E két csapatunk mely a karácsonyi ünne-
peket leszámítva folyamatosan edz. Heti 
kettő edzés és a hétvégi teremtornák szere-
pelnek a programjukban. Teremtornákon 
szerepeltünk ausztriai Pernitzben, 
Piliscsabán, Dorogon. HENDRICH TIBOR 
edző nagy szakértelemmel egyengeti labda-
rúgóink pályafutását akik szívesen vesznek 
részt a foglalkozásokon. 

Kölyök csapat  /6-9 év/ 
Tornatermi edzések szerepelnek a prog-

ramban heti kettő alkalommal melyet a Tát 
Kertvárosi Általános Iskolában tarthatunk. 
Február havában kezdődnek számukra a te-
remtornák. 

 

Óvódás csapat /3-5 év/ 
Heti egy alkalommal van számukra edzés 

a falusi iskolában. Jobb idő beálltával sze-
retnénk számukra is több edzéslehetőséget 
biztosítani. Csapatunk kettő teremtornán 
vett rész / Dorog, Tatabánya/ ahol igen jól 
mozogtak az apró futballistáink.  

Táti és a Diófa Sportegyesület várja a fo-
cizni szerető  ifjú tehetségeket bármely kor-
osztályban.  Edzéseinkről érdeklődni az 
alábbi telefonokon lehet Mechler Norbert 
20/9185425 és Hendrich Tibor 20/3260970. 

 

TÁTI SPORTEGYESÜLET 
HÍREI 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának 

Közéleti lapja 
Felelős Kiadó: 

Tát Nagyközség  Nevelési, Kulturális és  
Kommunikációs Bizottsága 

Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: 
polghivatal@tat.hu 

Tördelő: Hámos László 
Tel/Fax: 504-710; E-mail: 
telehaztat@juropnet.hu; 

Készült: 2000 példányban 
VENTOR ’94 

Nyomdaipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 
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Látványterv 
Előkészítő csapat 

A magyar birkózó térkép palettáján két ki-
emelkedő szakosztályról fogunk beszélni, 
melyek a 2007-es évben szinte felülmúlhatat-
lan sikereket értek el. 

A két birkózó szakosztályt szorosan ösz-
szeköti a vezetőedző, Lévai Zoltán neve, 
mert Táton 9. éve, a megalakulástól kezdve 
dolgozik a sikerért, míg Esztergomban 3 éve 
élesztette újra a nagy múltú, de utánpótlással 
nem rendelkező Esztergomi Birkózó Sport 
Egyesületet. 

Mivel egy személyben tartja az edzéseket 
Táton és Esztergomban, így természetes, 
hogy a két egyesület haladó sportolói közö-
sen edzenek. 

Ha valaki visszatekint az év eleji elvárá-
sokra, melyet a vezetés fogalmazott meg, 
akkor láthatja, birkózóik meghálálva a beléjük 
vetett hitet, felül teljesítették a kitűzött célo-
kat. 

Az év első harmada főként a korosztályos 
válogatókról és a diákolimpiáról szólt. 

A BVSC-Dega-Tát versenyzői közül Kiss 
Balázs, Korpási Bálint, Jäger Krisztián, Mó-
dos Péter, Molnár Ádám, Tokai Nikolett, és 
Hlavati Dániel harcolta ki a jogot, hogy saját 
korosztályában képviselje Magyarországot 
az Európa-bajnokságon.Eközben a diákok az 
Országos Diákolimpiai döntőbe harcolták ki a 
továbbjutást.  
 

Az Esztergom fiataljai pedig kiharcolták a 
diák csapatbajnokság országos döntőjében 
való részvételt. Az év 2. harmadában először 
a BVSC fiataljai remekeltek. A diákolimpia 
remek egyéni eredményeinek köszönhetően 
megnyerték az országos csapatversenyt. 

Az Esztergom pedig bizonyítva, hogy a 
magyar utánpótlás nevelés bázisává nőtte ki 
magát, több érmet és bajnoki címet nyert. 
Majd ezt követően a diák csapatbajnokság 
országos döntőjében olyan bravúrt ért el a 
csapat, melyet fennállása óta (1959) még 
soha. BAJNOK LETT. 

Következtek a világversenyek, melynek 
sorát a hazai rendezésű Sumo Európa-
bajnokság nyitotta meg 4 esztergomi  sumo 
versenyző részvételével: Hegyi Lotti,  Klányi 
János, Tokai Nikolett és Hlavati Dániel. 
Klányi János 7. helye és Hlavati Dániel Eu-
rópa-bajnoki ezüstérme mutatja, hogy az 
esztergomiak SUMO-ban is az elithez tartoz-
nak. 

A BVSC-Dega –Tát Kiss Balázs révén, 
megkezdte menetelését a világversenyeken 
is a felnőtt Európa-bajnoki bronzérmével. A 
juniorok ott folytatták, ahol Balázs abbahagy-
ta, ezt fémjelzi a belgrádi Európa-bajoki cím, 
melyet Módos Péter nyert és az Európa-
bajnoki bronzérem, mely Korpási Bálint ér-
demeit dicséri. 

 

A kadétok is kitettek magukért Varsó-
ban, hisz olyan eredményekkel tértek ha-
za, mely a legtöbb európai országnak is 
dicsőségére válna. Tokai Nikolett 5., Mol-
nár Ádám Európa-bajnoki 3. és Hlavati 
Dániel Európa-bajnok lett. 

Az év utolsó harmadában következett 
nyáron egy rövid pihenő, majd a kemény 
alapozásnak is köszönhető, őszi menete-
lés kezdődött. Az esztergomiak diák kor-
osztálya 2007-ben mindent megnyert, amit 
meglehetett, a   BVSC-Dega-Tát  verseny-
zői pedig élen jártak a kötöttfogású ifjúsági 
és junior mezőnyben egyaránt. A lányok 
sem maradtak el eredményességben, hi-
szen a több magyarbajnoki cím és érem 
mellé begyűjtötték a diák és serdülő or-
szágos csapatbajnokság aranyérmét is. 

Az összetett csapatrangsor eredményei 
is bizonyítják a fejlődést, hisz az Eszter-
gom 29 helyet előrelépve 20., míg a 
BVSC-Dega-Tát 7 helyet előreugorva 
2007-ben a 3. helyet foglalta el 84 szak-
osztályt felvonultató csapat rangsorban. 

Ennek a remek évnek a zárása és egy-
ben jutalmazása március elsején lesz a tá-
ti kultúrházban, a már hagyományosan 8. 
alkalommal megrendezett jótékonysági 
birkózóbálon, ahová minden szórakozni 
vágyó vendéget szeretettel várunk.  

Az Esztergom és a BVSC-Dega-Tát a 
korosztályos kötöttfogású országos baj-
nokságokon felváltva hozták el a csapat 
győzelmeket a remek egyéni eredmé-
nyeknek köszönhetően.  
 

Gerencsér Patrik, Martin, Ádám és No-
el több éve folyamatosan jó eredményeket 
érnek el az országos mezőnyben, mint a 
TSC Geotech atlétái. Kitartó munkájukat az 
alább felsorolt címek igazolják. Patrik az if-
júsági, Martin, Ádám és Noel a serdülő 13 
éves kategóriában versenyezhetett.  

Februárban Budapesten az Országos 
Serdülő Fedettpályás Bajnokságon, ahol 
együtt értékelik a 13-14-15 éveseket, Ádám 
magasugrásban 5. lett 162 cm-rel, Martin 
3000 m-en 8. helyen végzett (évfolyamuk-
ban a legjobb eredménnyel).  

Márciusban Nadapon rendezték az Or-
szágos Mezeifutó Bajnokságot, itt Martin 
megszerezte az értékes Magyar Bajnoki 
címet. Csapatban Martin és Ádám 2. lett a 
TSC másik két atlétájával. 

Áprilisban az elsöprő megyei győzelem 
után a Mezei Országos Diákolimpián Gö-
döllőn csapatban is Martin, Ádám és Noel, 
Garzó Bálinttal és Karsai Kristóffal a Tát 
Nagyközségi Általános Iskola színeiben 1. 
helyen végezve Országos Bajnokok let-
tek. 

Júniusban mindhárman képviselhették 
megyénket a németországi Gothában, s az 
edzőtáborozás, versenyzés mellett számos 
kulturális illetve szórakoztató programon ve-
hettek részt. 

Hazaérkezés utáni napokban a Puskás 
Ferenc Stadionban megrendezett Orszá-
gos Összetett Bajnokságon Ádám az ug-
rószámokban (magas, távol, gát gerely) 
2. lett, csapatban negyedik tatabányai 
társukkal  együtt 3.  helyezettek voltak (itt  

Martin futószámokban, Noel dobószá-
mokban indult). 

A nyári edzéseken már a szeptemberi 
versenyekre készültek, így folyamatos elfog-
laltságot jelentettek még a nyaralás napjai-
ban is. Az eredmények ősszel sem maradtak 
el. A Puskás Stadionban a Váltó Országos 
Bajnokságon 4x100m-es váltóban Ádám 
Országos Bajnok lett három TSC-s társá-
val, Martin és Noel a 4x600m-es távon 3. 
helyen végzett. 

Megyénk rendezte szeptemberben a Ser-
dülő Egyéni Országos Bajnokságot Tata-
bányán. A kétnapos verseny több száz 13-
15 éves atléta kemény versengése. Itt a kö-
vetkező eredmények születtek: Martin az 
1000m akadályon és a 2000m síkfutásban 
egyaránt 3. lett, Ádám magasugrásban 3. 
helyezett, gerelyben 6.helyezett, 80m gá-
ton 7.lett, Noel magasugrásban végzett a 
8. helyen. Martin különdíjban is részesült. 
   Székesfehérváron rendezett Kismaraton 

 

Országos Bajnokságon 6 
km-es távon 2. helyezett 
négyfős csapat három tagját 
szintén Martin, Ádám és Noel 
adta. Patrik 16 évesen idén 
„kiöregedve” a serdülő kor-
osztályból nehezebb feladat 
elé nézett. Az ifjúsági mezőny 
már több évfolyamból tevődik 
össze, s így idősebbekkel 
együtt értékelik az eredmé-
nyeiket. Alkatánál, koránál 
fogva speciálisan a magasug-
rásra, gátfutásra edz és a jö-
vőben hármasugrásban is in-
dulni szeretne. 
 

Csapatban a korábbi sikeres évekhez ké-
pest nehezebb helyzetben van, ugyanis a 
középiskolás korosztályban csökken a ver-
senyszerűen sportolók száma, nehezebb a 
csapatépítés. 

A téli Országos Fedettpályás Bajnok-
ságon magasugrásban 6. helyezett volt, 
júliusban az Ifjúsági Egyéni Országos 
Bajnokságon 7. helyet szerezte meg (180 
cm). 

Mivel az országos versenyek is hosszú 
listává nyúlnak, így a minősítő versenyek 
érmeit nem soroltuk, azonban  helyi ver-
senyként említésre méltó az Esztergomban 
rendezett hídfutás, ahol korosztályában 
Patrik 3. Martin 1. Ádám 3. lett. Martin a 
2000 feletti létszámú teljes mezőny 5. be-
futója volt. Éves eredményeik alapján Mar-
tin és Ádám novemberben Tatán az edzőtá-
borban a Magyar Atlétikai Szövetség által 
szervezett képességfelmérő táborban is 
részt vehetett. 
 

(„A mozgást nem lehet tablettával 
pótolni!” - Dr. Értékes Tibor) 
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Egy táti család sikerei 
atlétikában 


