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Mi, keresztények, Jézus Krisztus születését ünnepeljük kará-
csonykor. Az ószláv krcun jelentése: fordul, átlép. Ebb

�
l származik 

a karácsony szavunk. A fordulás, az átlépés a téli napfordulóra vo-
natkozik: ekkortájt áll meg az éjszakák id

�
tartamának növekedése 

és innent
�
l a nappalok kezdenek lassan növekedni a nyári napfor-

dulóig /2009-ben december 21-én 17 óra 47 perckor lesz a téli nap-
forduló/. 
 A karácsonyt az advent /advenio = eljön/ várakozási id

�
szaka 

el
�
zi meg. Megel

�
zte Jézus Krisztus születését a történelmi ad-

vent közel kétezer éves id
�
szaka, amelynek folyamán a választott 

nép várta az Üdvözít
�
 eljövetelét, amit megígért neki Isten a prófé-

ták által.  Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az � vállára 
kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos, Tanácsadó, Er�s, 
Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme (Iz. 9.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évr
�
l évre megel

�
zi a karácsonyt a liturgikus év adventje, 

amely a karácsony el
�
tti egy hónapos id

�
szak, négy vasárnappal. 

Ennek a négy vasárnapnak felel meg az adventi koszorú négy gyer-
tyája. E gyertyák között egyet megkülönböztetünk /pl. erre fehér 
vagy rózsaszín szalag kerül, míg a többire lila, vagy más szín� ez a 
gyertya stb./; ezt az advent harmadik vasárnapján gyújtjuk meg, 
mert ez az örvendez

�
 vasárnap, amikor a várakozás visszatartott 

hangulata egy kicsit fölenged, megpihen, szusszan, leveg
�
t vesz. 

 Minden vasárnapon eggyel több gyertya ég az adventi koszo-
rún, ami azt jelképezi, hogy minél inkább közeledünk Jézushoz, 
annál nagyobb a világosság körülöttünk és bennünk. Mindennap-
jaink is tele vannak szórva apró kis adventekkel: várakozunk a 
járm�vek megállóiban;  várakozunk a pénztáraknál, a rendel

�
kben; 

várakozunk sorban állva ügyeink elintézésére… A várakozások  
nyomasztóak is,  de reményteljesek is:  odaérünk, ahová elindul-
tunk;  megoldódnak problémáink; elintéz

�
dnek ügyeink. 

 A n
�
iség kiteljesedésének adventjében a reménység boldog-

sággal is vegyül: aktív várakozás a magzat születéshez való megér-
lel

�
désére; s a világra jött gyermek okozta örömet csak élni lehet, 

szavakba foglalni nemigen: itt maga az élet beszél. 
Boldog vagy, mert hitted, amit az Úr mondott neked. Mária bó-

lintott Erzsébet szavaira, s az anyaság boldogságát élte. Császári 
parancsra el kellett azonban indulnia el

�
rehaladott állapotában is 

Názáretb
�
l Betlehembe, kis batyuval, s a József gondoskodásából 

kölcsönkért teherhordó szamárral  -  hogy beteljesedjék az Írás. 
Betlehemben sokan tartózkodtak, akik a népszámlálási össze-

írásra jöttek, a szállásokat már elfoglalták, s a nagy jövés-menésben 
nem hiányzik még egy újszülött gondja és sírása is, úgyhogy, men-
jetek inkább tovább… Maradt meghúzódási lehet

�
ségnek a város-

széli barlangok egyike, amiket a betlehemiek alkalmi istállóknak 
használtak Szükségmegoldás, de nem elfogadhatatlan a szerényen 
és szegényesen él

�
 Máriának és Józsefnek. A mennyei Atya odafi-

gyelt a Fiú emberré testesülésére; nem véletlen az istállós szüle-
tési körülmény, van mondanivalója…  

Betlehemi asszonyok, akik tudtak 
az esetr

�
l, segítettek az újszülött 

Gyermek rendbetételében. A pász-
torok elbeszélése nyomán az ag-
gódó Máriának eszébe jutott az 
Angyali Üdvözlet: Fiút szülsz; 
nagy lesz �, Isten Fiának fogják 
hívni… 
Jézus születését a három évszáza-
dos üldözések miatt csak a 4. szá-
zadtól kezdte ünnepelni a keresz-
ténység. Addig csak a húsvétot és 
a pünkösdöt ünnepelték a magán-
házaknál végzett kenyértörés 
/szentmise/ keretében. Máig sem 
tudjuk még azt sem, hogy az év-
nek melyik szakában született Jé-
zus. Karácsonyra tették születés-
napját. A halódó pogány ünnep 
halódó fénye így örök fényre vál-
tozott. 

Lehet a karácsony a család ün-
nepe is, a szeretet ünnepe is, a fe-
ny

�
 ünnepe is, az ajándékozás ün-

nepe is  -  mert Jézus 
megszületett. Fogyó nemzetünk 
reménye az anyai örömökben s�-
r�södik; élni akaró nemzetünk re-
ménye az újévre mutat. 

Az adventi gyertyák fény- nö-
vekedésének jelképe váljék való-
sággá bennünk a Jézushoz közele-
désünk által.  

Kardos Mihály plébános 
 

 

 

Korondi F. János: 
Karácsonykor 

 
Karácsonykor, ha megbékül a lélek, 
Minden ember újra testvéred. 
A jó, mert jó, a b�nös mert gyenge, 
S nem vetsz követ az idegenre. 
 
Karácsonykor, ha visszanézel, 
Keser�séget és szánalmat érzel, 
Hogy nem volt er�d többet tenni, 
Társaidat jobban szeretni. 
 
Karácsonykor, egy feny�galyban 
Szólal meg a lélek, s halkan 
Suttogja el a titkot: 
Újra születik, Aki itt volt. 

Kedves Táti Polgárok! 
 

 Az ember életében az ünnepi 
alkalmaknak fontos jelent

�
ségük 

van. S bizonyára mindannyiunk 
számára az év legnagyobb ün-
nepe, amelynek a legegyeteme-
sebb, leggazdagabb tartalma van 
- a karácsony. 

A karácsony a béke és a sze-
retet erkölcsi parancsát jelenti 
mindannyiunk számára. 

Az ünnepet megel
�
z
�
 id

�
-

szakban reményteljes bizakodás, 
számadó visszatekintés jellemez 
bennünket. Bízunk a szeretet-
ben, reménykedünk benne, hogy 
ez az ünnepet átható csodálatos 
érzés nemcsak advent id

�
szaká-

ban van jelen az életünkben, ha-
nem az év minden napján, az 
ünnepek nélküli hétköznapok-
ban is áthat bennünket. 

Az újév közeledtével min-
denki egy kicsit számot vet ma-
gában, mennyire felelt meg saját 
elvárásainak, mennyire elégedett 
az elmúló esztend

�
 eseményei-

vel. Ennek megfelel
�
en alakul-

nak ki bennünk a jöv
�
 tervei, az 

elkövetkezend
�
 év ránk váró 

feladatai. 
Ezen gondolatok és Korondi 

F. János gyönyör� verse jegyé-
ben kívánunk minden Táti Pol-
gárnak szeretetben teljes, Békés 
Karácsonyt és eredményekben 
gazdag, sikeres Új Esztend

�
t! 

 

Ungvári Mihály fest�m
�
vész alkotása 

 
 Készítették: Czibuláné Csicsmann Erzsébet, Sára Lászlóné, Mekler Lajos 

K A R Á C SO N Y  2 0 0 9 . 



                                                                                  

    

22..  oollddaall                                                                                                                                                22000099..  ddeecceemmbbeerr    

                                                                                                                         
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

Látványterv 

Tüzes Trónon 

 

A közigazgatási eljárás f
�
bb állomásai: 

- A Holcim 2005. április 28-i keltezéssel nyúj-
totta be kérelmét az Észak-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel�-
ségnek „környezethasználati engedélyezés és 
környezetvédelmi engedély iránt a Nyergesújfalu-i 
Ipari Parkban építend� új cementgyár létesítésére 
és a tevékenység végzésére”.  

- Az „El�zetes környezeti tanulmány a 
Nyergesújfalu – Tát térségben tervezett cement-
gyár létesítéséhez” c. dokumentumban lehetséges 
telepítési helyként öt helyszínt említ, de csupán a 
nyergesújfalui változatot vizsgálja a nagy terjedel-
m
�
 anyag, bár azt sem minden fontos részletre ki-

terjed�en.  
- El�bb Táton, majd a többi településen is a la-

kosság aláírások gy
�
jtésével kérte a képvisel�-

testületeket, hogy minden törvényes eszközzel lép-
jenek fel a beruházás tervezett helyszíne ellen. Er�-
teljes lakossági nyomásra a Holcim Zrt. - megfo-
galmazását idézve, „jelen helyzetben” visszavonta 
a veszélyes hulladék égetésére vonatkozó tervét. 

- A beruházás nyergesújfalui helyszínen történ� 
megvalósítását Bajót, Mogyorósbánya, Tát, Tokod, 
Tokodaltáró és Esztergom képvisel�testületei hatá-
rozatban utasították el, csakúgy, mint Dorog város 
képvisel�-testülete, a Dorog-térségi Többcélú Te-
rületfejlesztési Társulás és az Esztergom-
Nyergesújfalu Többcélú Területfejlesztési Társu-
lás.   

- 2005. november 10-én az Országgy
�
lés Kör-

nyezetvédelmi Bizottsága Dr. Turi-Kovács Béla 
elnök úr vezetésével kihelyezett ülést tartott Táton, 
ahol a bizottság úgy foglalt állást, hogy a beruhá-
zás nyergesi helyszínen történ� megvalósítása nem 
támogatható.  

- 2006. január 12-én született meg az els� fokú 
határozat, melyben a hatóság a környezeti hatás-
vizsgálati és egységes környezethasználati eljárást  
összevonva részletes tanulmány benyújtását írta el� 
a kérelmez�nek.  A döntés ellen Esztergom, Tát, 
Tokod, Tokod-altáró, Mogyorósbánya - és  élve a 
jogszabály adta lehet�séggel az Esztergomi Kör-
nyezetkultúra Egyesület is fellebbezést nyújtott be, 
melyeket a másodfokú hatóság elutasított.  

- A Holcim az eljárás id�szakában a települése-
ken lakossági fórumokat szervezett, amelyeken a 
résztvev�k csakúgy, mint a bevont szakemberek 
egyértelm

�
en foglaltak állást a nyergesújfalui hely-

szín ellen. Ezt öt településen (Esztergom, Tát, To-
kod, Tokodaltáró, Mogyorósbánya) a 2006. április 
9-én ill. 23-án megtartott helyi népszavazásokon 
magas részvételi és szavazati aránnyal er�sítették 
meg. Népszavazást tartottak Nyergesújfalun is má-
jus 14-én, ahol azonban az alacsony részvétel miatt 
a referendum érvénytelen és eredménytelen lett. 

2007. október 11-i keltezéssel a környezetvé-
delmi hatóság az egységes környezethasználati en-
gedélyt kiadta. A határozat ellen Tát, Esztergom, 
Tokod és Tokodaltáró Önkormányzatai, a Zöld 
Sziget Környezetvéd� Egyesület, a Válaszúton Ha-
gyomány�rz� és Környezetvéd� Alapítvány, a 
Védegylet, az Esztergomi Környezetkultúra Egye-
sület és több magánszemély fellebbezést nyújtott 
be. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi F�felügyel�ség az I. fokú enge-
délyt némi kiegészítéssel jóváhagyta, amely ellen  
államigazgatási úton további fellebbezésnek helye 
nincs, azonban a korábbi fellebbezést benyújtók 
(felperesek) keresettel  támadták meg a  Komárom- 

-Esztergom Megyei Bíróságon, egyidej
�
leg 

kérve a határozat végrehajtásának a felfüggesz-
tését.  
 
Bírósági szakasz: 

A bíróság 2008. november 6-án tartotta els� 
tárgyalását. Ezt megel�z�en szeptember 1-én 
hozott végzésében a felfüggesztési kérelmet el-
utasította, amelyet az érintettek ugyancsak meg-
fellebbeztek. Az ügyben a másodfokon hatás-
körrel rendelkez� F�városi Ítél�tábla a Megyei 
Bíróság elutasító döntését 2009. április 8-án ha-
tályon kívül helyezte. A Megyei Bíróság újabb 
végzésében 2009. június 9-én a per joger�s elbí-
rálásáig végül is felfüggesztette a környezet-
használati engedélyt, emiatt a beruházás nem 
kezd�dhet el.  

A bíróság kimondta, hogy a felperesek ké-
relme a végrehajtás felfüggesztése tárgyában 
megalapozott. A felperesek fellebbezésükben 
hivatkoztak az erdészeti szakhatóság hatáskör-
ének elvonására, nem értettek egyet az Orszá-
gos Tisztif�orvosi Hivatal szakhatósági állás-
foglalásának értelmezésével, hivatkoztak arra, 
hogy a létesítményre vonatkozó leveg�min�-
ség-védelmi szempontú hatásterület számítására 
nem a vonatkozó szabályokban el�írtak szerint 
készült hatástanulmány, vitatták a leveg�tiszta-
ság-védelmi vizsgálat számításait, mert a felkért 
szakért�kkel elvégeztetett hatásterület-
számítások nem felelnek meg a jogszabályi el�-
írásoknak. Véleményük szerint a leveg�szeny-
nyezéssel már jelenleg is túlterhelt régióban 
nem engedélyezhet� a beruházás. A Natura 
2000 területet a tervezett beruházás nem veszé-
lyeztetheti, nem károsíthatja. Hivatkoztak arra, 
hogy a tervezett beruházás engedélyezése alap-
ján a munkálatok megindulása visszafordítha-
tatlan károsodást jelent az érintett terület él�vi-
lágában, növényvilágában is. 

A megyei bíróság álláspontja szerint ezek a 
kifogások szakértést igényelnek, érdemi elbírá-
lása szakért�i vélemények beszerzését követ�en 
lehetséges. Meglátása szerint a tervezett beru-
házással kapcsolatosan kivitelezési munkák 
megkezdése az érintett terület tekintetében az 
él�világ, növényzet körében olyan változásokat 
eredményezhet, melyek visszafordíthatatlanok, 
ezért a felfüggesztés indokolt. 

Ebben a helyzetben került sor szakért�k ki-
rendelésére. A szakért�k helyszíni szemle után 
készítik el véleményüket, melyben választ kell 
adniuk   a peres felek által indítványozott és a 
bíróság által meghatározott kérdésekre. 

A környezet- és természetvédelmi szakért�-
nek nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett 
szállítószalag károsítja-e az érintett területet, ha 
igen, milyen mértékben, ez a károsító hatás mi-
ben nyilvánul meg. A károsító hatás megállapí-
tásánál figyelembe kell venni a szállítószalag 
pilléreinek, valamint a szállítószalag építéséhez, 
karbantartásához szükséges terület-
igénybevételt is. A szakért� állapítsa meg, hogy 
a tervezett beruházás érinti-e a Natura 2000 te-
rületet? Szakmai szempontból az elkészült ha-
tástanulmány megalapozottnak tekinthet�-e, 
amennyiben nem, milyen vonatkozásban álla-
píthatók meg hiányosságok. 

A leveg�védelmi szakért�nek meg kell álla-
pítania, hogy az Országos Tisztif�orvosi Hivatal 

Hivatal  szakmai állásfoglalásának, az irányadó 
jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak 
megfelel�en történt-e a légszennyezettség mé-
rése a hatásvizsgálati eljárás során. Vegye fi-
gyelembe a tervezett beruházással érintett terü-
let földrajzi adottságait. Nyilatkozzon arról is, 
hogy légszennyez� anyagok terjedése során a 
számításoknál alkalmazott modell esetén az 
eredmények tükrében megfelel� volt-e a figye-
lembe vett hatásterület, és az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat adatszolgáltatásán alapult-e. 

Ehhez meg kell jegyezni, hogy Önkormány-
zatunk 2008-ban hivatalosan kereste meg az 
Országos Meteorológiai Szolgálatot a hatáste-
rület meghatározásával kapcsolatban. A hatás-
tanulmányt készít� szakért�kkel történ� egyez-
tetést követ�en is arról tájékoztattak, hogy „az 
OMSZ hivatalos álláspontja változatlan, vagyis 
az új Nyergesújfalui Cementgyár tervezett ki-
bocsátó forrásainak hatásterülete a lehet�sége-
ink szerinti legpontosabb modellszámításokkal 
4700 m.” 

Jelenleg a szakért�i vélemények készülnek 
ill. részben elkészültek és dolgozunk az azokra 
történ� észrevételek összeállításában a rendel-
kezésünkre álló szakmai csapat részvételével. 

Id�közben a beruházó elindította a szállító-
szalag engedélyeztetésére is az eljárást. Megle-
p� módon a környezethasználati engedély vég-
rehajtásának felfüggesztése és fellebbezéseink 
ellenére a bányakapitányság, mint hatáskörrel 
rendelkez� hatóság el�bb az elvi majd az építé-
si engedélyt kiadta, mely ellen Önkormányza-
tunk és a Zöld Sziget Környezetvéd� Egyesület 
keresetet nyújtott be a bíróságnál. 

Ugyancsak folyamatban van a bányakapaci-
tás b�vítését célzó engedélyezési eljárás is. A 
márga kitermelés kapacitását 200 000 ton-
na/évr�l 900 000 tonna/évre, mészk� kiterme-
lés kapacitását pedig 660 000 tonna/évr�l 
1 800 000 tonna/évre kívánják növelni. Mivel a 
beruházó szerint ezzel a b�vít� szándékkal je-
lent�s környezeti hatás  nem feltételezhet� az 
Önkormányzat illetve a Zöld Sziget Környe-
zetvéd� Egyesület megfelel� formában juttatta 
el aggályait és szakmai észrevételeit az engedé-
lyez� hatósághoz. 

A  beruházó az I. fokú  környezethasználati 
engedély birtokában még 2007-ben elvi építési 
engedély iránti kérelmet nyújtott be a 
nyergesújfalui jegyz�höz, mint építési hatóság-
hoz, majd annak kiadása után a végleges építési 
engedélyt is megszerezte. Annak ellenére, hogy 
ezen engedély joger�ssé vált – önkormányza-
tunk nem volt ügyféli pozícióban -, vélemé-
nyünk szerint építési munka végzésére nem jo-
gosíthat, hiszen az annak alapjául, feltételéül 
szolgáló környezethasználati engedély felfüg-
gesztés alatt áll. Arról nincs tudomásunk, hogy 
ebben történt-e bármilyen intézkedés az illeté-
kesek részér�l. 

Végezetül megköszönöm az Önkormányzat 
nevében mindazon táti és nem táti polgárok 
támogatását, akik ez idáig és remélhet�leg a 
jöv�ben is segítségünkre lesznek, amikor az 
összefogásra szükség van. Önkormányzatunk 
szándékát-akaratát továbbra Kátai Ferenc pol-
gármester úr szavaival fejezem ki: „Sem a füst-
je, sem a lángja, nem kell Nyerges cementgyá-
ra.”                  Dérné dr. Varga Katalin, jegyz� 
 

A  Holcim Hungária Cementipari Zrt.  Nyergesújfalu–Tát térségben tervezett cementgyár 
engedélyezési eljárásának jelenlegi helyzete (2009. november 19.) 
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Látványterv 

A Táti Helytörténeti Értékment
�
 Közhasznú Alapítvány (THÉKA) és a 

Német Kisebbségi Önkormányzat (NKÖ) örömmel tudatja a táti polgárok-
kal, hogy ez évben ismét tehetett valamit Tát hagyományainak meg

�
rzésé-

ért, a régmúlt elt�n
�
ben lév

�
 értékeiért. Ugyan az id

�
t nem lehet visszafor-

gatni, de a múlt emlékei népviseleti ruhák, falusi használati eszközök stb. 
még részben megmenthet

�
k és bemutathatók. A budaörsi Heimat Múzeum 

vezet
�
je Jaszmann Gabriella, a szentendrei Skanzen Múzeum szakemberei 

Dr. Vass Erika és Buzás Miklós építész útmutatásai alapján elkezd
�
dött a 

helytörténeti ház javítása. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lév
�
 még 

eredeti formában látható úgynevezett "sváb" ház helyreállítását egy táti vál-
lalkozó, több árajánlat közül nyerte el. A munkák a kisház javításával kez-
d
�
dtek, az eredeti állapot helyreállításával (ablak, ajtó, füstöl

�
, kemence 

stb.). Az elhasználódott kapu beton tartóoszlopait a Smidt vállalkozás cége 
eredeti minta alapján ingyen elkészítette. Eredeti fénykép alapján szintén 
táti vállalkozó a fakaput készíti. Több felajánlás érkezett, tenni akarnak 
azért, hogy a még meglév

�
 és bemutatható értékek megmaradjanak. Az ud-

vart mely a nyáron elhanyagolt állapotot mutatott a falugazdász és csapata 
az 

�
sz folyamán rendbe tette. Köszönet érte, abban a reményben, hogy a to-

vábbiakban is rendben tartják. 
A THÉKA és a NKÖ éves vállalása szerint elkészült az "els

�
 táti teme-

t
�
hely" megjelölése három kereszttel, egy férfi magyar felirattal, egy n

�
i 

sváb felirattal, egy gyermek régi sírkeresztek felállításával a templomkert-
ben. Egyik sírkövön feliratozva a mellékelt fotók szerint. A keresztek a 
Schmidt, Galba, Schiller család tulajdona volt, leszármazottjaik térítés nél-
kül adományozták. A k

�
alapokat Bartl Mihályné Rózsahegyi Lívia és Sza-

bó József családja adományozta. A felújításokat Fülöp Ferenc k
�
faragó 

mester végezte. A felállítását Mechler János, Szabó Mihály és Szabó József 
végezték. A második temet

�
 megjelölése is tervezett, várjuk a megvalósítá-

sához a falu segítségét és a javaslatokat. 
 

Táti Helytörténeti Értékment
�
 Közhasznú Alapítvány és a Német Kisebbségi Önkormányzat hírei 

 

 

A táti autó-motor versenypálya emlékhelye teljes egészében még nem 
készült el. Hiányzik még az eredeti technológia szerinti 2 m2 nagyságú be-
ton pályarész, melyet Szabó Mihály k

�
m�ves mester vállalt el. Keil Attila 

által ingyenesen elkészített elektromos terv, mely az 1920-30-as évek vilá-
gítása szerint (foszlopok) állítása a már korábban elkészült eredeti km kö-
vek mellé. Köszönet érte. A pályával és a versenyekkel kapcsolatban na-
gyon sok eredeti dokumentumot és filmhíradó anyagot sikerült fellelni. 
Büszkék lehetünk mi ma él

�
 táti polgárok, hogy egykor milyen híres ver-

senypályánk volt. Itt döntötte meg Heine német versenyz
�
 az angolok által 

megdönthetetlennek ítélt világcsúcsot rakéta autójával és motorjával. 
 

Örömmel számolunk be arról, hogy a táti adózó polgárok az 
adójuk 1 %-át ismételten a THÉKA javára ajánlották fel. Még 
Budapestr�l is kaptunk 1 % felajánlást, ennek köszönhet�en kb 
400 ezer Ft többlet összeg került a számlánkra . A felajánlásokat 
az egész falu nevében nagyon köszönjük és számítunk a jöv�beni 
szíves támogatásukra is. A Polgármesteri Hivatal gazdasági osz-
tályának segítségével a NKÖ pályázaton is nyert, amit a mellék-
letben feltüntetünk. Köszönet érte. A támogatások felhasználását 
mellékletben közzétesszük. 

A táti sváb hagyományok és a nyelvjárás megörökítésére, mely 
részben az idei évben elkezd�dött, szakmai támogatást kaptunk 
az ELTE német tanszék egyik vezet�jét�l Dr. Erb Máriától, me-
lyet szintén hálásan megköszönünk. Várjuk a falunkban még a 
sváb nyelvet beszél� egyének jelentkezését, akik nyelvtudásukat 
és hangjukat adják a felvételekhez, hogy mindezt az utókor is 
megismerhesse. 

Megemlítjük a 150 éves iskolánk és a 150 éves templomunk 
jöv� évi jubileumának megünneplését, melyre mi is készülünk. 
Ezennel is kérjük a lakosságot, hogy ha van olyan emlékük vagy 
fotójuk ami bemutatható, vagy fénymásolható kölcsönképpen 
szíveskedjenek felajánlani a készül� könyv és kiállítások sikere 
érdekében. 

Köszönjük a lehet�séget cikkünk megje1enítéséhez. A közelg� 
ünnepekhez kapcsolódva kívánunk Áldott Karácsonyt és Békés, 
Boldog Új Évet minden táti lakosnak. 

THÉKA és NKÖ, Szabó József
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A táti óvodákban, a középpontban a játé-

kos nevelés, a családias légkör áll. Legfon-
tosabb számunkra, hogy jól érezzék magukat 
a gyermekek és sokoldalú tevékenységük 
során fejl

�
djön személyiségük. Célunk, a 

tevékenységközpontú program és az egész-
séges életmódra nevelés megvalósítása. 
 

Novemberben színházlátogatáson vettünk 
részt. Ugyanebben az id

�
szakban arcfestéssel 

egybekötött zenés délel
�
ttöt szerveztünk az 

óvodásoknak. A Márton-nap hagyományait 
idén is továbbörökítettük, annak ellenére, 
hogy az id

�
járás nem tette lehet

�
vé a lampio-

nos felvonulást. Az ünneppel kapcsolatos 
népszokásokat az óvodában idéztük fel. No-
vemberben   rendeztük   egészségnapunkat  a  

 
 

 

A táti óvoda eseményei 
 

Óvodánkban a nemzetiségi hagyomá-
nyok ápolása, átörökítése folyamatos felada-
tunk. Az óvodások és a bölcs

�
dések életé-

ben legnehezebbek az els
�
 napok, a 

beszoktatás. Óvón
�
ink, gondozón

�
ink igye-

keznek megkönnyíteni a családtól való elvá-
lást. Fokozatosan fogadtatjuk el a környeze-
tet, igyekszünk biztosítani a zökken

�
mentes 

beilleszkedést. 
A 2009/2010-es tanévben 173 óvodás 

gyermeket nevelünk-oktatunk, valamint 17 
bölcs

�
dés korú gyermek ellátását biztosít-

juk. A bölcs
�
dei csoportba minden olyan 2 

éves gyermek felvételre kerül, akinek a szü-
lei dolgoznak. 

A karbantartást követ
�
en, megújuló cso-

portszoba és öltöz
�
 fogadta a 2 éveseket. 

Nyáron sor került a bölcs
�
dei részben az alj-

zat szigetelésére, újra parkettázására, festés-
re, mázolásra és a bútorok felújítására. A 
bölcs

�
dei dolgozók kreativitását, munkáját 

dicséri a szép esztétikus környezet. A köz-
ségi és kertvárosi óvoda épületeinél igen 
nagy felújítás el

�
tt állunk. Az önkormányzat 

26.150.000.-Ft-os pályázatot nyert, az épüle-
teknél tovább már nem halasztható felújítási 
munkálatokra. A mosdófelújításokat, a nyí-
lászárók cseréjét, a konyhák korszer�sítését, 
homlokzatok festését, a mázolásokat, az alj-
zatburkolatokat, és a kiszolgálóhelységek új 
bútorokkal való ellátását, foglalja magában a 
pályázaton nyert pénzösszeg. A felújítás 
megkezdését 2010-ben, a tanév bezárását 
követ

�
en tervezzük. Munkatársainkkal és a 

gyermekekkel együtt nagyon várjuk már, 
hogy megújult és az Uniós elvárásoknak 
megfelel

�
 szép óvodai épületekben kezdhes-

sük a 2010/2011-es tanévet. 
A táti óvoda mindennapjait, ilyenkor 

�
sz-

szel és télen, még színesebbé, szebbé teszik 
programjaink, az ünnepek, és az azokra való 
felkészülés. Szeptemberben gyümölcs és 
zöldségnapot, valamint kerti napokat tartot-
tunk. Ezek a rendezvények a családok bevo-
násával valósultak meg. 

Terménybábok, egészséges ételek készí-
tése, kézm�ves foglalkozások jellemezték 
ezeket a programjainkat. Októberben a 
nagycsoportosok, színes magyar és német 
gyermek m�sorral köszöntötték Id

�
sek Nap-

ja alkalmából a táti nagy és dédszül
�
ket.  

 

nagycsoportba, szintén a szül
�
k részvételé-

vel. A gyermekek nagy örömére lehet
�
sé-

günk adódott egy hangulatos korcsolya dél-
el
�
ttre is. A középs

�
s és nagycsoportos 

gyermekek, oktató felügyelete mellett gya-
korolhatták a korcsolyázást. 

Az óvodai Mikulásvárást izgatott készü-
l
�
dés el

�
zi meg. Verseket, dalokat tanulunk, 

barkácsolással csoportszobákat díszítünk. 
Vajon milyen ajándékot hoz a Mikulás, mi-
kor érkezik meg. Ezernyi kérdéssel jön el ez 
a nap. A Mikulás csomag mellett külön 
ajándék az óvodásoknak a Kultúrház m�so-
ra, melyet erre az alkalomra szerveznek.          

Az óvodában a karácsonyra való készü-
l
�
dés a legfontosabb, mely a gyerekeknek a 

szeretetet, az ajándékkészítés örömét jelenti. 
Kicsik és nagyok számolják a napokat, - há-
nyat kell még karácsony estig aludni. Erre az 
ünnepre tanítjuk meg a Jézus születésének 
történetét bemutató betlehemezést is. Az 
óvodai karácsonyt megel

�
z
�
en minden év-

ben m�sorral köszöntjük az Id
�
sek Otthoná-

nak lakóit és dolgozóit. Csodálatos dolog 
látni, ahogy örülnek a gyermekek egymás 
el
�
adásának, az ajándékoknak, az ünnepnek. 

Mert egymást végighallgatni érdekl
�
déssel 

és tisztelettel,- valahol itt kezd
�
dik!- 

Reméljük ezek a pozitív emberi, apró 
csodák nem lesznek múlékonyak, és nem 
csak adunk, de teremtünk is vele igazi érté-
keket. A bölcs

�
dei, az óvodai, a Családsegí-

t
�
 és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

nevében és minden kisgyermek nevében kí-
vánunk békés karácsonyt! 

Kishonti Lászlóné óvodavezet� 

 

Rövid tájékoztató iskolánkról 
 

A 2009/2010-es tanévet nemcsak jubileummal, nem-
csak tanulással kezdtük. Szeptember közepén a Magyar 
Államkincstár átfogó ellen

�
rzése zajlott iskolánkban. Az 

ellen
�
rzés a normatív támogatások felhasználásának sza-

bályosságát vizsgálta. A vizsgálat az iskolai szakmai do-
kumentumait is érintette. 

A vizsgálat alapján normatíva igénylésünk, s az azt 
alátámasztó dokumentumok szabályosak, naprakészek. 
Iskolánk 2010. január 30-án órától Szül

�
k  - nevel

�
k -

patronálók bálját rendez a táti kultúrházban, melyre min-
den érdekl

�
d
�
t szeretettel várunk. A belép

�
jegy 1500 Ft, 

melynek megvásárlásával tanulóink jutalmazását, kirán-
dulását, iskolanapjainkat támogatják. Zenét a 
STÖCKER-MELODY szolgáltatja. Minden támogatást 
köszönünk!                                   Filip Csabáné igazgató 

 

Iskolánk mindhárom épülete megújult a nyár folya-
mán. A fenntartó támogatásának köszönhet

�
en a követ-

kez
�
 felújításokat végeztük el. 

„A” épület (Kertváros):  Három tanterem aljzatbe-
tonozása, PVC burkolattal való ellátása, ablakjavítás, 
festés. Tizenkét ajtó cseréje. A régi folyosói szekrények 
cseréje, modernizálása. A világos folyosó olajlábazat 
festése. 

„B” épület (Falu): Valamennyi folyosó, fiúöltöz
�
, 

konyha festése. Konyha falának burkolása. Színpad, ke-
rékpártároló küls

�
 javítása, festése. Csónakháztet

�
 javí-

tása. Udvari játékok felújítása. 
Alapítvány támogatásával a konyha aljzatburkolá-

sának anyagköltsége. 
Tagintézmény (Mogyorósbánya): A tet

�
 egyik ol-

dalának javítása. Vízelvezet
�
 csatorna egy szakaszának 

javítása. Az els
�
 osztályos tanterem bútor cseréje. 

Köszönjük a fenntartónak a felújítások finanszírozá-
sát, a vállalkozóknak a precíz és gyors munkavégzést, s 
azokat a többlet vállalásokat, amiket felajánlásban vé-
geztek (Török László, Sikesdi Zsolt, Antal András, 
Babocsai Ervin). Köszönjük minden Szül

�
nek az isko-

lának nyújtott támogatást. 
Az MVM-hez benyújtott pályázatunkkal 20 darab 

alig használt P 4-es számítógépet, 20 darab monitort 
nyertünk iskolánknak. 
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gyöngyékszer, Bótyik Árpád – grafika, Székely Gyula – b
�
rdísz-

m
�
,Czibuláné Csicsmann Erzsébet – babák, Putz Mónika – festmény, 

Deák Anikó – festmény, Tóta Attila – fotó, Tóta Lehel – ólomüveg, 
Dudák Norbert – fotó, Ferenczi Gábor – festmény, Karkóné Lukácsy 
Marianna – selyemkép, Kósa Anikó – fotó, Pallagi Tünde – kerámia, 
Pappné Horváth Mónika – gyöngyékszer, Pétervári Csanád – csiszolt 
üveg, Pribelszkyné Mezei Andrea –gyöngyékszer, Uhlár Eszter – fo-
tó, Bartha Csilla – gyöngyékszer, Berekmériné Gacs Marietta –
gyöngyékszer, Szaszkó Evelin – gyöngyékszer, Pribelszky Csenge -
gyöngyékszer 

A rossz id
�
 megkurtította ünneplésünket, de így is néhányan 

örömmel maradtak még volt osztálytársaikkal, tanáraikkal egy kötet-
len beszélgetésre iskolánkban. 

Az ünneplésen kívül méltó emléket állít a megjelent jubileumi év-
könyv és a DVD-n megörökített m

�
sor. (Évkönyv az iskolában, a 

DVD Kovács Sándornál kapható.) Szívesen látnám 50 év múlva ho-
gyan emlékeznek utódaink a következ

�
 50 évr

�
l /évre. 

Felsorolás és név említése nélkül köszönet a fenntartónak a támo-
gatásért, iskolánk minden dolgozójának segít

�
 közrem

�
ködéséért és 

mindenkinek, aki hozzájárult a méltó emlékezéshez. 
Amint a cikk elején említettem keretet ad a tanévünknek egy másik 
jubileum. Iskolánk községi épülete és a templom 2010-ben ünnepli 
fennállásának 150. évfordulóját. Az el

�
készít

�
 munkákat megkezd-

tük. Mindenkit kérünk, ha bármilyen tárgyi emléke, fotó stb. van tu-
lajdonában, legyen szíves elhozni iskolánkba, hogy minél tartalma-
sabb évkönyv készülhessen, s a tanév végén méltón ünnepelhessünk a 
községi épületünkben is. Közös munkánkhoz kollégáimmal mi min-
dent megteszünk, s önökre is számítunk.         Filip Csabáné igazgató 

 
 

50 éves jubileum 
2009-es tanévünk keretét, szabadid

�
s tevékenységét meghatározza két év-

forduló, ami nemcsak iskolánk életében, hanem a község életében is jelent
�
s. 

A tanévet a kertvárosi iskola fennállásának 50. évfordulójának megünneplé-
sével kezdtük. Már a nyár folyamán terveztük, készültünk a méltó ünneplésre. 
Arra törekedtünk, hogy változatos programokkal tegyük emlékezetessé az ün-
nepet. Az ünnepélyes tanévnyitót színvonalas kulturális bemutató követte. 
Öröm volt látni, régen végzett tanítványaink és most itt tanuló diákjaink milyen 
változatos m

�
sorral készültek. Többek között erre az alkalomra összeállt Fódi 

Krisztina vezetésével az a kórus, amelyik nemzetközi hírnevet szerzett isko-
lánknak, községünknek. Hogy ilyen szépen szóltak, ehhez egész nyáron rend-
szeresen készülniük kellett. A Táti Iskoláért Közhasznú Alapítvány emléktáblát 
állított az 50. évforduló tiszteletére, melyet Papp József nyugalmazott igazgató 
Úr és Szenes Lajos Polgármester Úr méltató szavai kíséretében lepleztünk le. 

Nagy várakozás el
�
zte meg azt a kiállítást, amelyet iskolatörténeti doku-

mentumokból, tablókból, fényképekb
�
l állítottunk össze. Jó volt látni id

�
sebb 

tanítványainkat, kollégáinkat, amikor felismerték 20, 30 évvel ezel
�
tti énjüket.  

Nagyon szép kiállítás jött össze volt tanítványaink munkáiból. A kiállításon 
bemutatott m

�
vészeti alkotások jelzik volt tanítványaink sokoldalúságát. 

Álljon itt emlékeztet
�
ül a kulturális m �sorban fellép�k és kiállítók névso-

ra: Formációs tánccsoport – Schalk Tímea vezetésével; Színjátszós csoport –
Brunner Gábor és Kovács Marci; Nemzetiségi tánccsoport – Hauberné Szalóki 
Éva és Englerné Bábszki Krisztina vezetésével; Énekkar – Fódi Krisztina veze-
tésével; Hámos László, Toldi Virág, Horváth Ádám, Maróti Ottó – szavalat, 
Uracs Norbert – mese; Gieda Bianka – gitár; Vörös Katalin – furulya; Gáspár 
Rita – zongora; Kiállítás:  Antal András – grafika, Baloghné Bacsa Ilona –  
 

A m� (a könyv) nem lett tökéletes, mert úgy hit-
tem kevés rá az id�m, de úgy gondolom, hogy 

még az is jobb, ha valami hibásan megvan, 
mintha hibátlanul nincs.

 (Gyémánt László fest�m�vész)
Már az ókori rómaiak által is kedvelt és 

gyakran m
�
velt m

�
faj volt az „annales”, az év-

könyv. Ezekben egy-két év legfontosabb ese-
ményeit rögzítették, kés

�
bb az egész római nép 

történelmét mesélték el. A középkortól már 
nemcsak népek, városok írták meg évkönyvei-
ket, hanem egyetemek, közép – és alsó fokú 
intézmények is. Pedagógus pályám során sok-
sok ilyen neveléstörténeti dokumentumot bön-
gésztem át. Kedves egyetemi tanárom, - Dr. 
Mészáros István – bíztatására magam is beve-
tettem magam az efféle kutatásokba. Megis-
merve annak ízét, örömét, hogy mi mindent 
tudhatunk meg eleinkt

�
l és mit hagyhatunk 

hátra az utókornak. 
Hasonló törekvések vezéreltek, amikor a 

tát-kertvárosi iskola 50 éves történetének fel-
dolgozására vállalkoztam. E cél érdekében 
több héten – hónapon át kitartó kutató munkát 
végeztem levéltárban, könyvtárban. Személye-
sen és levélben kerestem fel az iskola egykori 
és jelenlegi tanárait, dolgozóit, tanítványait, 
akik visszaemlékezésükkel teljesebbé, színe-
sebbé tették az egyre b

�
vül

�
 anyagot. El

�
ttünk 

van egy kis történelem: adatok, nevek sora-
koznak és természetesen írásos visszaemléke-
zések. Elvégezték a fáradságot nem ismer

�
 

kollégák,az önzetlenül segít
�
 diákok, ismer

�
-

sök. Mindegyikben benne van szerz
�
jének 

egyénisége, emiatt ezek az írások természet-
szer

�
en különböz

�
ek. 

Sok szerz
�
 emlékezik volt kedves tanáraira, 

osztálytársára, a diákcsínyekre, a félelmetes 
órákra. Felidéz

�
dnek a kirándulások, táborozá-

sok, vándortáborok. 
Vannak olyan írások is, amelyek az iskola 

értékeit taglalják. Természetes, hogy ezen 
megnyilvánulások er

�
sen szubjektívek. Ha 

mások írták volna és azokat az írásokat tettünk 
volna közzé, bizonyára más értékrendek is 
megjelentek volna. Ki így, ki úgy látja ma, fel-
n
�
tt fejjel az iskola értékrendjét. Az a vélemé-

nyem, hogy az írástudók felel
�
sséggel tartoz-

nak minden sorért és szóért. Ezt másra nem 
hárítják át, és természetesen vállalják. Adatok, 
tények, nevek sokasága tárul elénk a könyvet 
lapozva. A nevelés, az oktatás hozzáért

�
 köz-

katonái, Gárdonyi Géza lámpásainak néptaní-
tói, tanárai alkotják a népes tábort, akik az öt-
ven esztend

�
 alatt az intézményben szolgálták 

a legnemesebb ügyet, az emberré formálást. 
A könyv oldalain átszöv

�
dik egy szocioló-

giai folyamat, a kertváros kialakulásának hosz-
szú, nehéz, küzdelmes embert formáló id

�
sza-

ka. A kiemelt, vastagbet
�
vel szedett dátumok 

jelzik a lakótelep egy-egy jelent
�
s kortörténeti-

leg fontos eseményét, amelyek id
�
ben és tér-

ben segítenek az olvasónak eligazodni, hogy az 
iskolának milyen társadalmi közegben kellett a 
napi feladatoknak megfelelnie. Több barátom 
bírálta e folyamatábrázolás részletességét. A 
magam részér

�
l fontosnak tartottam, hogy az 

olvasó ezt is megismerhesse, hiszen így kaphat 
képet arról a gigászi munkáról, amit eleink eb-
ben a nehéz szül

�
i és társadalmi közegben vé-

geztek. Másrészt úgy érzem, hogy a ma még 
él
�
 szemtanúk visszaemlékezése ez az els

�
 

olyan írásos anyag, ami a kertvárosi település-
rész kialakulásáról az utolsó pillanatban meg-
jelent.  

 

Ha emiatt, a néhány téma elemzésekor az olvasó 
számára túlságosan szubjektívnek t

�
nik írásom, 

természetes, hogy vállalom. A múlt, az emlékek fel-
idézésében segít ez a könyv. Most már a jövend

�
-

nek örökíti meg az iskola egykori diákjainak, taná-
rainak, igazgatóinak, dolgozónak nevét, másrészt 
ismerteti mindazt, amit jelentett Tát-Kertvárosnak 
az életében egy önálló iskola létrehozása. 
 A könyveknek megvan a maguk sorsa. Ezzel egy 
fejezet zárul most le a kertvárosi iskola történeté-
ben. A következ

�
 nemzedékre vár, hogy újabb 50 

vagy 100 év múlva újra felidézze a történelmet. 
Akkor már mi is történelem leszünk. 
 A könyv 1500 Ft-os áron a kertvárosi iskolában 
megvásárolható. Minden egyes könyv megvételével 
287,- Ft-tal az iskolát támogatja. 

Horváth István nyugalmazott iskolaigazgató
 

A Tát-kertvárosi általános 
iskola 50 éve 
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El
�
készít

�
 csapat 

A „Historia est magistra vitae”, a történelem az élet tanítómestere 
mondásból, már évezredek óta nem tanul a világ, de Magyarország se. A 
történelem már ezerszer elmondta, hogyan is kell élni, de mi nem akarunk 
tanulni bel�le. Mi meg annyira nem, hogy nemzetünk már többet szenve-
dett mint az Isten fia, hisz „Népek Krisztusa Magyarország” lett. Az 1920-
as trianoni évfordulóra jöv�re is emlékeznünk kellene, de kilencven em-
berb�l jó, ha kilenc emlékezik, „értekezik” err�l a legnagyobb nemzeti ka-
tasztrófáról.  

Tessék utánanézni, mivel most én sem fogom ezt b�vebben elemezni. 
A szocialisták-kommunisták által több évtizedes elfuserált életünkben 
vagy nem beszéltek vagy nem jól tanítottak róla. A sztálinista, rákosiszta, 
kádárista karanténban a problémákat vagy er�szakkal oldották meg, vagy 
sz�nyeg alá söpörték – az internacionalista vörös paplan alá. A sikertelen 
közelmúlt rendszerváltás éveiben, mely ma „democsokráciává” silányult –
a posztbolsik és a magyarságtól undorodó liberálisok is leszabotálták a he-
lyes értékítéletet. Tanáraink túlnyomó többsége ebben a rossz id�ben szo-
cializálódott, és nem elegen vették a fáradságot, hogy átértékeljék nézetei-
ket. A második táti könyvben – ahol minden nagyobb történelmi 
sorsfordulónál kitekintést adunk az ország és a világ sorsáról – a megfele-
l� történelmi szakasznál találhatunk sarokpont fogódzókat. A nemzet ma 
él� legnagyobb történelemtanára, Nemeskürty István könyveit ez ügyben 
is érdemes átolvasni. A külföldre szakadt, kényszerített vagy kalandvágy-
ból disszidált magyarok helyzete sem rózsás, identitásukat és az anyaor-
szághoz való tartozásukat illet�en. Az Európai Unió által teremtett, lassan 
szintén össze elegyelt újfajta internacionalizmus sem oldja meg láthatóan 
a határon túliság problémáját. Különben az Osztrák-Magyar Monarchia a 
maga idején és a kor szelleme szerint nem volt talán rosszabb Közép-Kelet 
európai unió, mint a most egyre inkább rosszul alakuló. Azt se feledjük, 
hogy a franciák és az angolok nem jó szemmel nézték a monarchiát és f�-
leg Magyarországot, féltékenyek voltak a nagyságra és a fejl�d�képesség-
re. A legfrissebb példa a németországi újraegyesítés volt, ahol Anglia els� 
ladyje és a franciák köztársasági elnöke Gorbacsovot még majdnem be-
avatkozásra is kérte az NDK és NSZK újraegyesítése miatt. 1920-ban is 
miket hitettek el és terjesztettek rólunk, majd az USA-t is félrevezetve alá-
való mocskos módon széttrancsíroztak. Ma bankjaik uzsorabörtönében 
sínyl�dünk. („Historia set??!!...”) 

Nehéz a helyzete a közvetlen szomszédjaink magyarjainak is. Itthon 
könnyedén énekeljük a székely himnuszt, minden magyarok himnuszát, de 
az ellenséges környezetben nekik odaát, és távolabb Erdélyben már ez
kemény bátor hitvallás, mely retorzióval járhat. Testvértelepüléseink 
„testvérei” err�l sokat mesélhetnének. Az elszakított országrészek mai ál-
lamai komoly hader�t képviselnek. Hiába kisebb Szlovákia és a jóval na-
gyobb Románia – mely nagyobbat hasított rólunk mint a mai országunk –
ezzel ténnyel is érdemes számolni. Badarság ugyanis riogatni „mivelünk 
csóró magyarokkal”, hogy szeretnénk visszafoglalni Szent István és igaz-
ságos Mátyás országát, miután szinte nincs is katonaságunk, rend�reink 
egy része minket ver nemzeti ünnepeinken és létez� három tankunkból 
kett� ócskavas. 
 

Papváry Elemérné nagyon szép versét a húsz év alatt már háromszor 
szavaltuk és félezer példányt már biztos szétosztottam bel�le, és még min-
dig nem értjük eléggé, holott szállóigévé vált ismert sorait még anyáink 
ismerték: „Hiszek egy Istenben, / hiszek egy hazában, / Hiszek egy isteni 
örök igazságban, / hiszek Magyarország feltámadásában!” Ma ennek ér-
telmezése a népek igaz európai uniójában reméljük, az igazságos megol-
dást közelíti. Csak hát ehhez a többi európainak is asszisztálni kellene és 
nem úgy, ahogy azt Csoóri Sándor kénytelen idézni egy szlávtól itt a körü-
löttünk lév� nagy szláv tengerben: „A nemzeteket úgy likvidálják, hogy 
legel�ször elveszik az emlékezetüket. Megsemmisítik könyveiket, m�velt-
ségüket, történelmüket. És valaki másféle könyvet ír más m�veltséget 
nyújt, és más történelmet gondol ki nekik. A nemzet lassan nem érti jele-
nét, és elfelejti a múltját.” Egy egyszer� napi példát hozok. Még a nem si-
került rendszerváltás el�tt, az „átkosban” a telefonkönyv elején lév� Ko-
márom-Esztergom megyei térképen a Felföld (=Felvidék) településnevei 
két nyelven, magyarul és szlovákul is írva volt – most tessék megnézni … 
elt�ntek a magyar nevek!!! (Historia est ??!!) – Akik ezt csinálják, tudato-
san csinálják, mi meg már észre sem vesszük és unokáink meg azt hiszik, 
hogy egy húsz vagy legyen kilencven éves ország annyi, mint a mi ezer 
évünk. („Hányszor támadt tenfiad, / szép hazám, kebledre,… „? A „se-
honnai bitang ember” itt van közöttünk,.. ezeknek Pet�fi láncot tenne a 
kezükre.. de talán még a kardját is el�venné.) Ezek a nép boldogtalanító 
multih� üzletfik, gy�lölködésügyi miniszterek a kett�s állampolgárság 
szavazásakor politikai szamárvezet�t adtak az alattvaló bennszülötteknek 
és a téli palotát rohamozó hevülettel vezették az ellenkampányt. 

Jöv�re – már harmadszorra ismét emlékezni fogunk a trianoni szeren-
csétlen évfordulóról. A sort remélem, ismerjük: Ausburg, Muhi, Mohács, 
Majtény, Világos, Trianon, 1944-45 és 1956, s ha ki nem javítjuk, hát 
1989-90. 

Az el�készületekre a figyelmet a „Táti Jobbikosok” hívták fel el�ször. 
Az idei els� �szi önkormányzati ülésen ötletük alapján elhangzott, hogy 
szeretnének felállítani egy kett�s keresztet a tetején a híres magyar turul-
lal. Elviekben egy emlékhely felállításával, – egy képvisel� kivételével – a 
testület egyetértett és az alapötlet sem állt távol a táti szenátoroktól. Ám a 
mai pénzszegény id�ben a tagok nagyobbik része egy egyszer�bb emlék-
m�vet javasolna. Lehetne például a temet�i német-osztrák h�si halottak fa 
kopjafája nagyságában egy kopjafa, jelezve csak a kett�s kereszt ágait és 
tetején egy kisebb turulmadár lenne. A Székely Gyula megálmodta terve-
zet igen mutatós lehetne, de anyagiak hiányában nem valószín�, hogy 
megformázható. A hely kiválasztása folyamatban, és egyeztetés alatt. 

Ezek után most tisztelettel arra kérjük mindazokat kiknek még jelent 
valamit az ezer éves magyar sors és nemzetünk történelme, csonkolt or-
szágunk máig ható fájdalma, hogy akár pár száz forinttal, akár pár ezerrel,
ha támogatni tudná az ötletet, akkor azt a következ�kép tegye. A Táti 
Helytörténeti és Értékment� Alapítványnak van egy számlaszáma a Táti 
Takarékszövetkezetnél. Ide fizetheti be az erre szánt adományát. Ha sze-
mélyesen megy a takarékba, akkor ott bemondja a szándékot, avagy átuta-
láskor jegyzi meg: „Táti Trianon 2010”. A számlaszám: 586 00 458 –
12 000 313.                                     (Táti Kátai Ferenc közügyi nyugtalan)  

Trianon – 90 (Elhintett mondat magvak továbbgondolásra 1920-2010) 
 

 

Gyermek és babbörze Táton! 
- Készüljünk együtt a karácsonyra 

 

Kedves anyukák! 
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy decemberben 

gyermek és bababörzét tarunk Táton! 
Szeretettel várunk minden kedves érdekl�d�t! 

Id�pontja: 2009. december 11., péntek, 9-15 óráig 
Helyszín: Kultúrház, Tát  

 

Programok: gyermek és babaholmi vásár, kedvezményes 
pelenkavásár, babakocsik, hordozók, etet�székek, egyéb 

kiegészít�k vására, játék vásár, lelki segély szolgálat, 
véd�n�i szolgálat 

 
Amennyiben a börzén árusítani vagy cserére kínálni sze-
retnél, kérlek jelentkezz 2009. december 10-ig az alábbi 
telefonszámon: Kosztolányi Piroska 06 302217955 (csak 
el�re regisztrált jelentkez�knek tudunk asztalt biztosítani 

a fér�hely miatt ) 
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Látványterv 

 
Az októberi Egyesült Államokban megtartott 

turnéról (Las Vegas, Los Angeles, Miami, New 
York, Toronto) visszatért Kormorán Memory 

Band egy igazán izgalmasnak ígérkez
�
 koncerttel 

készül az ünnepi hangulatra, melyen a Kormorán 
régi lemezein hallható folk-rock és karácsonyi da-
lok ugyanúgy elhangzanak, mint a KMB tavaly 

megjelent Erdélyi Betlehem cím
�
 

lemezén található m
�
vek. 

2010. január „A megbocsátás hónapja”
lesz a táti könyvtárban! Azon olvasók, akik 
visszahozzák a már régen kikölcsönzött 
könyveket, mentesülnek a késedelmi díj 
megfizetése alól. Kérjük éljenek a lehet

�
-

séggel, rendezzék tartozásaikat! (Természe-
tesen már decemberben is lehet hozni a 
könyveket!) 

Továbbra is szeretettel várjuk régi és új 
Olvasóinkat a táti könyvtárba, a Kultúrház 
emeletén. Közel 14 ezer kötet kölcsönözhet

�
 

dokumentum (szépirodalom, szakirodalom, 
ifjúsági irodalom), kb. 2600 kötetes kézi-
könyvtári állomány, valamint 22 féle újság, 
ill. folyóirat áll olvasóink rendelkezésére. 
Ha a keresett dokumentumot nem találja 
nálunk, kérésére az Országos Dokumen-
tum-ellátási Rendszeren keresztül könyv-
tárközi kölcsönzéssel meghozatjuk Ön-
nek! 

Beiratkozási díjaink egy naptári évre: 
Dolgozóknak: 400,- Ft 

Diákoknak, nyugdíjasoknak: 200,- Ft 
16 éven alatt és 70 éven felett ingyenes! 

A könyvtár ünnepi nyitva tartása: 
december 24 – január 4-ig Zárva! 

Nyitás: 2010. január 5-én kedden 10 órakor 
A könyvtár rendes nyitva tartása: 

Hétf
�
: Szünnap 

Kedd, Csütörtök: 10 – 16 óráig 
Szerda, Péntek:    14 – 18 óráig 

 

Könyvtári hírek 

 

2009. október 23-án délel
�
tt emlékezni gy

�
l-

tek a tátiak az Újtelepen található 56-os emlék-
m
�
nél, melyet 3 évvel ezel

�
tt azért emeltünk, 

hogy ne feledkezzünk meg, hogy méltón emlé-
kezhessünk az 53 évvel ezel

�
tt lezajlott esemé-

nyekre. Amint az évek óta hagyomány március 
15-én és október 23-án az iskola tanulói emlé-
keznek irodalmi összeállításukkal. Ez idén is így 
történt és köszönhet

�
en Filip Csabáné igazgató-

asszonynak és kollégájának Pédl Petrának való-
ban méltón, tiszteletteljesen emlékezhettek a 
szép számmal megjelent tátiak.  M

�
sorukban a 

korabeli dokumentumok alapján készült emlé-
kezések, a magyar irodalom kiváló alakjainak 
prózai és verses m

�
vei, valamint a zenei beját-

szások egy olyan szépen követhet
�
 ívvel felvá-

zolt eseménysort tártak elénk, mely méltó emlé-
ket állít az 1956-os h

�
sök tiszteletére, s mely 

bizonyítja, a táti iskola „tanító mestereiben” és a 
diákjaiban komoly értékeket találhatunk. 

Rangot adott a megemlékezésnek, hogy jelen 
volt az erdélyi testvértelepülésünk Kaplony kül-
döttsége,  Mosdóczi  Vilmos polgármester veze- 

tésével, valamint a szomszéd Mogyorósbánya 
polgármestere, Havrancsik Tibor. 

Szenes Lajos polgármester úr bevezet
�
, gondo-

latébreszt
�
 szavai után, vitéz Birkés Kelemen a 

Politikai Foglyok Országos Szövetségének Komá-
rom-Esztergom megyei elnöke tartotta meg ünne-
pi beszédét. 

Köszönet illeti a táti polgárokat, hogy évr
�
l-

évre egyre többen jönnek el, emlékeznek együtt 
az 1956-os eseményekre. Reméljük folytatódik ez 
a tendencia és jöv

�
re még többen érzik fontosnak, 

hogy történelmünk egyik legfontosabb eseményé-
re együtt emlékezzünk nemzeti ünnepünkön. 

Mi üzen nekünk 1956? Ugyanazt, amit 1948. 
A szabadság eszméjét. A magyar nemzet szabad-
ságát. Hiszen mindkét magyar forradalom azon 
momentummal kezd

�
dött, hogy a fiatalok nem 

tör
�
dtek bele a szabad vélemény elfojtásába. Míg 

1848-ban a „Márciusi Ifjak” a „Mit kíván a ma-
gyar nemzet” cím

�
 10 pontjukban nyilvánították 

ezt ki, addig 1956-ban egyetemi hallgatók akar-
ták, hogy a magyar rádió beolvassa azt a 16 pon-
tot, amelyben a szabadságot követelték. A zsar-
nokság mindkét esetben sort

�
zzel válaszolt, 

hiszen rettegett, félt a szabad véleményt
�
l, az 

igazság kimondásától. 
 

De amint azt a világtörténelem is nem egy-
szer igazolta katonai kényszerrel, megtorlások-
kal, börtönnel, fegyverekkel nem lehet meg-
akadályozni, hogy a szabadság kerekedjen 
végül felül. Megakadályozni nem lehet, legfel-
jebb elodázni. Ha a történelmünk viharaiban 
sokáig is kellett várni a magyar forradalom 
gy
�
zelmére, 1956 forradalma nagyban hozzájá-

rult ahhoz, hogy led
�
ljenek a falak, hogy elsza-

kadhassanak a szögesdrótok és a vélemény 
szabad lehessen. 

Ennek is köszönhet
�
en ma mindenki aszta-

lán ott hever a „szabad sajtó”. Bárki egy kattin-
tással szétküldheti a világhálón véleményét, 
gondolatait. De a szabadságot, 1848 és 1956 
üzenetét nem szabad, hogy szép lassan újra el-
feledjük. Ott kell élnie minden emberben, min-
den magyarban, hiszen értünk, a magyar nem-
zet szabadságáért harcoltak eleink. A 
szabadsághoz való jogunkkal viszont együtt jár 
a felel

�
sség is. Tudjunk, merjünk élni a szabad 

véleménynyilvánítás lehet
�
ségével. Megérteni 

azt, hogy örökösei, részesei vagyunk annak, 
amit a 1948-as és 1956-os fiatalok egykor el-
kezdtek. 

Hámos László 
 

1956 emlékére 

Fotó: Tóta Attila 

Megújuló táti honlap 

Tisztelt táti lakosok! 
 Igény merült a táti weboldal megújí-
tására, ezért a Kultúrház munkatársai 
jelen pillanatban azon fáradoznak, hogy 
elkészüljön egy új, a községet több ol-
dalról bemutató, szélesebb információ-
kínálattal rendelkez� weboldal, mely el-
lentétben a jelenlegi, többnyire flash 
technikára épül� oldallal, könnyebben, 
gyorsabban frissíthet� lesz. 
 Bár levélben értesítettünk már min-
den civil szervezetet, egyesületet többen 
még mindig nem éltek a jelenlegi hon-
lapon róluk szóló információ frissítésé-
nek lehet�ségével. Kérjük, tegyék ezt 
meg, hiszen ez egy modern, széleskör� 
bemutatkozási lehet�ség. Forduljanak 
bizalommal a Kultúrház munkatársai-
hoz. 
 A lakosoktól is szívesen várunk min-
den új ötletet, lehet�séget (mit szeretné-
nek látni az új oldalon), információt, - a 
telehaztat@juropnet.hu címre - amivel 
szebbé, „közösebbé” tehetnénk közsé-
günk internetes bemutatkozását. Az új 
weboldal elindítása után is a hírblokkba 
várjuk a lakosok fel�l községünkkel 
kapcsolatos híreket, információkat. 
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A Zoltek SE Kajak-kenu Szakosztálya eb-
ben az évben is sikeresen szerepelt. A 2009-es 
versenyévadban szakosztály az összesített 
pontversenyben a 41-ik helyezést érte el 89 
ponttal az országos versenyrendszerben szerep-
l� 83 egyesület közül. Ez az eredmény nagy 
el�relépés a tavalyi 49-ik helyhez képest. 
Mindez köszönhet� a gyerekek, edz�k és szü-
l�k áldozatos munkájának. 

Az év összesített eredményei 34 aranyérem, 
28 ezüstérem, 69 bronzérem, továbbá 18 ne-
gyedik hely, 37 ötödik hely, 22 hatodik hely. 

A gyermekek 99 százalékának sikerült az 
úszásvizsga letétele, tehát majdnem mindenki 
megtanult úszni is, köszönhet� ez a nyergesi 
uszodában történt úszásoktatásnak. Egyesüle-
tünkben mintegy 65 nyergesi és 22 táti diák
sportolt a 2009-es évben. A versenyrendszer-
ben 41 igazolt és 20 kezd� versenyz� vett 
részt. A helyszínek változatosak voltak, és ami 
a leglényegesebb, hogy mindig víz közelben 
volt a csapat. Versenyeink az alábbi helyszíne-
ken voltak: Tata, Velencei-tó, Oroszlány, 
Gy�r, Tiszafüred, Szolnok, Göd, Lábatlan, Ve-
r�ce, Esztergom, Mosonmagyaróvár, 
Nyergesújfalu és végül  kett� nemzetközi ver-
seny Bécs és Szeged. 

Az alábbi táti gyerekek voltak eredmé-
nyesek: Antal Eszter, Bogár Richárd, 
Eggenhoffer Anna, Juhász Réka, Mosolygó Le-
vente, Nagy Gergely, Nagy Gerg�, Nagy Dáni-
el, Schalk János, Salkovics Ábel, Tokai László, 
Üveges Szebasztián 

A gyerekek 2 kajaktáborban is részt vettek. 
A versenyzésen kívül a hobbi szint� kajakozás 
is nagyon jó szórakozás volt sok gyermek 
számára. A kirándulásokat – Gerecse, Mogyo-
rósi szikla, Öreg-k�, Nagy-hideghegy - min-
denki emlegeti, és jó érzéssel gondol rá. 

Duna parti bált is rendeztünk a természet-
ben él�zenével, grillezéssel és az elmaradhatat-
lan bográcsozással. A környezet tudatos neve-
lés részeként a Duna parton szemetet 
gy�jtöttünk.  A kajakversenyek mellett szül�k 
és gyermekek egyaránt nagy élvezettel próbál-
ták ki a sárkányhajózást is.  

Távlati tervek között szerepel a csoport fo-
lyamatos b�vítése és egyre több gyermek moz-
gásra való nevelése,  hogy  a sport az életük ré- 

 Nyár vége felé járva, még azon munkálkodtunk ta-
nár kollegáinkkal, hogyan tudnánk gördülékenyen in-
dítani a tanévet és persze mivel tudnánk színesíteni 
programjainkat, ünnepeinket, eseményeinket. Mindig 
igyekszünk az új növendékeket útbaigazítani, segíteni 
az iskolánkba való beilleszkedést, a régi tanulóinknak 
pedig biztosítani a zenei tanulmányaik zavartalan foly-
tatását. 
 A 2009/2010-es tanévet 96 f�s gyermeklétszámmal 
kezdtük. Sajnos a gazdasági válság itt is érezteti a ha-
tását, hiszen a családok pénzügyi helyzete nem min-
denkinél engedi meg a zeneiskolai tanulmányok finan-
szírozását. 

Rövidesen az interneten megújul községünk hon-
lapja. Ezek után - reményeink szerint - a táti honlapon 
található zeneiskolai portált kiválasztva, sokféle in-
formációt olvashatnak a kedves szül�k, növendékeink, 
valamint mindenki, aki a munkánk iránt érdekl�dik. A 
gyermekek számára játéksorozatot tervezünk, amit a 
számítógép segítségével megtalálhatnak a neten, de a 
zeneiskolai faliújságon is olvasható lesz!  

Iskolánk életében – hagyományainkhoz híven - a 
november és a december kiemelt helyet kap! Növen-
dékeink ebben az id�szakban mutathatják meg - a tan-
szaki koncertek keretein belül -, hogy mit is tanultak 
az elmúlt pár hónapban. Ezek a koncertek jó hangula-
tú, családias légkörben zajlanak, ahol a hangverseny 
végén a szül�k érdekl�dhetnek gyermekeik zenei ta-
nulmányairól. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reményeink szerint - a cikk megjelenésének id�-

pontja el�tt - a zeneovisok december elejére tervezett 
els� nyilvános bemutatkozása ma már megtörtént 
eseményként könyvelhet� el. A zeneovis foglalkozá-
sokra idén is nagy volt az igény, ami túljelentkezéshez 
vezetett! Ez a nagyfokú érdekl�dés örvendetes és 
egyúttal szeretnénk megnyugtatni a lemaradó kiscso-
portosok és a kés�n jelentkez� ovisok szüleit, hogy 
jöv�re is indítjuk a kicsik zenei foglalkozását! 

A szeretet ünnepnapjai el�tt az általános iskolában 
és a falukarácsony m�sorában is közrem�ködnek nö-
vendékeink és tanáraik, hiszen nagy boldogság és szí-
vet melenget� érzés ilyenkor hangszeren megszólal-
tatni egy-egy karácsonyi zenem�vet. Az is nagy öröm, 
amikor a gyerekek zeneiskolai óráikon kottát kérnek, 
hogy otthon is ünnepi el�adással tudjanak készülni a 
szentestére, meglepve ezzel az egész családot!  Tan-
szakainkon már hagyomány, hogy az utolsó hét zene-
óráin karácsonyi hangulatban együtt ünnepelünk a 
gyerekekkel. Ilyenkor zenélünk, játszunk, beszélge-
tünk és el�fordult már az is, hogy apró ajándékokat 
készítettünk, gondolva az otthoniakra és az elkövetke-
z� ünnepekre. Kívánjuk, hogy a szeretet ünnepén a ka-
rácsonyfa alá jusson mindenkinek egy kis szaloncu-
kor, mandarin vagy más apró kedvesség! Békés, 
szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk 
a zeneiskola tantestülete és növendékei nevében! 

Kissné Hasenbeck Melinda, Maruzsa János
 

Kajak Kenu hírek ZENEISKOLA – 
Szeptembert�l karácsonyig 

 

sze legyen és ne csak a televízióban, nézhes-
sék. Ehhez viszont szükség lenne egy �rzött 
hajótároló kiépítésére egy vízi bázis megte-
remtésére Táton is. Használjuk ki a Duna 
kínálta lehet�séget úgy, ahogy a szabadid�-
parkban álló jégsátor is egy lehet�séget biz-
tosít a táti polgárok számára.  

Néhány képvisel�testületi tag aktívan 
támogatja elképzelésünket, de szeretnénk az 
egész táti önkormányzat és Szenes Lajos 
polgármester úr támogatását is megnyerni e 
vízi bázis megteremtéséhez. 

Amennyiben az önkormányzat biztosíta-
na egy zárható helyiséget, ahol megkezd�d-
hetne a táti szakosztály m�ködése, ki tud-
nánk használni azokat a hazai és az uniós 
pályázatokat, amelyek kifejezetten támogat-
ják az ilyen irányú kezdeményezéseket. Így 
egy csekély befektetéssel megalapozhatnánk 
a jöv�ben megvalósuló vízi bázis elképze-
lést, amely méltó színfoltja lehetne Tátnak, a 
magyar vízi sportnak. Így  gyermekeinknek 
újabb sportolási lehet�séget teremtenénk 
meg helyben,  amire az itt él� emberek 
büszkék lehetnének. A reményeink szerint 
megvalósuló tároló hely, eszközökkel való 
feltöltésére ígéretet kaptunk a kajak-kenu 
szövetség f�titkártól. Ezen a megbeszélésen 
az önkormányzat részér�l Kovács Sándor és 
Mechler József képvisel� urak is részt vet-
tek. 

Immár a 3. évadot kezdjük meg a táti 
gyerekekkel a  táti iskolában, és a 
nyergesújfalui Duna parton. Ez id� alatt 
mintegy 45 gyermek ismerkedett meg a ka-
jakozás, kenuzás alapjaival és lett magabiz-
tosabb a víz közelben és a vízen. 

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani 
az általános iskola vezetésének, hogy a téli 
hónapokban edzési lehet�séget biztosítanak 
a táti csoport számára a kertvárosi iskola 
tornatermében. 

Azon tanulók, akik szeretnének megis-
merkedni a szakosztály életével, jelentkez-
hetnek Abronics Ödönnél a +3620/933-41-
09-es telefonszámon. 

Szeretettel várunk minden érdekl�d� 
gyermeket a vízi sportot kedvel�k közössé-
gébe!                             Abronics Ödön edz

�
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Éremes  a Puskás Stadionban 
 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2009-es évben is si-
keres versenyzést tudhatnak maguk mögött a táti atlé-
ták, Gerencsér Patrik, Martin, Ádám és Noel. 

A tavaszi szabadtéri idény kezdetén er�s, munkával 
teli téli alapozást  maguk mögött hagyva álltak a  fiúk 
rajthoz.   

A versenyszezont azzal az örömteli eseménnyel nyi-
tották, hogy a tavalyi évhez hasonlóan Noel ismét el-
nyerte „A Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Spor-
tolója” címet. Március 30-án az Oktatási Minisztérium 
szervezésében ünnepélyes keretek közt a Néprajzi Mú-
zeumban került sor a díjátadásra. 

Áprilisban az Országos Mezeifutó Diákolimpia gö-
döll�i versenyén a pilisvörösvári Schiller Gimnázium 
csapata Martin, Ádám és Noel részvételével 2. helye-
zett lett, majd az eredményes megyei fordulók után jú-
niusban az országos diákolimpián az UTE stadionban 
versenyeztek mind a hárman.  Ádám magasugrásban
190cm-rel diákolimpiai bajnok címet szerzett, Noel az 
értékes harmadik helyen végzett. Nagytestvérük Patrik
az érettségi forgatagában szintén bejutott az Országos 
Diákolimpiára és hármasugrásban 5. magasban 8. he-
lyezettként zárta a versenyt.     

Az Országos Váltó Bajnokságon Budapesten a 
Puskás Stadionban május 17-én Martin és Noel a 
4x800m-en a 2. helyezett csapat tagja volt, majd  né-
hány nappal kés�bb Ádám magasban ismét 190cm-t 
ugrott és nyert a Tatabányán megrendezett Lága Ku-
pán, amely 15 év alattiak mez�nyében igen reményteljes 
eredménynek számít.  

Érdekességként említend�, hogy mindhárman ke-
ményen helyt álltak a júliusi Összetett OB-n
nyolcpróbában a Puskás Stadionban és 3 f�s csapatban 
5.helyen végeztek. Nyolcpróbában két napos verseny ke-
retében nyolc versenyszámban kell megküzdeni az atlé-
táknak, amelyek a következ�k: 100m-es síkfutás, távol-
ugrás, súlylökés, 300m-es síkfutás, 100m-es gátfutás, 
magasugrás, gerelyhajítás és 100m-es síkfutás. A júliusi 
id�ben külön próbatétel volt a szervezetet megterhel�  
nagy h�ség is. 

Szeptember végén került sor Tatabá-
nyán a serdül� atléták országos bajnok-
ságára. Ahogy Ádám idén minden verse-
nyén, most sem talált legy�z�re
magasugrásban. Hármasugrásban mind-
össze 13 cm-rel lemaradva az els� helyr�l 
12,73m-rel lett harmadik . Ebben a verseny-
számban a nyolcas dönt�be mindhárom 
fiú bejutott,  pedig hármasugrásban ez még 
az els�, bemutatkozó versenyük volt.  Az 
országos bajnokságon elért többi eredmé-
nyeik: Ádám gerely 6.hely, Noel magas 
8.hely, hármasugrás7.hely, Martin 1500m 
akadály 6.hely, hármasugrás 8.hely. 

Ádám válogatottként részt vett a serdü-
l�k nemzetközi viadalán Kaposváron okt.3-
án.  A három nemzet – Szlovénia, Horvát-
ország, Magyarország- versenyén nagy 
egyéni csúccsal nyert, 194cm-t ugrott. A 
kiérdemelt kupa mellett ajándék volt számá-
ra, hogy a megnyitó ünnepségen a csapat 
zászlóviv�je is lehetett. 

Az éves versenysorozat majdnem zárása-
ként október 10-11-én a Puskás Stadionban 
került sor a két napos Ügyességi és Gátfutó 
Országos Csapatbajnokságra, ahol a gye-
rekek a TSC csapatában taroltak és több 
számban a 4 f�b�l álló els� és második he-
lyezett csapat tagjai voltak. 

Ádám Martin, Noel egyaránt tagja volt 
az els� helyezést, s ezzel bajnokságot 
nyert magasugró csapatnak valamint a 
hármasugró csapatnak.  

A szintén els� helyezett távolugró csa-
patnak Ádám volt a résztvev�je, Noel az 
ezüstérmes 300m-es gátfutó csapat tagja, 
Ádám és Noel ezüstérmet szerzett még a 
100m-es gátfutásban is.  

Patrik  ugyanezen a csapatbajnokságon 
hármasugrásban bronzérmet nyert. 

Ádám az �szi szünetben Tatán edz�tá-
borban töltött néhány napot a válogatott 
serdül� csapattal, majd november 14-én Bu-
dapesten a Syma csarnokban felmérésen 
volt az ugróválogatott csapattal.  

Az év utolsó versenye már a télbe nyúlik. 
Siófokon rendezték meg november 14-én a 
Kismaraton OB-t, melynek távja 15 éves 
korosztályban 10km. Itt Martin és Noel 
futott, csapatuk 4. lett. 
 

 

Bár egyre inkább nem hosszútávra 
készülnek a fiúk, mégis többéves 
csapateredményeik alapján a jöv� évben a 
Schiller Gimnázium csapatában részt 
vehetnek a középiskolás mezei 
világbajnokságon, ami 2010 tavaszán 
Szlovákiában, Liptószentmiklóson
(Liptovský Mikuláš) lesz. 
Nagy segítség a sportoló testvéreknek, hogy 
idén is részesei lehettek a “Segíthetek, 
MOL tehetségtámogató programnak”, 
amely az utazásaikat támogatja. 
Az egész éves munka Henyecz László és
Mihalovits Gábor vezetése alatt zajlott, az 
eredmények munkájukat dicsérik. 
Zárszó is lehet  a szakosztály vezet� edz�jé-
nek Salamon Zoltánnak legutóbbi nyilat-
kozata a megyei újságban, amely bizonyítja 
kiérdemelt a siker: 
„Az ügyességi és gátfutó csapatbajnokságon 
a Gerencsér testvérek vezérletével a serdü-
l� fiúk három bajnokságot nyertek, de akár 
több is lehetett volna…” 
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

Tát Nagyközség Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képez�: 
 

- táti 337/4/A/27 helyrajzi számú, termé-
szetben Tát, Zóla Emil fasor 6. III. em. 
szám alatt található 54 m2 alapterület� 2 
szoba, konyha, fürd�szoba-WC, kamra, 
közleked�, erkély komfortos lakás,  
 

- táti 320-321 helyrajzi számú, természet-
ben Tát, Szent I. u. 40. szám alatt található 
58 m2 alapterület� 2 szoba, konyha, für-
d�szoba, WC, lomtár, tároló komfortos 
lakás és gazdasági épület és udvar ½-ed 
részének licittárgyaláson történ� értékesí-
tésére.   
 

- táti 70 helyrajzi számú 3021 m2 nagysá-
gú ingatlan (volt Posta épülete), termé-
szetben Tát, F� u. 42. szám alatti ingatlan 
tulajdonjogának nyilvános versenytárgya-
láson történ� értékesítésére.  
 

A részvétel feltételeir�l szóló tájékoztatás, 
ill. b�vebb információ a Polgármesteri 
Hivatalban, Bihari Hajnalkától kérhet� a  
33/514-521.es telefonszámon.  
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Egyes sírhely 12.500,- Ft (25 évre) 
Kett�s sírhely 25.000,- Ft (25 évre) 
Urna sírhely meglév� sírhelybe   6.250,- Ft 
Urnafülke (felszerelt táblával, felirat nélkül) 58.750,- Ft (25 évre) 
Temet�i létesítmény igénybevétele 37.500,- Ft/alkalom (koporsós temetés) 

31.250,- Ft/alkalom(urnás temetés) 
Temet� fenntartási hozzájárulás 6.250,-Ft/sírk

�
 

Sírhely ásás, nyitás 25.000,- Ft 
Mélyített sírhely ásás 31.250,- Ft 
 

Az utóbbi évek önkormányzati költségveté-
seinek szerkezetében alapvet� és egyre nagyobb 
problémát jelent, hogy az állami normatíván 
felül egyre jelent�sebb helyi forrás-kiegészítést 
igényelnek az intézmények. Az ilyen intéz-
ménym�ködtetési környezet egyre inkább azt 
eredményezi, hogy a fejlesztésekre mind keve-
sebb pénz fordítható. Ennek ellenére egyetlen 
település sem mondhatott le a fejlesztésekr�l, 
melyeknek egyik forrása a létez� pályázatokon 
való részvétel. Sajnos ma már az is igaz, hogy a 
pályázatok nemcsak bonyolultabbak, összetet-
tebbek, hanem sok esetben elhúzódik a döntést 
követ�en a szerz�déskötés illetve a tényleges 
finanszírozás. 

2009-ben a korábbi évekt�l eltér�en nem 
voltak olyan pályázati kiírások, amelyek szink-
ronban lettek volna a már nélkülözhetetlen fel-
újítási, fejlesztési feladatainkkal. Azonban a 
megel�z� évek ésszer�, takarékos gazdálkodása 
révén lehet�ségünk volt több munka tervezésére 
és elvégzésére. 
Saját forrásból megvalósult fejlesztések: 
Táti Kultúrház világítás korszer�sítése 
Vállalkozó megnevezése: BETTER VILL Kft. 
Cím: 2534 Tát, Jókai Mór u. 27. 
Bekerülési költség: 756.887,- Ft            
Táti Általános Iskola „A” épület felújítása  
Vállalkozó megnevezése: Török László vállal-
kozó 
Cím: 2534 Tát, Árpád u. 57/a. 
Bekerülési költség:  4.684.469,- Ft 
Táti Általános Iskola „B” épület felújítása  
Vállalkozó megnevezése: SIKBINMEN Kft. 
Cím: 2534 Tát, Vörösmarty u. 4. 
Bekerülési költség: 1.150.962,- Ft 
A táti temet� fejlesztési munkái: urnafal és járda 
építés, faültetés 
 

Vállalkozó megnevezése: Szabó-Pintér Bau Kft. 
Cím: 2534 Tát, Május 1. u. 8. 
Bekerülési költség: 11.461.495,- Ft 
Rét u., Rózsa u. felújítása 
Vállalkozó megnevezése: Bola 95 Kft.  
Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. 
Bekerülési költség: 5.472.200,- Ft 
Fekete István u., Gesztenye fasor felújítása 
Vállalkozó megnevezése: Hornyák Kft.  
Cím: 2890 Tata, Faller Jen� úti ipartelep 2158/59. 
Bekerülési költség: 5.413.113,- Ft 
Gorkij fasor felújítása 
Vállalkozó megnevezése: Magyar Aszfalt Kft.  
Cím: 1135 Budapest, Szegedi u.35-37. 
Bekerülési költség: 6.533.750,- Ft 

Az útépítést végz� vállalkozók kiválasztására 
csak a második fordulóban meghirdetett közbe-
szerzési eljárás keretében kerülhetett sor, mivel az 
els� fordulóban lefolytatott versenytárgyalást az 
egyik helyi vállalkozó a Közbeszerzési Dönt�bi-
zottságnál megtámadta. A Közbeszerzési Dönt�-
bizottság a kérelmet elutasította, a települést nem 
marasztalta el. A második forduló eredményes 
volt, azonban ekkorra már az id�járás kedvez�t-
lenre fordult, így a befejezési határid�t a vállalko-
zókkal 2010. április 30-ra kellett módosítani. 

Fontos szempont volt az önkormányzati beru-
házásoknál, hogy a munkát lehet�leg helybéli vál-
lalkozók végezzék. Rájuk a jöv�ben is számítunk, 
eddig végzett munkájukat pedig tisztelettel meg-
köszönjük. 

Köszönjük azoknak is, akik felajánlásokkal 
egészítették ki a vállalt munkát, valamint akik ön-
kéntes munkát végeztek. Külön köszönet illeti a 
temet�ben végzett segítségért, id�t, fáradtságot 
nem kímél� munkájáért  Töldezsán Jozefát, aki az 
utóbbi években nagy számú örökzöldet ültetett ki 
és azóta is folyamatosan neveli, gondozza azokat 
ugyanúgy, mint az emlékhelyeket és sírokat. 
Pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések 
Tát településközpontjának kialakítása 
Több éves el�készít� munka eredménye a Mogyo-
rósbánya-i útcsatlakozás  korszer�sítésével együtt  

megvalósulásra kerül� településközpont kiala-
kítása a H�sök terén, ugyanis két pályázatot 
kellett sikerre vinni. Az egyik a közlekedési 
tárcához benyújtott, belterületi balesetveszélyes 
csomópont átépítését célzó pályázat. 

Vele párhuzamosan indult a Regionális 
Operatív Program által támogatott fejlesztés a 
H�sök tere és 10-es út alkotta „településköz-
pont” kialakítása, pihen�park létesítésével. A 
közbeszerzési eljárás megindult, 2010. január 
7-én lesz eredményhirdetés, január 25-én pedig 
szerz�déskötés. A kivitelezés 2010. március 
16-án kezd�dik és augusztus 16-án fejez�dik 
be, jelent�s mértékben pályázati támogatással 
valósul meg. 
Óvoda korszer�sítés 

Napköziotthonos óvoda 1. épület és 3. épü-
let konyha és vizesblokk felújítás, akadálymen-
tesítés, nyílászáró csere. A közbeszerzési eljá-
rás megindult, 2010. január 7-én lesz 
eredményhirdetés, január 25-én pedig szerz�-
déskötés. A kivitelezés 2010. június 1-én kez-
d�dik és augusztus 31-én fejez�dik be. 

Szeretnénk a fentiekhez hasonló beruházá-
sokat a következ� évben is megvalósítani, de 
ma még ezek forrása nem látható. A jelenlegi 
költségvetési helyzet ugyanis az eddigiekhez 
nem mérhet�. Talán még soha nem jelentett 
akkora problémát a költségvetés elkészítése, 
mint ebben az évben. A tervezésnél a képvise-
l�testület számba vette a várható bevételeket, s 
a hozzárendelt és még felvállalható feladatokat. 
Az elkészült 2010-es koncepcióban a m�ködési 
forráshiány az elmúlt évinek a duplája, 65 mil-
lió forint. Sajnos nincsenek tartalékok az ön-
kormányzati rendszerben, a hitel felvételére 
pedig gondolni sem szabad. Ahhoz, hogy mos-
tanra ne alakuljon ki katasztrofális helyzet – az 
elmúlt évek intézkedéseinek köszönhet�ek. Jól 
m�ködnek az intézmény-fenntartó társulások 
Mogyorósbányával csakúgy, mint a kistérségi 
társulással. Komoly gondokkal kell szembe-
nézni azonban a szociális ágazatban. A felada-
tok n�nek, a támogatás csökken, különösen 
igaz ez az id�sek bentlakásos otthonára. Soha 
nem tapasztalt, drasztikus normatíva csökken-
tés mellett kell megtalálni a biztonságos m�kö-
dés forrását. Továbbra is fontos feladat az úrhá-
lózat-korszer�sítés és a jöv� évben várhatóan 
meginduló árvízvédelmi beruházás második, 
befejez� részének megvalósulása, mellyel vég-
leges megoldás születik az Únyi- és Kenyérme-
zei patak bevédésére. 

Dérné dr. Varga Katalin jegyz
�
 

 

Tát Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi fejlesztései 
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Tisztelt táti polgárok! 
  

Tát Nagyközség Önkormányzata két 
azonos méret�, de tartalmában különbö-
z
�
 képeslap megjelentetését tervezi. A ké-

peslapokon táti nevezetességek, a telepü-
léscímer, a magyar illetve német nyelv� 
felirat található.  Méretük a tervek szerint 
10 cm x 19,5 cm-es. Továbbá egy harma-
dik képeslap, mely még tervezés alatt van
10,5 cm x 15 cm-es hagyományos méret-
ben készül. Mindkét méret� lap egy postai 
díjszabás alá esik, tehát bármely képesla-
pot választják, ugyanannyit kell fizetni a 
feladásért. 

A nyomdai munkákat követ
�
en néhány 

héten belül mindhárom képeslapot megta-
lálják a vásárolni szándékozók több üzlet-
ben is. (Reményeink szerint a papírbolt-
ban, a CBA -ban, és 2010 januárjától a táti 
postahivatalban is.) 

A szép képek a községünkben vállal-
kozó, de már országosan ismert Anikó-
fotó munkáját dicsérik. 

Az Önkormányzat a megjelen
�
 képes-

lapokkal, els
�
sorban a község lakóinak, a 

településünkön megszálló vendégeinknek, 
turistáknak, és az átutazó polgároknak, 
ezirányú régi igényét szeretné kielégíteni.  

Reményeink szerint a képeslapok el-
nyerik az Önök tetszését és üdvözl

�
 lap-

ként elküldve belföldön és külföldön egy-
aránt öregbítik Nagyközségünk jó 
hírnevét.  

Kovács Sándor képvisel�
 

 

A csoportok eszköz és ruhatára idén is b
�
vült, színesedett. A feln

�
tt cso-

port két új kosztümmel, míg a kadét és mini csoportok egy-egy új fellép
�
 

ruhával gazdagodtak! A formációsok új koreográfiáihoz már készülnek  a 
ruhák. 

A csoportok vezet
�
i – Gröbl Krisztina, Sverteczki Vivien, Zima Ágnes 

és Schalk Tímea – csoportonként két új koreográfiát tervez színpadra állíta-
ni, szoros együttm�ködésben a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekarral. 

Ez tehát a jöv
�
. Most tegyünk egy kis összegzést a 2009-es évr

�
l. Az 

esztend
�
 hosszú évek óta az újévi koncerttel indul, ahol a fúvósok, a 

mazsorettek és a formációsok egy egész estés m�sorral búcsúztatják az ó és 
köszöntik az újévet. 

Februárban, Esztergomban, a Dobó Katalin Gimnáziumban egy sport gá-
lán mutatkoztak be, majd szintén Esztergomban a Széchenyi téren a Nem-
zetközi Vöröskereszt rendezvényén vonultak fel a Mogyorósbányai fúvósok 
kíséretében.  Az Esztergom-kertvárosi repül

�
téren rend

�
rségi napot tartot-

tak, oda is hivatalosak voltak a lányok három korcsoporttal. Tokodon a 
Motocross Európa Bajnokságon, és a Borfesztiválon arattak nagy sikert. A 
Táti Pünkösdi napok a legnagyobb éves megmérettetés a csoportoknak, hi-
szen minden évben itt kerülnek el

�
ször bemutatásra az új produkciók, kore-

ográfiák. Reméljük idén is sikerült megfelelni az elvárásoknak! Júniusban a 
mazsorettek feln

�
tt csoportja nyitotta meg felvonulásával a Nyegesújfalui 

Sörfesztivált, majd a formációsok léptek fel a Crumerum történelmi feszti-
válon. Dorogon is többször jártak, el

�
ször egy Máltáról érkezett zenekar kí-

séretében masíroztak és adtak rövid m�sort a dorogi m�vel
�
dési ház el

�
tt, 

majd a minden évben megrendezésre kerül
�
 Bányásznapon mutatták be m�-

sorukat a környék településeinek mazsorett csoportjaival együtt. Dadon és 
Pilismaróton, meghívásos fesztiválon szerepeltek sikeresen. Emellett több 
bál, rendezvény megnyitóján közrem�ködtek, valamint a szüreti felvonulás 
m�sorát is színesítették. 

Mozgalmas év volt, és reméljük hasonlóan alakul a következ
�
 is. Min-

denesetre a jöv
�
ben is törekedni fogunk arra, hogy a csoportban magas 

színvonalú m�vészi munka folyjon és büszke lehessen minden táti, táncos 
lányaira és fiaira!                                                                       Schalk Tímea 
 

A táti mazsorett és formációs tánccsoport rendkívül 
mozgalmas és tartalmas évet tudhat maga mögött! A tán-
cosok idén is arra törekednek, hogy fejl

�
désük látványos, 

munkájuk igényes és vállalható legyen. Szeretnék, ha 
méltón tudnák képviselni Tát községet, itthon és külföld-
ön is. 
 

Mazsorett és Formációs Tánccsoport hírei 
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Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

Felel�s Kiadó: 
Tát Nagyközség  Nevelési, Kulturális 

és Kommunikációs Bizottsága 
Összeállította: Kovács Sándor 

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

Tel/Fax: 504-710; E-mail: telehaztat@juropnet.hu; 
Készült: 2000 példányban 

VENTOR ’94 Nyomdaipari és M�szaki Szolgáltató Kft. 
 

TÁTI SPORTEGYESÜLET –  
A 2009-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE 

Öregfiúk  csapatunk hírver� 
mérk�zéseket játszik nemcsak az 
ország határain belül hanem azon 
túl is. Ezenkívül részt vesznek az 
egyesületünk által rendezett kispá-
lyás bajnokságban is. 

Labdarúgó pályánk kihasznált-
sága mondhatni 100 %-os hisz hét-
f�t�l – péntekig minden nap edzé-
sek szerepelnek a programokban, 
péntekenként kispályás foci, szom-
bat- vasárnap bajnoki mérk�zéseket 
játszanak csapataink. 

Min már említettem a nagypá-
lyás labdarúgás mellet kispályás fo-
ci bajnokságot is rendezünk az Esz-
tergomi Kistérséggel karöltve. Ez 
ében rekordnak számító 17 csapat 
részvételével rendeztük meg a baj-
nokságot, amely pénteki napokon 
250-300 f�t csalogatott ki pályánk-
ra. 

Ez évben öregfiúk és az el�ké-
szít� csapatunknak német vendégi 
voltak. Sönstettenb�l érkez� baráta-
inkat fogadtuk és töltöttünk el velük 
négy szép napot pünkösdkor.  

Egyesületünk ez évben kett� bált 
rendezett Öregfiúk csapata a szüreti 
bált, az egyesület a Búcsú bált. 

Polgármesteri Hivatalnak kö-
szönhet�en sikerült megszépíteni 
öltöz� épületünket. 

Klubszobánkat felújítottuk, meg-
nagyobbítottuk öltöz�ket irodát ki-
meszeltettük. 

Elkészült a kinti WC, sikerült új 
kutat fúrni mellyel megoldottá vált 
a pálya locsolása. 

Ahhoz, hogy ezeket a szép ered-
ményeket elérjük és birodalmunkat  
szépíteni tudjuk jelent�s anyagi er�-
forrást igényel. Hálás köszönettel a 
tartozunk a Polgármesteri Hivatal-
nak akik a költségvetésünk nagy ré-
szét állják. Köszönettel tartozunk a 
szül�knek akik idejüket nem saj-
nálva segítenek az utazásban szer-
vezésben. Itt szeretném még meg-
említeni az öregfiúk csapat 
áldozatos munkáját amit az épület 
felújításában végeztek  

Csak elismeréssel szólhatok a 
vállalkozókról /Rózsahegyi Gyula, 
Energiaterv KFT, Sportbusz, ZSO-
FA KFT, Mahagó Bútor, Mechler 
Villanymotor KFT, Paár Balázs, 
Muzslai Sándor, Pápai BT, György 
K
�

 KFT/ akik nagyban segítették 
egyesületünk munkáját. 

A táti labdarúgó egyesület veze-
t�sége, játékosi nevében kellemes 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag boldog új esztend�t kívá-
nunk.               Mechler Norbert 

 
 

Egyesületünk a 2009-es évben 
nyolc korosztály versenyeztetését és 
felkészítését célozta meg: 

Korcsoportok: feln�tt csapat 19 év 
felettiek 24 f�;  utánpótlás csapat 17-
19  évesek 18 f�, serdül� csapat 14-16  
évesek 18 f�; el�készít� csapat 10-13 
évesek 25 f�; kölyök csapat 7-10   
évesek      15 f�; óvódás csapat 3-6  
évesek 12 f�; n�i csapat 16 f�; öregfi-
úk csapata 25 f�.     

Feln�tt  csapatunk a megye I. osz-
tályban szerepel. Tavaszi szezon 
gyengére sikerült. Nyáron edz�váltás 
és fiatalítás történt a csapatnál, 
Osvald Zsolt irányításával jelenleg a 
középmez�nyben foglalunk helyet. 
Reméljük egy jó téli felkészülés után 
még sikeresebben szerepelünk 2010 
tavaszán. 

Utánpótlás csapatunk tavasszal 
nagyrészt a serdül� csapat játékosival 
játszotta végig a bajnokságot váltako-
zó sikerrel. Nyáron e csapatnál is 
edz�váltást hajtottunk végre ami  a 
jelek szerint sikeres volt hisz csapa-
tunk fél szezonnál az ötödik helyen 
áll a megyei I. osztályú utánpótlás 
bajnokságban. Csapat edz�je Osvald 
Zsolt, a játékos keret a tavalyi serdül� 
bajnokságot nyert fiatalokra épül akik 
három-négy évvel id�sebbek ellen 
játszanak. 

Serdül� csapatunk sikeres tavaszt 
tudhat maga mögött hisz megnyerte a 
megyei serdül� labdarúgó bajnoksá-
got. Sok játékos kiöregedett és a he-
lyükre érkez� fiatalokkal jelenleg 2. 
helyen  állunk fél távnál. Csapat edz�-
je továbbra is Hendrich Tibor. 

El�készít� csapat negyedik helye-
zést ért el a bajnokságban, jelenleg 
folyó pontvadászatban a harmadik he-
lyen áll. Csapatunk sok igen tehetsé-
ges labdarúgó található. Csapat edz�je 
Hendrich Tibor. 

Kölyök  csapatunkkal bajnokság-
ban még nem szerepelünk, mert en-
nek a korosztálynak még nincs meg-
mérettetés. Tornákra hordjuk ifi 
focistákat, hogy ismerkedjenek a lab-
darúgással. Csapat edz�je Hendrich 
Tibor. 

Óvódás csapattal a tavalyi évben 
kezdtünk foglalkozni és a nagy igé-
nyek megfelel�en idén egy újabb kor-
osztályt indítottunk be. Gyermekek 
igen ügyesek és fogékonyak a foci 
alapjaira. Csapat edz�je Hendrich Ti-
bor és Harmat József. 

N�i csapatunk a bajnokságot a 3. 
helyen zárta és itt véget is ért a me-
gyei n�i foci. Három csapat maradt és 
ezért a szövetség már nem rendezett 
nekik bajnokságot. 
 

Tisztelt Polgárok! 
 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt id�szakban, néhány ingat-
lan udvarán, kertjében avar, kerti- illetve egyéb (m�anyag) hulladék 
égetése történt. Ez a tevékenység egyrészt zavarja a szomszédokat, 
a környezetet, másrészt t�zveszélyes és egészségkárosító is. Felhív-
juk szíves figyelmüket ezen tevékenység mell�zésére, mert ameny-
nyiben a szabálytalanság megállapítható felel�sségre-vonást von 
maga után.                         Tát Nagyközség Polgármesteri Hivatala  

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

A téli id�járásból származó balesetek megel�zése érdekében fon-
tosnak tartjuk felhívni figyelmüket Tát Nagyközség Önkormányza-
ta Képvisel�testületének a település köztisztaságáról és a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgál-
tatásról szóló, 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelettel módosított 
6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelet el�írásaira. 
 

8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a.) az ingatlan el�tti járdaszakaszra, járda hiányában két méter 
széles területsávra, illet�leg ha a járda mellett zöldsáv is van az 
úttestig (de maximum tizenöt méterig) terjed� teljes terület 
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésér�l 
(különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekr�l), hó 
eltakarításról és síkosság-mentesítésr�l, a gy�jt � edényzet kör-
nyezetének tisztántartásáról. 
 

(2) Amennyiben magasabb szint� jogszabály eltér�en nem ren-
delkezik, az e rendelet 6.§.-ba, 8-9.§.-ba, 11.§.-ba, 13-18.§.-ba, 
19.§. (2) bekezdésébe, 20.§.-ba, 21.§. (3)-(4) bekezdésébe, 22-
23.§.-ba ütköz� cselekmény vagy mulasztás szabálysértést való-
sít meg, és 30.000,- Ft-ig terjed� pénzbírságot vonhat maga 
után. 
 

Mivel nem a bírság kiszabása, hanem a balesetek megel�zése a cé-
lunk, ezért kéjük, szíveskedjenek betartani a helyi rendeletben fog-
laltakat.                             Tát Nagyközség Polgármesteri Hivatala  
 

Gerinctorna Táton! 
 

2500 éves Hagyományos Kínai Gyógyászaton alapuló, egyedülálló 
módszert alkalmazásával a legkülönfélébb gerincproblémák kezelé-
sére, megel�zésére. 
A gyakorlatok a 13-90 éves korosztály számára vannak összeállítva 
és az izmokban futó meridián-vezetékekben kialakuló blokkok fel-
oldásán alapszik. Ez azt jelenti, hogy a tornagyakorlatok segítségé-
vel a gerincferdülés és hanyag tartás megállítható és javítható, a 
bels� szervek harmonikusabban fognak m�ködni, az immunrend-
szer állapota javulni fog. Megsz�nnek a különböz� idegi becsíp�-
dések miatt keletkezett fájdalmak, a gerincsérv m�téte elkerülhet�-
vé válik, valamint a gerinc környéki izmok meger�sítése az egész 
szervezetre jótékony hatással van. 
A torna id�tartama körülbelül 1.5 óra, lassú-er�s nyújtásokból és 
feszítésekb�l áll, keleti zenére végezzük, ugyanakkor nem igényel 
különösebb hajlékonyságot vagy sportmúltat. 
Tát, Kultúrház, hétf �nként 18.00 órától 
B�vebb felvilágosíts: Balla Gábor  06/30 582 45 78 


