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Az Úr Jézus az Írás szerint negyven 

napos böjtöt tartott, ezért negyven na-
pos a nagyböjti időszak, amely a hús-
vétot előzi meg. 
 A 40-es szám nem időtartamot jelent, hanem a szám-szimbolika egy tagja. 
Bizonyos számoknak az ókorban nemcsak mennyiséget, hanem egyéb jelen-
tést is tulajdonítottak: ez a szám-szombolika. Ilyenek a 2, 3, 7, 10, 12, 40 szá-
mok. A 40 jelentése: hosszú idő, vagy nemzedék. 
 A böjt - élelem vagy élelemféleség részbeni vagy teljes megvonása - el-
sősorban önfegyelem gyakorlat, de aktuális esetekben a bűnbánat kifejezésé-
nek, fontos dolgok tudati és érzelmi bevésésének az eszköze. Az Ószövetség 
népe körében is gyakori volt: böjtöltek, ha rádöbbentek eltévelyedésükre az 
Istentől való elfordulásra; böjtöltek, ha megszívlelték a próféták feddő szava-
it; böjtöltek a szenvedéssel, a szerencsétlenséggel való találkozáskor; böjtöl-
tek az Istenhez való megtéréskor; böjtölt Dávid király, amikor rádöbbent a 
próféta figyelmeztetése után bűnére (alattomosan megölette Uriást, hadvezér-
ét, hogy annak feleségét „hivatalosan” elvehesse); tehát a böjt a személyes 
megtisztulás és a magára-találás eszköze és jele is. (Érdemes megjegyezni, 
hogy miközben a kultúr-világban az emberek testmagassága nőtt az utóbbi fél 
század folyamán, az elhízás már-már járványos méreteket ölt gyermekeknél 
és felnőtteknél egyaránt, ami nem egészséges; ajánlatos a mozgás növelése.) 
 Jézus igen kemény próbának vetette alá magát a böjtje során: a félsivata-
gos pusztából tántorogva ment a közeli településre. Szüksége volt az önfe-
gyelmezésre, hiszen tanítani indult és egyszer sem „akadhatott ki” - szemtől 
szembe találkozva az emberek gonoszságával, értetlenségével, ellenségeske-
désével, mert az küldetése teljesítésének sérülését jelentette volna. 
 A böjt számunkra is az önfegyelmezés, a bűnbánat, a megtisztulás, a Jé-
zus Krisztusra figyelés bevésésének eszköze. 

Kardos Mihály plébános

 

Ez a gyönyörű forradalmi tett szolgált példának 
1956. október 23-án. 

Március 15-e vívmányait nem lehet megtagadni a 
magyar néptől, még ha eredményei később jutottak is 
érvényre. Ez a nap mindörökre és mindenestül a miénk. 
Sosem fordulhat elő, hogy valaha is kiradírozzák az em-
lékezetünkből, még akkor sem, ha időről-időre megpró-
bálták azt.  

Az elvesztett szabadságharc Trianon és a két vesztes 
világháború, a legázolt és vérbefojtott ’56 ellenére még 
él a nemzet egyre halványabb és gyengülő nemzettudat-
tal. 
Március 15-e szelleme arra kötelez, hogy ne hagyjuk 
magunkat Ne csak a zászlót tartsuk erősen, de ne adjuk 
a templomot, az iskolát, a családot. Múltunk, kultúránk, 
hitünk a jövőnk záloga 

Turi Lajos alpolgármester 

A természet éledezik. A jég 
olvad és a tavaszi szél nem csak 
vizet áraszt, hanem piros-fehér-
zöld zászlót lenget. Hál’ Isten-
nek vörös zászló kötelező kísé-
rete nélkül. 

A nemzet ünnepli történel-
mének dicső és sorsfordító nap-
ját. Azt a napot, amikor a nép 
kezébe vette saját sorsának inté-
zését, nem várt tovább a refor-
merek lassú és csendes eredmé-
nyeire. 

   Nem leszünk! 

  Talpra magyar, hí a haza! 
  Itt az idő, most vagy soha! 
  Rabok legyünk, vagy szabadok? 
  Ez a kérdés, válasszatok! -- 
  A magyarok istenére 
  Esküszünk, 
  Esküszünk, hogy rabok tovább 

    
(részlet)    (Pest, 1848. március 13.) 

Nemzeti dal 

 

 
 
 

 
 
1849 január közepén néhány napra Esztergom osztrák kézre került. Ekkor 

a községben zaklatni kezdték a lakosokat rejtett fegyver miatt. A többségben 
német ajkú lakosságnak nem volt mindegy, hogy az ugyanazon nyelvet be-
szélő ellenséggel kell-e harcolniuk. Id. Kátai Ferenc emlékezik arra, hogy 
gyerekkorában többször is hallotta az idősebb emberektől – nevezetesen 
Adolf Pétertől, aki 1848-ban 14 éves volt – milyen nehéz is volt a "Freitag"-
ért (szabadságért) harcolni. Mégis megingathatatlanul kitartottak a szabadság 
ügye mellett. Nem a rombolás szabadsága mellett, hiszen az félelmet és bi-
zonytalanságot szül, hanem az emberi szellem igazi szabadsága mellett. 

Nyilván ez is azt igazolja, hogy a 48-as események mélyén olyasmi húzó-
dott, ami többet jelentett egy nemzeti forradalomnál. Elsősorban a szabadság 
szelleme ragadta meg az embereket. 

Esztergom 1849 július 12-én került végleg Osztrák kézre. Hogy a Tátiak 
közül mennyien áldozták életüket a szabadság- harcban, azt pontosan nem 
lehet tudni. A szabadságharc leverését követően Táton is csak fokozatosan 
normalizálódott a közélet, s a gazdasági-társadalmi fejlődés az önkényuralom 
viszonyai között ugyancsak lelassult.         Forrás: Kátai Ferenc Tát története

A hagyományos március 15-i megemlékezés az ün-
nep napján, 18 órakor kezdődik a Hősök Szobránál.  

18 órától térzene a Táti Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar előadásában. 

1830 órától ünnepi műsor a kertvárosi iskola 6. b 
osztályos tanulóinak előadásában 

A megemlékezést Kishonti Lászlóné óvodavezető 
tartja. 



   

  O K T A T Á S  -  M Ű V E L Ő D É S  
 
 
 
 
 

A zeneiskola 1987-ben alakult, mint a nyergesújfalui Szabolcsi Bence zene-
iskola Tagiskolája. Ebben az időszakban a tanítás a Kultúrházban és a Kertvá-
rosi általános iskolában folyt. Kezdetben 4 pedagógus végezte az oktató-nevelő 
munkát. Ekkor a növendékek létszáma 50-60 között volt. 

A rendszerváltás idején a mi iskolánk volt Komárom-Esztergom Megyében 
az első, amely levált az anyaiskolától és önálló lett. Ekkor a növendékek lét-
száma a szeptemberi tanévkezdésre 88-ra emelkedett. A dinamikus fejlődés jól 
nyomon követhető az évenkénti magasabb létszámból. Jelenleg 145 növendék 
tanul 10 tanszakon. Fő célként a fúvós hangszerek oktatását tűztük ki, mert 
környezetünkben két fúvószenekar is működik, így nagy igény van az utánpót-
lásra.  

Fiatalnak mondható zeneiskolánk kezdettől fogva bekapcsolódik a megyei 
rendezvényekbe. Rendszeres résztvevői vagyunk a Megyei Kamarazene feszti-
válnak, a megyei szólóhangszeres versenyeknek. 

A kultúrház és a zeneiskola között külö-
nösen jó a munkakapcsolat. Az egyéb ren-
dezvényeken való aktív részvételt is fontos-
nak tartjuk, községi rendezvények, 
kiállítások megnyitója, különböző egyházi és 
egyéb ünnepi alkalmak 

 
Az iskola szellemisége, iskolánk alapvető 

pedagógiai célkitűzései. 
A művészi zene az emberiség kultúrtörté-

netében, de személyes életünkben is egye-
dülálló, mással nem pótolható funkciót tölt 
be. A művészi zene - melynek ismeretétől, 
befogadási készségétől, gyakorlatától biztos 
ízlést, megalapozott világlátást, pozitív élet-
vezetést remélhetünk, e jövőt meghatározó 
cél elérésének semmi mással nem pótolható 
eszköze.  

A zenei anyanyelv a nemzeti és nemzeti-
ségi hagyományok és valamennyi nemzet 
közös kincsét jelentő egyetemes zenei érté-
kek ismeretén és befogadásán keresztül a 
szülőföld, a hazaszeretet fontosságára irá-
nyítjuk növendékeink figyelmét, nyitottá 
formálva más nemzetek kulturális kincseinek 
tiszteletére. Segítjük a közös Európa közös 
értékeinek befogadását, egy európai identitás 
vállalását. 

Céljaink: 
A zeneirodalom remekművein keresztül 

megalapozni növendékeink biztos ízlésének ki-
alakulását. 

Hangszertechnikai képzéssel kialakítani az 
aktív zenei gyakorlatban való részvétel lehető-
ségét. 

Kiemelt fontosságú a kamarazenei - zeneka-
ri - tevékenység.  

Munkánk során ezeket figyelembe véve tö-
rekszünk arra, hogy a hangszeres és vokális tu-
dás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerme-
kek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki 
szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan 
közeget, ahol a klasszikus és népzene szeretete 
természetes, értékes emberi tulajdonság. 

Tevékenységünk középpontjában a gyermek 
áll, célunk a zenei ízlés megalapozásán keresz-
tül elősegíteni személyiségének kibontakoztatá-
sát. A kamarazene, a zenekari játék az önisme-
ret, magasrendű alkalmazkodó képesség, társas 
kapcsolatok, figyelemmegosztás, érzékenység 
fejlesztésének eszköze iskolánkban. Ezeknek a 
céloknak az elérése, a pedagógiai hatásrendszer 
tervszerű megvalósítása érdekében fogalmaztuk 
meg pedagógiai programunkat. 

                                           Maruzsa János 

A magas színvonalú hangszeres oktatás 
elérése mellett fontosnak tartjuk az iskola 
kisugárzó hatásának fokozását. Ennek ér-
dekében a község óvodáinak és iskoláinak 
vezetőivel egyeztetve, hangszerbemutató-
inkkal népszerűsítjük a zeneoktatást. Ezek 
a hangversenyek a beiskolázást könnyeb-
bé tehetik. Nem utolsó sorban, ezekkel a 
hangszeres bemutatókkal segíthetjük az 
óvoda és az általános iskola oktató-nevelő 
munkáját is. 

Elengedhetetlen a szoros, hatékony, jó 
kapcsolat kialakítása a szülőkkel. Látniuk, 
tudniuk kell a közös munka eredményeit, 
problémáit. Erre az egyik legjobb kapcso-
lattartási terület a hangversenyek alkal-
mával adódik, hiszen a tanszaki koncerte-
ket szülői értekezlettel egybekötve tartjuk. 
Munkánk tervezésekor a szülők vélemé-
nyére, igényeik figyelembevételével is 
számítunk. 

Fontos a meglévő hagyományok ápolá-
sa, és emellett a jövő feladatainak a ha-
gyományokra   épülő   magas   szintű,  de 
reális tervezése, valamint más intézmé-
nyekkel és a civil szervezetekkel való 
kapcsolat kialakítása. 

 

A zeneiskola tavaszi programja: 
 

Szólóhangszeres zenei verseny március 18.  (Tata) 
   Komárom-Esztergom megyei zeneiskolák részére  
   Farkas Petra. kürt 1. o. Tanára: Maruzsa János 
   Zongorakísérő: Prantnerné Turi Mónika 
 

IV. Vértes-Dunazug Régió Zeneiskoláinak Furulyaver-
senye márcárcius 23. (Nyergesújfalu) 

   Török Malvina furulya 3.o. Tanára: Maruzsa János 
   Puizl Beatrix Tanára:  Schreck Ferenc 
   Zongorakísérő: Prantnerné Turi Mónika 
 

Hangszerbemutatók a községi óvodákban (április eleje) 
 

Tanszaki hangversenyek:április 25 - 29-ig (Kultúrház) 
 

Hungaroton-Hang-Játék házi verseny június 7. (Kultúr) 
 

Tanévzáró, - rövid hangversennyel: 
   június 10.  17 óra (Kultúrház)    
   Az ünnepség után szokás szerint:  beiratkozás a követ-

kező tanévre.                

Községi ESEMÉNYNAPTÁR főbb időpontjai: 
Március 
15. Ünnepi megemlékezés (Hősők Szobra) 
29. Kihelyezett képviselő-testületi ülés és Közmeghallgatás (Kultúrház) 
24. Országos vadászati és halászati képzőművészeti kiállítás (Kultúrház) 
31. Tavaszváró Nyugdíjas Klubdélután (Kultúrház) 
Április 
15. Tavaszi komolyzenei koncert („Négy évszak”) (Kultúrház) 
23. Harmonika- és Gitárzenekari hangverseny (Szeretetotthon, Kultúrház) 
26. Nyilvános Képviselő-testületi ülés (Községháza) 
Május 
01. Majális a Kis-erdőben 
13-16. XI. Táti pünkösdi Napok 
29. Orbán napi megemlékezés 
31. Nyilvános Képviselő-testületi ülés (Községháza) 
Június 
07-08. Iskolanapok 
10. Zeneiskola tanévzáró, rövid hangverseny (Kultúrház) 
11. Ballagás az iskolában 
17. Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás az iskolában 
28. Nyilvános Képviselő-testületi ülés (Községháza) 
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Ügyeleti idők: 
Hétközben: hétfőtől-péntekig   16.00 órától – másnap 07.00 óráig 

Hétvégén:  pénteken 16.00 órától –  hétfőn 07.00 óráig 
folyamatosan  működik. 

 
Gyermekorvosi ügyelet: 

A felnőtt ügyelet helyszínén, ugyanazon telefonszámon érhető el. 
Szombat:    08.00 - 12.00 között Vasárnap:  08.00 - 12.00 között 

 
Az ügyeletes orvos fehér színű „orvosi ügyelet” feliratú, 

megkülönböztetett jelzéssel ellátott autóval keresi fel a betegeket. 
A fenti ügyeleti helyszínen a betegek az ügyeleti időben bármikor 

személyesen is felkereshetik az ügyletes orvost. 
 

KÉRJÜK HOGY CSAK A TÉNYLEGESEN SÜRGŐS ESETEKBEN 
VEGYÉK IGÉNYBE, HISZEN NAGYOBB LETT AZ ELLÁTANDÓ 

TERÜLET (TÁT,MOGYORÓSBÁNYA, NYERGESÚJFALU, 
BAJÓT, LÁBATLAN, SÜTTŐ, BIKOLPUSZTA) 

TÖBB AZ ELLÁTANDÓ BETEG, DE ORVOS VÁLTOZATLANUL 
CSAK EGY FŐ LESZ SZOLGÁLATBAN!!! 

A krónikus több napos, régi panaszokkal, receptírási igénnyel, stb. 
a saját háziorvosukat keressék fel, a rendelési idejükben . 

 
2005. március 1-től a településünket eddig ellátó 

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET MEGSZŰNIK 
Ettől az időponttól a táti ügyeleti székhely ( Szent György Otthon) 

nem kereshető fel és a telefon sem hívható!!! 
 

Polgármesteri Hivatal 

Magyarország Európai Uniós csatlakozása után a 47/2004. 
(V.11.) ESZCSM rendelet jelentősen módosította a sürgősségi 
egészségügyi ellátás rendszerét. Ennek első lépcsője a házior-
vosi ügyelet biztosítása a megváltozott körülmények között. 

Településünkön lassan tíz éve helyben működött az orvosi 
ügyeleti szolgálat, abban  a táti háziorvosok vettek részt kez-
detben öt, az utóbbi években négy fővel. A rendelési időn kívül 
– részben készenléti formában – gyakorlatilag folyamatosan 
álltak a betegek rendelkezésére. Ez olyan mértékű igénybevé-
telt jelentett időben, amely a megváltozott munkajogi követel-
ményeknek nem felel meg. Emellett az ügyeleti szolgálat álla-
mi költségvetési támogatása messze elmaradt a szigorodó 
szervezeti és dologi feltételek biztosításának követelményéhez 
viszonyítva. 

Az egészségügyi koncepció a központi ügyeleti rendszer he-
lyezi előtérbe, amely ésszerűen és folyamatosan együttműködik 
a mentőszolgálattal. Ebben a helyzetben a feladatot ellátó ön-
kormányzatoknak felül kellett vizsgálni a meglévő ellátási for-
mát.  

Így jutott olyan elhatározásra hat település – Nyergesújfalu, 
Lábatlan, Süttő, Bajót, Mogyorósbánya és Tát -, hogy önkor-
mányzati társulási formában, közös finanszírozással hozza létre 
a háziorvosi ügyelet 2005. március 1-től. 

 
A SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET KÖZPONTJA: 

NYERGESÚJFALU 
 Tompa Mihály út 5. (a gyógyszertár melletti épület) 

Az ügyelet telefonszáma: (33) 514-054 

E G Y H Á Z  -  O K T A T Á S  

 
 

Az elsőáldozás április 17-én lesz a 10 órai szentmise keretében. 
Oktatások: március 11. /péntek/ 16.30;  április 1. /péntek/ 17.30; áp-
rilis 8. /péntek/ 17.30; április 15. /péntek/ 17.30 /vizsga, gyónás/. A 
gyónás és áldozás szentségi gyakorlatába kapcsolódhatnak azok a 
megkeresztelt harmadikosok - vagy nagyobbak -, akik három évig 
jártak hittanra. Az oktatásokon szülő kíséretében kötelező részt ven-
ni a jelölteknek. 
 A bérmálás 2005-ben Tokodon lesz, a táti fiatalok is ott bérmál-
koznak. A főhatóság nem jelezte még a májusra kért időpont jóvá-
hagyását. A bérmálás szentségét kérheti az a 14 éves életkort betöl-
tött megkeresztelt személy, aki önként vállalja az aktív keresztény 
életet s arra megfelelően fel van készülve. 
 Tát-Mogyorósbánya-Tokod 14. Orbán napi összejövetelét 2005-
ben Tát rendezi május 29-én 16 órakor az Orbán kápolnánál. 
 A templom tornyára tervezet toronyóra ügye folyamatban van; az 
egyházi Főhatóság megadta az engedélyt, így megvalósítása most 
már a kivitelezőn múlik. Köszönjük Szabó Józsefnek és a Táti Hely-
történeti Értékmentő Közhasznú Alapítványnak faluszépítési törek-
vését! 
 A karitász csoport - a 2004. évihez hasonlóan - folytatja a helybe-
li rászoruló gyerekek napközis nyaraltatását a plébánián, ami élel-
mezésüket és a velük való foglalkozást jelenti egy héten keresztül. 

Egy másik nyári hétre /vagy tíz napra/ Magyarcsernyéről 
/Jugoszlávia, Vajdaság/ fogadunk egy busznyi magyar gyereket, 
szállásuk a tokodi plébánián lesz. Az események lebonyolításához 
tisztelettel kérjük az intézmények, vállalkozók, magánszemélyek 
természetbeni, pénzbeni támogatását. 

     Kardos Mihály plébános 

 
 

Minden ember, minden gyermek más-más személyiséggel ér-
kezik egy közösségbe. Amikor az óvodai élet során munkánk ösz-
szeköt bennünket, nagyon lényeges, hogy mindennap a környezet 
hatásaitól mentesen jól érezzük magunkat munkahelyünkön. A jó 
munkatársi kapcsolat létfontosságú. Szeretve nevelni a gyereke-
ket, megértve és segítve a munkától terhelt szülőket. Az óvodai 
testület nagy közösség. Nők feleségek, anyák vagyunk. Minket is, 
mint bármely család tagjait ugyanazok a társadalmi gondok fog-
lalkoztatnak, ugyanazok a környezeti hatások érnek. Nekünk óvó-
nőknek kell mindennap örömet, szeretetet és nem utolsó sorban 
biztonságot nyújtanunk az óvodásoknak. Azaz óvónő, aki ezt a pá-
lyát szívvel-lélekkel-hittel magáénak vallja az csodát élhet át. 
Nyugodt légkörben nevelni hatékonyabb, könnyebb, a gyerekek 
fejlesztése eredményesebb. Hiszem, hogy önálló gondolkodásunk, 
szakmai tudásunk erősíti a gyermeki személyiség fejlesztését, is-
kolaéretté válását. Mert nem mindegy nekünk nevelőknek, hogy 
az anyag amit formálunk, milyenné válik. Gyermekeink jövője a 
tét.                                                  Kishonti Lászlóné óvodavezető
 
Március: Március 15-i megemlékezés; Gyümölcsnap szervezése, 
ételbemutatóval, előadással; Bemutató alsós nevelőknek a nagy-
csoportokban; Húsvét az óvodában 
Áprlis: Kirándulás: Budakeszi vadaspark; Autóbusszal, vonattal 
szervezett kirándulások 
Május: Május 1. megünneplése; Anyák napja; Látogatás az isko-
lában; Szülői értekezlet; Kirándulás Tatára, Klastrompusztára; 
Pünkösd (szereplés a német nemzetiségi műsorban); Nevelőtestü-
leti értekezlet; Gyermeknap az óvodában; Ballagás 
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A  2005. évi 
költségvetésről 

 
      Tát Nagyközség Önkormányzat 
2005. évi költségvetését áttekintve, 
valamint viszonyítva a 2004. évi tel-
jesítési adatokhoz, megállapítható, 
hogy lényegesen kevesebb összeg-
gel gazdálkodhatunk. A forrásaink 
jelentős hányadát kitevő állami tá-
mogatás és átengedett személyi jö-
vedelemadó együtt nem éri el a 
2004. évi tényleges bevételt. Ennek 
oka összetett.  

Elsőként kell említeni az állami 
támogatás alapját képező fejkvóta 
minimális mértékű emelkedését, 
melynek hatását rontja az iskolai lét-
szám további csökkenése. 

Ezzel szemben a tervezés során 
az átengedett személyi jövedelem-
adó 17,25 % át ,  9,9 millió forintot 
céltartalékként kell tervezni és nem 
fordítható feladatra. 

Továbbá kiadási oldalon tervezni 
kellett a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők törvényben előírt bérfej-
lesztését, valamint tartalékolni kell a 
közüzemi díjak áremelkedésének el-
lentételezésére is. 

Mindezek eredményezték a mű-
ködési forráshiány 31,5 millió forint 
összegét. A működési forráshiány 
hitelként történő kiváltása azonban 
csak végső megoldásként jöhet szá-
mításba.  

A tényleges felvétel elkerülése 
érdekében törekedni kell ésszerű in-
tézményi struktúra kialakítására és 
takarékos gazdálkodásra. 

A működési forráshiány központi 
támogatással történő csökkentése 
sem jelent megoldást, mivel a ren-
delkezésre álló lehetőségek olyan 
csekély kiegészítést nyújtanak, me-
lyek helyzetünket nem oldják meg.  

A 2004. évi elszámolás során is 
negatív tapasztalatokat szereztünk 
ezen a téren. Mivel a saját bevételek 
kedvezőbben alakultak a tervezett-
nél, ezért valamennyi működési ki-
egészítő támogatást vissza kell fi-
zetnünk. Ez a bankszámlán meglévő 
működési maradványt jelentősen 
csökkenti.  
A fejlesztési pénzmaradványunk 
azonban lehetővé teszi, hogy a ne-
héz helyzet ellenére sem kell le-
mondanunk a szükséges fejleszté-
sekről, melyhez pályázati támogatás 
elnyerésére kell erőinket összponto-
sítani.                       Szabó Alajosné     

 
 

TÁT  NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
BESZÁMOLÓJA  a   2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL  

Ezer forintban! 

BEVÉTELEK TTEELLJJEE--
S

TÁT  NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
2005.  ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSE 

SÍÍTTÉÉSS  KKIIAADDÁÁSSOOKK  TTEELLJJEE--
SSÍÍTTÉÉSS  

Helyi adók 53.448 Általános Iskola 174.523
Működési bevételek 67.252 Zeneiskola 19.351

Egyéb bevételek 39.057 Napköziotthonos Óvoda 83.883
 Kultúrház 24.321
 Szent György Otthon 94.381

I. SAJÁT  FORRÁS 159.757 1. KÖLTSÉGV.SZERV  ÖSSZ. 396.459
Személyi jövedelemadó 231.448 Kommunális ágazat 42.662

Gépjárműadó 21.352 Szociális ágazat 35.228
Termőföld bérbeadás 219 Egészségügy 9.411

 Hivatal működés 89.971
 Támogatások 3.917

II.    ÁTENGEDETT ADÓK 253.019 2. ÖNKORM. FELADATOK 181.189
III.   ÁLLAMI TÁMOGATÁS 248.823 I. MŰKÖDÉS ÖSSZ. 577.648

IV.  TB.  ALAP 3.062 Beruházások 10.452
V.    MUNKAERŐP. ALAP 2.738 Beszerzések 4.321

VI.   MŰKÖDÉSRE ÁTVETT 4.541 Fejl. célú átadás 607
VII.  FEJLESZTÉSRE  ÁTVETT 

+ megtérülés 19.649 Felújítások 58.878

VIII. HITELFELVÉTEL 0 II.   FEJLESZTÉS ÖSSZ. 74.258
IX.   PÉNZMARADVÁNY 152.094 III. TARTALÉKOK 0

Függő bevételek -5.172 Függő kiadások -10.768
ÖSSZESEN 838.511 ÖSSZESEN 641.138

KISEBBSÉGI ÖNKORM. 1.047 KISEBBSÉGI ÖNKORM. 1.071
 BANKSZÁMLÁK 197.349
  

EGYÜTT 839.558 EGYÜTT 839.558
 
 
 

Ezer forintban! 
BEVÉTELEK EERREEDDEETTII  KKIIAADDÁÁSSOOKK  EERREEDDEETTII  

Helyi adók 39.604 Általános Iskola 178.654
Működési bevételek 63.875 Zeneiskola 19.995

Egyéb bevételek 20.589 Napköziotthonos Óvoda 88.492
 Kultúrház 25.244
 Szent György Otthon 101.520

I. SAJÁT  FORRÁS 124.068 1. KÖLTSÉGV.SZERV  ÖSSZ. 413.905
Személyi jövedelemadó 238.853 Kommunális ágazat 47.566

Gépjárműadó 21.352 Szociális ágazat 41.536
 Egészségügy 9.602
 Hivatal működés 87.993
 Támogatások 3.200

II.    ÁTENGEDETT ADÓK 260.205 2. ÖNKORM. FELADATOK 189.897
III.   ÁLLAMI TÁMOGATÁS 238.827 I. MŰKÖDÉS ÖSSZ. 603.802

IV.  TB.  ALAP 3.295 Beruházások 120.863
V.    MUNKAERŐP. ALAP 3.197 Beszerzések 6.518

VI.   MŰKÖDÉSRE ÁTVETT 1.400 Fejl. célú átadás 2.000
VII.  FEJLESZTÉSRE  ÁTVETT 

+ megtérülés 877 Felújítások 29.000

VIII. HITELFELVÉTEL 31.531 II.   FEJLESZTÉS ÖSSZ. 158.381
IX.   PÉNZMARADVÁNY 120.000 III. TARTALÉKOK 21.217

ÖSSZESEN 783.400 ÖSSZESEN 783.400
KISEBBSÉGI ÖNKORM. 714 KISEBBSÉGI ÖNKORM. 714

  
EGYÜTT 784.114 EGYÜTT 784.114
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Korpási Bálint 
Birkózó 
 
BVSC – Ganz –  
Tát  
 

- Mikor és milyen 
indíttatásból válasz-
tottad a birkózást? 

 

Megye II. osztályú Felnőtt és If-
júsági Labdarúgó Bajnokság 
tavaszi sorsolása 
 
14. ford. március 27. 1300 és 1500

Tárkány – Tát 
15. ford. április 03. 1430 és 1630

Tát – Bokod 
16. ford. április 10. 1430 és 1630

Tarján – Tát 
17. ford. április 17. 1500 és 1700

Tát – Tokod Üveg 
18. ford. április 24. 1500 és 1700

Vértessomló – Tát 
19. ford. május 01. 1500 és 1700

Tát – Csém 
20. ford. május 08. 1500 és 1700

Dömös – Tát 
21. ford. május 15. 1500 és 1700

Tát – Lábatlan 
22. ford. május 22. 1500 és 1700

Sárisáp – Tát 
23. ford. május 29. 1500 és 1700

Tát - Baj 
24. ford. június 05. 1500 és 1700

Várgesztes – Tát 
25. ford. június 12. 1500 és 1700

Pilismarót – Tát 
27. ford. június 19. 1500 és 1700

Tát – Piliscsév

 - 1997 decemberében kezdtem a birkózást a 
falusi általános iskolában. Hogy miért is válasz-
tottam? Előtte pár évvel, egy rövid ideig már be-
lekóstoltam Dorogon és nagyon megtetszett ez a 
sportág. 

- A kezdetben mit szóltak hozzá a szüleid, 
hogy a tanulás mellett igen sokat jártál edzések-
re, illetve a továbbiakban, hogyan tudtak támo-
gatni, segíteni téged? 

- Szüleim már a kezdetektől a mai napig min-
den segítséget megadtak ahhoz, hogy nyugodtan 
tudjak birkózni. Eleinte, főleg a téli időszakban 
Ők hordtak minden nap autóval edzésre. A leg-
több versenyre – először csak apukám, majd a 
későbbiekben édesanyám is elkísért. Azóta Ők is 
nagyon szeretnek versenyekre járni, és igen csak 
megszerették ezt a sportot. 

- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 

- Az Európa Bajnokságon 2004. nyarán 
elért 2. helyemre. Ráadásul, azt hiszem, ta-
lán ezért az eredményért dolgoztam a leg-
többet. 

- Rengeteg szép sikert értél el az évek fo-
lyamán, felsorolnál néhányat a teljeség igé-
nye nélkül? 

- Háromszoros diákolimpiai bajnok, hét-
szeres Magyar Bajnok és többszörös csa-
patbajnoki aranyérem tulajdonosa vagyok. 

- Az eredménytől függetlenül, melyik a 
legkedvesebb versenyed? 

- Több külföldi versenyen is indultam, és 
ezek közül talán a legemlékezetesebb az el-
ső szibériai verseny, ahol harmadik helye-
zést értem el. 

- A sportoláson túl, mit jelent számodra a 
birkózás? Mi az amivel még gazdagabb let-
tél? 

- A birkózás nagyon sok élményt, uta-
zást, barátokat hozott nekem. Rengeteg ba-
rátot, ismerőst szereztem itthon és külföld-
ön egyaránt. Az országnak talán nincs olyan 
nagyvárosa, ahol nem jártam még.  

Megismerkedtem szomszéd orszá-
gaink több városával, kultúrájával il-
letve Európa több országában jártam 
már. Emellett kitartást, összpontosí-
tást, lemondást tanultam a sport által, 
melyek segítségével talán majd köny-
nyebben igazodom el a felnőtt élet-
ben. 

- Ki a kedvenc sportolód? 
- Egy fiatal birkózónak ki más le-

hetne a kedvenc sportolója, példaké-
pe, mint Polyák Imre bácsi, aki az év-
század birkózója lett. Illetve a külföldi 
sportolók közül Alekszandr Kareiln. 

- Mit mondanál azoknak a fiatalok-
nak, akik most választják a birkózást? 

- Azoknak a fiúknak és lányoknak, 
akik most kezdik a birkózást, azt üze-
nem, hogy sok edzéssel, kitartással, 
önfegyelemmel sikerülhet majd nem-
zetközi versenyeken komoly eredmé-
nyeket elérni, főleg, ha olyan kiváló 
edzőik lesznek, mint Bacsa Feri bácsi 
és Lévai Zoltán. 

Megye II. osztályú Serdülő Labdarúgó Baj-
nokság tavaszi sorsolása (Északi csoport) 
 
  8. ford. április 02. 930

        Tát – Pilismarót  
  9. ford. április 09. 930

            Tát – Kesztölc 
10. ford. április 16. 930

     Tokod Üveg – Tát 
11. ford. április 23. 930

    Tokodaltáró – Tát 

TÁT SE Labdarúgó Szakosztályánál a tél fo-
lyamán az alábbi változások történtek: 

Felnőtt csapatból távozott Varga László, és 
Varga Bálint. Érkeztek Csendes Miklós (ka-
pus), Miklovicz Péter (kapus), Haraszti Attila, 
Weisz Tamás, Lakatos István valamint Jobszt 
Gábor. 
  Ifjúsági csapathoz új edző érkezett: Róth 
Antal személyében. 

A téli pihenő időszak alatt is szép eredmé-
nyeket gyűjtöttek be focistáink: 

- a serdülő és az ifi csapat részvett a Megyei 
Téli Teremlabdarúgó Tornán.  

- a serdülő csapat a középdöntőben esett ki, 
míg az ifi csapat bekerült a 6-os döntőbe, ahol az 
igen értékes II. helyezést érte el annak ellenére, 
hogy teremben nekik nincs lehetőségük edzeni. 

Az Előkészítő Bajnokság Téli fordulójában a 
kicsik gyönyörű eredményekkel dicsekedhetnek: 

- a téli 1. fordulón Esztergomban I. helyezést 
értek el. Ezzel az összesítésben szintén I. helyen 
állnak holtversenyben az Esztergommal. (1996-
os korosztály) 

- a Farsangi Terem Kupát Nyergesújfalun 
szintén I. helyezéssel zárták. 

Ők heti két alkalommal edzenek Sebák Lajos 
irányításával a kertvárosi tornateremben. Sajnos 
nagyon kevés ez a két óra átmozgatás a kicsik-
nek, de mivel a birkózó edzéseket is itt tartják, 
nincs mód további edzéseket tartani. 

12. ford. április 30. 930

               Tát – Dömös 
13. ford. május 07. 930

                 Süttő – Tát  
14. ford. május 17. 930

            Tát – Csolnok 
 

Megye II. o. Felnőtt Labdarúgó Bajnokság ál-
lása az őszi szezon után: 
1. Lábatlan   10/1/2   47-15   33p 
… 
8. Tárkány    5/0/8  24-27  15p 
9. Tát     4/3/6  20-25  15p 
10. Pilismarót   4/2/7  22-33  14p 
… 
Megye II. o. Ifjúsági Labdarúgó Bajnokság ál-
lása az őszi szezon után: 
1. Pilismarót  12/1/0  100-15  37p 
2. Tát    12/0/1    57-10  36p 
3. Piliscsév    8/2/3    46-23  26p 
4. Sárisáp     7/2/4    35-29  23p 
… 
Megye II. o. Serdűlő Északi csoport Labdarúgó 
Bajnokság állása az őszi szezon után: 
1. Tát    7/0/0   61-5   21p 
2. Tokod Ü.  6/0/1   58-8   18p 
3. Süttő    5/0/2   52-19  15p 
… 
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Február utolsó hétvégéjén rendez-
ték meg a Kék-Duna Kupa nemzet-
közi kötöttfogású birkózó verseny. 
 

4 évvel ezelőtt, azzal a nemes cél-
lal indítottuk el rendezvényünket, 
hogy a Duna mellett élő népek kap-
csolata a sport révén is erősödjék. A 
határon túli magyar klubok mellett 
ma már cseh, szlovák, német, horvát, 
litván, szerb, szlovén csapatok is részt 
vesznek a kupán. A Kék-Duna Kupa 
nemzetközi elismertségét és rangjá-
nak emelkedését jelzi, hogy Finnor-
szág, Bulgária, Oroszország és a Ko-
reai Köztársaság korosztályos váloga-
tottját nevezte a megmérettetésre. 

Versenyünk jelenleg az ország 
legnagyobb utánpótlás versenye, sőt 
másod ízben ifjúsági és junior kor-
csoportban magyar válogató is! 

Így sikerült olyan birkózókat ösz-
szeverbuválnunk, akik magas színvo-
nalon űzik ezt a nemes sportot. Ezzel 
is azt a szándékunkat szeretnénk 
megvalósítani, hogy a magyar birkó-
zás ismét a világ legerősebbje legyen, 
és ismét elérje, illetve túlszárnyalja 
régi hírnevét. 

A versenynek Esztergom Város 
Sportcsarnoka adott otthont, ahol fé-
lelmetes mezőny gyűlt össze a me-
gyénkbe erre az eseményre ideutazó 
külföldi és magyar csapatokból. A 
203 versenyző 11 nemzet 14 külföldi 
csapata valamint 29 hazai klub bir-
kózója nevezett.  

A verseny színvonala nemzet-
közi szinten is elismerést érdemel, 
mivel a verseny kezdetétől kiindul-
va az utolsó percig akadály és 
problémamentesen zajlott le, ami 
Brilla István, Székely Gyula és Lé-
vai Zoltán áldozatos munkáját di-
cséri. 

A bírói karban szintén 11 náció 
dolgozott össze és a verseny szín-
vonalához mérten igazságos és kor-
rekt bíráskodással emelték a ver-
seny nívóját. A táti birkózás 1997-
ben alakult és már a külföldi csapa-
tok is kisebbfajta csodaként emle-
getik, hogy eleinte túlnőve a me-
gyén, később az országon már 
Európa elit klubjai közé sorolják, 
mind eredményesség mind szerve-
zés terén.  

Ezzel elérte a szakosztály azt, 
hogy birkózói számára külföldi 
utakat és megfelelő nemzetközi 
versenyeket biztosítson, mert a 
rendezvényen részt vevő nemzetek 
szintén a magas színvonalú birkó-
zást igényelve hívják vendégként 
vissza a BVSC-GANZ-TÁT fiatal-
jait saját versenyeikre. 

A három napos esemény sikere 
nagy részben köszönhető Tát Ön-
kormányzatának, valamint az esz-
tergomi és tokodi önkormányzati 
hivatalnak és nem utolsó sorban a 
verseny támogatóinak. Köszönet a 
segítségért, amely a sportoló gye-
rekek sikereinek nélkülözhetetlen 
része.  

A versenyen megjelentek régiónk vezetői, Tokod pol-
gármestere, Pánczél Mihály úr, Szenes Lajos úr Tát pol-
gármestere, Esztergom rendőrkapitánya, Bognár Ferenc 
úr, és jelenlétével megtisztelte a versenyt Maróthy István 
úr a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke, Tóth István úr 
olimpiai második és világbajnok birkózónk, a BVSC-
GANZ-TÁT szakosztály igazgatója, Polyák Imre úr az 
évszázad birkózója, olimpiai bajnokunk a nemzet sporto-
lója és régiónk önkormányzatainak számos képviselője. 

A táti birkózók fergeteges formát mutatva hengereltek, 
a 18 súlycsoportból kilenc aranyérmet és számos helye-
zést megszerezve magasan felülmúlták a csapatverseny-
ben a többi csapatot.  

A versenyre nagy számban kilátogató szurkolók hihe-
tetlen légkörrel ismerkedhettek meg, szinte forrt a levegő 
az izgalmas, kiélezett mérkőzések hangulatától. 
Résztvevő csapatok: Németország (Frankfurt), Oroszor-
szág (Szibéria-Tyumen), Szlovákia (Válogatott), Szerb-
Montenegro (Szabadka, Zenta), Románia (Arad, Satu 
Mare), Litvánia (Anyksciu), Horvátország (Metalac, 
Podravka, Lika), Ukrajna (Beregszász, Kiev), Finnor-
szág, Bulgária és a teljes magyar mezőny. 
Felkészítő edzők: Lévai Zoltán, Bacsa Ferenc, Székely 
Gyula                                                            Lévai Zoltán 

A BVSC-GANZ-TÁT helyezett versenyzőinek eredményei a 
Kék-Duna Kupa nemzetközi kötöttfogású birkózó versenyen: 
 
1992-93-ban született versenyzők, diák korcsoport 35kg: 
5. Papp György, Keszei Krisztián  
1992-93-ban született versenyzők, diák korcsoport 45kg: 
3. Brilla Gergő, Tokai Attila   
1990-91-ben született versenyzők, serdülő korcsoport 35kg: 
1. Molnár Ádám  
1990-91-ben született versenyzők, serdülő korcsoport 42kg: 
1. Leskó Gábor  
1990-91-ben született versenyzők, serdülő korcsoport 47kg: 
1. Donigold Péter 
1985-87-ben született versenyzők, Junior korcsoport 50kg: 
1. Jáger Krisztián  
1985-87-ben született versenyzők, Junior korcsoport 55kg: 
1. Korpási Bálint 
1985-87-ben született versenyzők, Junior korcsoport 66kg: 
3. Robotka László,  5. Szalczinger Dániel 
1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 42 kg:   
1. Lévai István 

1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 46 kg: 
1. Lévai Attila 
1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 58 kg:   
1. Hlavati Dániel     
1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 58 kg:   
2. Knyaskó Máté,  5. Pápa Péter    
1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 76 kg:   
5. Hevesi Péter Tát 
1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 85 kg:   
2. Egervári László 
1988-89-90-ben született versenyzők, ifjúsági korcsoport 100 kg:   
1. Kreisz István  
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