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Zord telünk, lám, megadta magát 
frissen ébredt, rügybontó tavaszunk-
nak. Szép és bíztató e rügyfakadás, 
főleg akkor, ha magunkban is bízha-
tunk. Mert, amikor, tisztelt polgártár-
saim, e sorokat olvassák, nemzeti ün-
nepünket köszöntjük, azután a közeli 
Húsvét ünnepre készülődünk, de köz-
ben, ezen a tavaszon újabb, sorsunkat 
formáló döntésre kényszerülünk, hi-
szen választás előtt is állunk. 

Bíztató, lelkesítő nemzeti ünnepünk, 
Március idusa, melynek ereje minden 
tavaszelőn átsugárzik, mindig szívün-
ket dobogtatja, mert érezzük, tudjuk, 
múltunk örök időkre érvényes példáza-
ta a jövőbe vetett hitünket villantja fel.  

 

Kívánom, tisztuljunk meg nem-
zeti ünnepünkön a márciusi ifjak 
tüzében! Tegyen bennünket hitben 
erőssé megváltó Húsvétunk bíztató 
üzenete! Járhatóbb, szebb így lesz a 
jövőnk, célunk így válik nyilvánva-
lóvá, viszályaink így csitulnak, és 

ülése is csak így lesz dolgos 
mindennapjainknak, ünnep alkal-
mával, de munkás hétköznapjain-
kon is csak így szárnyalhatunk 

becsTudatosuljon bennünk, hogy 
március idusa után, és Húsvét 
előtt, lesz még egy felelős ünnep, 
amikor sorsunkról kell döntenünk, 
amikor igenis döntenünk, szavaz-
nunk kell! 

    Kívánom, példát tanuljunk a múl-
tunkat és jövőnket egyaránt elrejtő 
szárnyas-fátylas időtől! Jelenünk-
höz, Márciusunk, Választásunk, 
Húsvétunk hármas ünnepéhez, így 
lehetünk igazán hűek és méltók! 

  Szenes Lajos
polgármester

Dicsőséges 1848-as forradal-
munk, és a Húsvét feltámadást hir-
dető üzenete egyaránt reményt kel-
tő, mindkettő azt sugallja: nem 
lehet olyan súlyos a bajunk, gon-
dunk, hogy közösen le ne győzhet-
nénk! 

Ezért is fogadjuk  őszinte hittel a 
valamennyiünket megújító tavaszt! 
Ezért bízunk a bennünk rejtőző, 
múltból táplálkozó ősgyökerekben! 
S mert elegendő az életerőnk, raj-
tunk múlik, bőkezű, derűs kedvű, 
boldogító lesz-e mostani tavaszunk. 
Megérdemeljük, hogy az legyen, 
hiszen jól tudjuk, kis hazánkban 
még tengernyi gond tanyáz. 

 

Bízzunk magunkban, éltető, 
napsugarú tavaszunkban!  Bízzunk 
benne, hogy az újjászületés le-
győzhet minden belviszályt.   
   Családunk terített asztalát üljük 
körül az ünnepen, beszéljük meg, 
vegyük számba közös dolgainkat!  

Mert felelősek vagyunk önma-
gunkért, közösségünkért, s mert a 
bíztató, rügybontó tavaszban csak-
is ilyen szorgos, kezdeményező 
közéleti  részvételünkkel remélhe-
tünk gazdag termést érlelő nyarat.   

KKüüllöönnööss  ttaavvaasszz……KKüüllöönnööss  ttaavvaasszz,,  ááttssuuggáárrzziikk  //  PPiihhééss  rrüüggyyöönn,,  ss  aa  vvíízz  ffööllöötttt,,  //  FFeesszzííttvvee--ccssaattttooggttaattvvaa  sszzáárrnnyyáátt  //  FFrriissss  vviillllaannáássssaall  eellppöörröögg..  ////  
GGyyaappoott--ffeehhéérrrree  rróózzssaasszzíínntt  ffeesstt,,  // KKöörrööttttüünnkk  bbóókklláásszz aa sszzééll,, // SSzzíívvüünnkkrree ééggőő sszziirrmmookkaatt sszzóórr,, // VVöörrööss  ccsseeppppeekkbbeenn,, mmiinntt aa vvéérr.. //MM--ss// 

1849. január közepén néhány napra 
Esztergom osztrák kézre került. Ekkor 
a községben zaklatni kezdték a lakoso-
kat rejtett fegyver miatt. A többségben 
német ajkú lakosságnak nem volt 
mindegy, hogy az ugyanazon nyelvet 
beszélő ellenséggel kell-e harcolniuk. 
Id.  Kátai  Ferenc  emlékezik  arra, 
hogy gyerekkorában többször is hallot-
ta az idősebb emberektől – nevezetesen 
Adolf Pétertől, aki 1848-ban 14 éves 
volt – milyen nehéz is volt a 
"Freiheit"-ért (szabadságért) harcolni. 
Mégis megingathatatlanul kitartottak a 
szabadság ügye mellett. 

Nem a rombolás szabadsága mellett, 
hiszen az félelmet és bizonytalanságot 
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 gazdasá-
gi-társadalmi fejlődés az önkényura-
lom viszonyai között ugyancsak lelas-
sult.                     Részlet: Kátai Ferenc 
                    Tát története c. könyvéből 

 

 

Szabó József úr a Helytörténeti és Értékmen-
tő Alapítvány elnöke tát története iránt folyta-
tott kutatásaikor, az 1850-es "honvédségi név-
leltárban" táti honvéd neveket talált: 

 
Nyergesújfalui járásban, Tát helységből elő-

állított, megvizsgált, s besorozott egyének, akik 
a forradalmi seregben fegyveres szolgálatot 
tettek: 

Mingl János (20 éves), Mészáros Ferenc 
(19), Cseriszky József (33), Juhász János (26), 
Jázsay Mihály (21) Latinovics Péter (22) Sághi 
József (23), Juhász István (22). 

Egyének, kik a felkelő seregnél honvéd név 
alatt szolgáltak: 

Pabler Ferenc, Mészáros Ferenc, Krippel 
József, Juhász István, Juhász János, Viszovszky 
Pál, Latinovics Péter, Janosich Mátyás, Jászay 
Mihály, Sági József, Mészáros Ferenc, Süller 
Mihály, Friedl Károly, Mingl János, 
Stephanovics Mátyás, Handbauer Jakab, 
Laurer Károly, Csirecsky József, Dezsitzky N. 
 
Kelt Táton, jan. 31. 1850-ben.  

ÜÜ  NN  NN  EE  PP  II            PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  JJ  AA  II  NN  KK  ::  
 2006. március 13. (hétfő) 18 óra: 

Tóth-Major Krisztina „Patchwork” című 
képzőművészeti kiállítása a Táti Galériában 

 
2006. március 14-én (kedden) 17.30 órától 
megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és  

Szabadságharc tiszteletére a községi iskola ta-
nulóinak előadásában a Hősök szobránál 

Beszédet mond: Turi Lajos alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 órától  
Bencsik János: ”Kiengesztelődés-gyalogszerrel 

Csíksomlyóra”c. könyvének bemutatója 
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Márc. 31.  Hamza Györgyné 

tojásfestő kiállítása 
a Táti Galériában 

Április 1. Területi Borverseny 
Április 9. Virágvasárnapi passió 

 a templomban 
Április 14. Nagypénteki passió a templomban 
Április 19. Fúvószenekari hangverseny 
    Mönchdegiggen-i (Németo.) és a táti zenekarral 
Május 20.  Szülők-nevelők bálja (az iskolában) 
Május 12. Fúvószenekari hangverseny 
    Döttingen-i (Svájc) és a táti zenekarral 
Május 13. Nemzetközi Kórustalálkozó a Német Kisebbségi  

Önkormányzat szervezésében 
Június 2-5. 
XII. TÁTI 
PÜNKÖSDI NAPOPK 
- 10 éves Tát-Buseck-Molnn 
testvértelepülési együttműködés 
- 15 éves a táti Mazsorett Csoport 
 A programokból: 
  - Könnyűzenei hangverseny - Operett-gála - Ünnepi találko-
zó (Tát-Buseck-Molln) - Fúvós-mazsorett parádé – Mesejáték - 
Folklór-nap - Táncos rendezvények - Birkózó verseny - Lovas és 

Látványterv 

2006. tavaszán ismét parlamenti képviselőket választ az ország. 
A Magyar Köztársaság Elnökének 7/2006. (I.19.) KE sz. határozata

alapján az országgyűlési képviselők általános választásának első fordulóját 
2006. április 9. napjára, a második fordulót pedig április 23-ra tűzte ki. 

A választások lebonyolításában részt vevők folyamatos felkészítésével
egyidejűleg már zajlanak az egyes eljárási cselekmények. A választásra
jogosultak február 6-10. napja között kapták meg a szavazók névjegyzé-
kébe történő felvételről szóló értesítőt (kopogtató cédulát) és a képviselő-
jelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. Aki csak a második forduló-
ban jogosult szavazni (pl. nagykorúvá válás), az ajánlás jogával még nem
élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Az, aki választójoggal rendelkezik,
de ezeket az iratokat nem kapta meg, vagy akinek az értesítőn feltüntetett
adatai tévesek forduljanak  a Polgármesteri Hivatalhoz. 

A jelöltek az ajánlószelvényeket március 17-ig gyűjthetik. Jelöltet aján-
lani nem kötelező, de az ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár 
egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki
több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

A választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt és az értesítőn feltüntetett 
szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van, a
szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján pedig a szavazat-
számláló bizottságtól mozgóurnát lehet kérni. Aki a szavazás napján or-
szágon belül, de nem a lakóhelyén tartózkodik, a jegyzőtől kért igazolással 
szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazással legkésőbb 2006.
április 7-ig lehet kérni. Ha valaki ajánlott levélben kéri, annak 2006. ápri-
lis 4-én meg kell érkeznie a jegyzőhöz. Akár az első, akár a második vagy
mindkét fordulóra szóló igazolást a fenti időpontig kell megkérni. A kére-
lemben meg kell adni a nevet, személyi számot, lakcímet, annak a telepü-
lésnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, valamint azt, hogy me-
lyik fordulóra, vagy mindkettőre kéri azt. Az igazolással az abban
megjelölt település bármelyik szavazókörében szavazhat.  

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, az ottani magyar nagykö-
vetségen vagy főkonzulátuson adhatja le szavazatát. Ehhez a lakcíme sze-
rinti jegyzőnél a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét kell kérnie,
amelyet személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással ill. ajánlott levélben tehet meg úgy, hogy az legkésőbb 
2006. március 17-én 16,00 óráig megérkezzen. Ezt központi nyomtatvá-
nyon kell benyújtani, amely beszerezhető a jegyzőnél ill. letölthető a 
www.valasztas.hu internetes oldalról.  

Fontos tudnivaló, hogy a választás első fordulójára külföldön 2006. áp-
rilis 2-án – az amerikai kontinensen április 1-én -, a második fordulóra az
itthoni választás napján, tehát 2006. április 23-án  - amerikai kontinensen
április 22-én – kerül sor.  

Aki az első és második forduló között változtat lakóhelyet, a második
fordulóban nem az új, hanem a régi lakóhelyén jogosult szavazni. Ehhez
az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől a szavazásra jogosító lakcím-
igazolást kap, mellyel az értesítőjében feltüntetett szavazókörben adhatja
le a voksát.  

A szavazásra az jogosult, aki személyazonosságát megfelelő módon
igazolja az alábbi okmányok valamelyikével: 

a.) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (régi tí-
pusú), 

b.) személyazonosító igazolvány (kártya formátum), útlevél, 2001. ja-
nuár 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, ezek
azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el. Ha la-
kóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Iga-
zolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz” megnevezésű
nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe. Értelemszerűen ez vo-
natkozik arra az esetre is, ha valaki csupán a második fordulóra kérte az
igazolást. Az Értesítő szelvény nem feltétele a szavazásnak, de a bizottság
munkáját meggyorsíthatja. 
 

Ahhoz, hogy senkit személyi okmányának hiányossága miatt ne kelljen
a szavazástól visszautasítani kérem, hogy mindenki ellenőrizze azok érvé-
nyességét, hiszen még a választásokig módja van annak elintézésére. 

Szavazni reggel hat órától este hét óráig lehet. Érvényesen szavazni a
jelölt ill. a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két egymást
metsző vonallal lehet (+ vagy X). Ha valaki a szavazólapot elrontja, még
az urnába helyezés előtt egy alkalommal kérheti a szavazatszámláló bi-
zottságtól annak cseréjét.  

Tát településen változatlanul az alábbi hat szavazókörben történik a 
szavazás: 
1. sz. szavazókör:         2. sz. szavazókör: 
Általános Iskola Tát, Fő út 82.     Sportpálya Tát 
3. sz. szavazókör:         4. sz. szavazókör: 
Kert.  Iskola 1. Tát, Szent I. út 27.   Kert. Isk. 2. Tát, Szent I. út 27. 
5. sz. szavazókör:         6. sz. szavazókör: 
Kert. Orvosi Rendelő       Községi Óvoda Tát, Fő út 118. 
Tát, Klapka György utca 2.  

Az értesítőszelvényből minden választópolgár megtudja, hogy melyik
szavazókörben szavazhat. Akinek a lakcímigazolványában csupán a tele-
pülés megnevezése szerepel a 4. sz. szavazókörben jogosult szavazni.  

Amennyiben az országgyűlési választással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdés merül fel, a Helyi Választási Iroda által működtetett Válasz-
tási Információ Szolgálathoz lehet fordulni segítségért. 

A Választási Információs Szolgálat általános feladatai: 
- a választópolgárok tájékoztatása a választási jogszabályokról, a válasz-
tójog gyakorlásához szükséges információkról, 
- a érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervek-
ről, szükség esetén e szervekhez irányítása. 

Választási Információs Szolgálat (VISZ) 
Hivatali helyiségének címe: 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15. 
Tel: 06 33/ 514-510,  06 33/  514-515; Fax: 06 33 / 514-520 
Vezetője: Dérné dr. Varga Katalin jegyző 06 30 746 01 02 

E-mail cím. polghivatal@tat.hu 
Információ: 

Zombori Jánosné  főmunkatárs Tel: 06 30 746 01 03; 06 33/514-515 
Papp Ildikó főelőadó Tel: 06 30 746 77 27; 06 33/514-523 

A Választási Információs Szolgálat tagjai személyesen és telefonon is 
készséggel állnak rendelkezésre. 

Dérné dr. Varga Katalin HVI vezető

http://www.valasztas.hu/
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A lényeg, hogy mindig dolgozom, mert 
a festésre történő késztetésem a zsigere-
imből fakad. Több, mint tíz éve vágyom  
felmutatni, hogy milyennek látom a vilá-
gunkat. Igaz, akkor még az esztergomi 
Szent István szakközépiskolába jártam...
Évekig dolgoztam, tanultam, amíg sike-
rült  a   pécsi   felvételim.  –  mondja
szűkebb pátriája, a Gerecse és a Duna 
látványától szabadulni nem tudó művész, 
aki örül a megyétől most kapott, Pro 
Arte ösztöndíjnak, amit jó festmények 
tartalmas tárlatával igyekszik viszonozni.
- Hitelesnek és teljesnek értékelték a pá-
lyázati bemutatkozó anyagomat. Ez szá-
momra bíztató - búcsúzik a magát szigor-
ral, szorgalommal képző, pihenni sosem 
tudó, a megyében műteremnek alkalma-
tos helységet remélő, emberbe- tájba, 
azok átszűrt ábrázolásába, és egy szépsé-
ges nagyatádi múzsába egyszerre szerel-
mes alkotó, aki egyik tehetséges vallo-
másában így fogalmaz:  - Köldökömön 
több fantázia dereng, mint homlokom 
mögött.. Eldöntöttem, inkább festeni fo-
gok.     Kép és szöveg: Mészáros István

Látványterv 

Festményeit nézegetve gyanítom, 
HUSZTI Jánosról egyre gyakrabban 
hallunk majd. Táton  él ez a harminc-
éves fiatalember, akinek  már csak an-
golból kell nyelvvizsgáznia, s  március 
elején rangos  diplomát kap arról, hogy 
a Pécsi Tudományegyetem művészeti 
karának festő szakát kiváló művész-
ként elvégezte. 

- Hasznos  és szép volt a Pécsett el-
töltött öt esztendő. Lengyel András-
nak köszönhetően olyan konzultációk-
ban volt részem, ami kihat az egész 
munkásságomra. Izgat a portréfestészet 
is, de  elsősorban tájképeket festek, jó 
érzékkel, tudatalatti megérzéssel  a lé-
nyegig redukálom a táj szerkezetét, 
színvilágát.  Legjobban az olajtechni-
kát kedvelem. Korábbi, angliai ösztön-
díjas évem hatására  izgat a kátrány-
alapra történő festés, illetve a vastagon 
felvihető festékréteg. 

Az aszfalt éjfeketéje számomra a 
színek gyűjtőmedencéje. Közben min-
den változik, a téma és a festőtechnika 
bármi lehet.  

tuk szavát. De aztán lassan, észre-
vétlen eltűnt az életünkből. Közbe-
jött valami…és eltakarta az arcát. 
Talán egy ember, egy gyermek, egy 
házasság, vagy fölhalmozott böl-
csességek foglalták el szívünkben 
Jézus helyét.  

Olyan mássá lett számunkra a 
Húsvét,  és úgy megszegényedett a 
lelkünk! Eszünkkel tudjuk, hogy a 
keresztyén világ Krisztus feltáma-
dását ünnepli, ám a gyakorlatban a 
Húsvét néhány, szép tavaszi napot, 
esetleg kirándulást, nyuszit, piros 
tojást,  locsolást jelent.  

Értelmünkkel tudhatjuk, hogy a 
böjti időszak böjt-elő vasárnappal 
kezdődik, (hamvazószerdát követő 
vasárnap), 42 nappal előzi meg 
Húsvét vasárnapját. Tudjuk, hogy 
előtte van a  nagyhét,  tudhatjuk, 
Chrisostomus használta először ezt 
a kifejezést, mert „ sok jót tett ve-
lünk az Idvezítő. Szenvedett éret-
tünk, véghezvitte a megváltás mun-
káját”.  

Tudhatjuk, hogy miattunk, éret-
tünk, helyettünk halt meg Jézus. 
Tudósítanak bennünket arról, hogy 
325 óta, a niceai zsinat óta, a tava-
szi napéj-egyenlőséget követő első 
holdtölte  utáni első  vasárnap a 
Húsvét ideje. A  jelképek  magyará-

zatát is ismerjük. A bárány, Jézust, 
Isten bárányát jelenti, a tojás a szik-
lasírból új életre felkelő Krisztust, a 
nyúl, Péter és János versenyfutását 
jelképezi a nyitott sírhoz, a locsolás 
arra utal, hogy az ó-keresztyén egy-
házban Húsvét reggelén keresztel-
ték az újonnan megtérteket. Tudhat-
juk, hisz minden híradás felénk 
közvetíti az ünnep közeledtével a 
tudnivalókat.  

Azonban pusztán a tudásunkkal  
boldogtalan, szomorú, békétlen, fé-
lelemmel teli emberek vagyok, mi-
vel a feltámadott Krisztusban való 
élő hit nélkül olyan az emberi lélek, 
mint egy óra, melyből kivették ru-
góját, vagy mint a tüdő, melyből 
kizárták a levegőt. 
   Jó lenne újra hinni, hogy Jézus él! 
Őt nem lehet elvenni, elvinni, ki-
venni ebből a világból. A feltáma-
dott Jézus Mária Magdalénát meg-
szólította, a Feltámadott útja 
azokhoz vezet, akiknek legnagyobb 
szüksége van rá. Akit a Feltámadott 
megszólít, az hallja meg a Húsvét 
örömüzenetét: Jézus él!  Krisztus 
él! Hallották ezt az első Húsvétkor 
az asszonyok, ezt az üzenetet hir-
dették az angyalok, ebben kételke-
dett Tamás, amíg nem látott, erről 
győződhettek meg az emmausi ta-
nítványok. Ez  adott erőt az első  

keresztyéneknek, hogy az üldözte-
tést is elszenvedjék. 

Ha bennünk él a feltámadott 
Krisztus,  Ő kerül a középpontba, Ő 
irányítja életünket. Ambrosius egy-
házatya így válaszolja meg  a Ki 
nekem Jézus? kérdését: 
„ Ha segítségre van szükséged, 
Ő a mindenható, 
Ha sebeid gyógyulását keresed, 
Ő az áldott orvos, 
Ha menekülsz a sötétségből, 
Ő a fénysugár, 
Ha éhes a lelked, 
Ő az élet kenyere, 
Ha a halál közelsége rettent, 
Ő az örök élet” 

Ha van tudásunk, s mellé élő 
Krisztusunk van, akkor van, lesz 
békességünk is! Mert Ő a mi békes-
ségünk! A próbák alatt is élhetünk 
megbékélt szívvel, kereszttel, a 
nyomorúsággal teli sors is  békes-
séggel viselhető. 
  Tudnunk kell, Ő szeret minket, 
lehetetlen, hogy mi ne szeressük Őt. 
Jézus szeret, - ebben már megvi-
gasztalódunk, ebben békességünk, 
üdvösségünk van. Így hát a Feltá-
madott Krisztus köszöntésével, a -
Békesség néktek!-kel köszöntök 
minden olvasót: 

      Pungur Béla
református lelkipásztor, Dorog

Minden tavasz a teremtett világ 
újjászületésével együtt jelenti re-
ménységeink újjászületését, így a 
feltámadásét is. 1848 tavaszán mi, 
magyarok igazán nagynak mondat-
tunk, és hosszú évtizedek óta vár-
juk, hogy ismét naggyá lehessünk… 
Széchenyi István szavai a mának is 
szólnak: "- A nemzet nagyságának 
alapja mindig csak magában a nem-
zetben van. Élünk még, nem va-
gyunk a holt nemzetek szerencsét-
len.  rothadt tagjai. Hibáink sokak, 
de erényeink többek. S ha magunk-
ban hordozzuk a hibákat, egyszer-
smind magunkban hordozzuk a fel-
támadási erőt is. A jövőért való harc 
csak Istenbe vetett bizodalommal 
lehetséges" 

Ha Húsvét kulcsszavát keressük, 
tán Jézus fenti, címbeli köszöntése 
lehet az. A ma emberének ugyanis 
ez hiányzik a legjobban. Mert nincs 
békesség körülöttünk, munkahelye-
inken, családjainkban, szeretteink 
között, és   legfőképp  bennünk,  - 
így  aztán örökké elégedetlenek, 
agyonhajszoltak, boldogtalanok va-
gyunk. 

Valaha bizonyára volt bennünk 
gyermeki hit, élő Krisztus, s volt 
idő, amikor még szerettük, közelről 
éreztük jóságát, segítő erejét, hallot- 

Huszti János ösztöndíjai: 
2004.Anglia, 2005. Ausztrália 
Önálló kiállításai: 
2003. pincekiállítás, Kúcs Pince, Bóly 
2005 tájképek, közös kiállítás Mórocz Viktorral, - Duna 
Múzeum Esztergom 
Csoportos kiállításai: 
2004. Kisház kiállítás, Balatonszemes; 
2005. NEOFOTON fotóprint kiállítás, Szentendre; 
Street Art kiállítás, Bp; Végzős festők kiállítása, Pécs 
 

KKöörrzzeettii  oorrvvoossaaiinnkk  tteelleeffoonnsszzáámmaaii  mmeeggvváállttoozzttaakk!!  
I. számú Orvosi körzet, Fő út 58., Dr. Palotai Éva belgyógyász, háziorvos, 444-113 
II. számú Orvosi körzet, Klapka György utca 2., Dr. Tassaly János háziorvos, 444-336 
III. számú Orvosi körzet, Klapka György utca 2., Dr. Marosi István háziorvos, 444-833 
Gyermekorvosi körzet, Fő út 58., Dr. Mosonyi Anna gyermekorvos, 444-943 
Fogorvosi körzet, Klapka György utca 2., Dr. Szőke Zoltán fogorvos, 444-133 
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 Szomorúak voltunk, de nem adtuk 
fel. Addigra már Udvardiné Kollár Il-
dikó vette át az együttes vezetését. Ő 
sok időt áldozott nemcsak a tanításra, 
hanem e tánc-műfajnak a megtanulásá-
ra is, új tudását átadta nekünk. Nagyon 
sajnáltuk, hogy búcsút kellet vennünk 
tőle. 

- Vezető nélkül maradtak… 
- Végül is Hasenbeck Melindát és 

engem bízott meg a kultúrház akkori 
vezetése és a mazsorett csoport az 
együttes irányításával. Ettől fogva, ahol 
csak tudtunk mi is tanultuk, érdeklőd-
tünk. Bevezettük a bot-technikát, meg-
tanultuk a pörgetést,  újítottuk a fellépő 
 

Közel már a nyárelő, alig várjuk, 
hogy büszkeségeinket, szép, kecses 
mozgású mazsorett-lányainkat kö-
szönthessük. Ugyanis tizenöt évvel 
ezelőtt, nyár elején alakult meg a 
TÁTI KULTÚRHÁZ MAZSO-
RETT CSOPORTJA. 
 

Így született meg az ötlet, 1991-
ben, hogy - táti viszontlátogatásukkor 
-  nemcsak zenével, hanem tánccal is 
köszöntik a kedves vendégeket. 

Így hát meghirdették a helyi isko-
lákban, hogy lányokat keresnek 
mazsorett-jelölteknek. Jelentkező volt 
szép számmal. Szerencse volt, hogy a 
kultúrházban dolgozott egy balett ok-
tató: Holubné Kogler Katalin, aki lel-
kesen, gyorsan készített három kore-
ográfiát, és két hónap alatt betanította 
a lányoknak. A szülők ruhákat varr-
tak, mindenki lázasan készülődött. A 
siker óriási volt a vendégek és a tátiak 
körében. 

 

Látványterv 

E jeles évfordulóra készülődve 
Schalk Tímeával   – egykori mazsoret-
tel – a csoport vezető oktatójával be-
szélgetünk. Visszatekintünk az eltelt ti-
zenöt évre, ünnep előtti, elfogulatlan 
számvetést készítünk. 

- Mivel is indult a történetük? 
- Úgy kezdődött, hogy a táti fúvós 

zenekar kinn járt a németországi 
Schrattenbach településen, 1989-ben. 
Nekem is szerencsém volt családom-
mal kiutazni. A kis, német faluban fe-
lejthetetlen fogadtatásban részesítették 
a tátikat.  

A Kultúrház vezetője Kátai 
Ferencné, Kati néni, és a zenekar veze-
tői sokat törték a fejüket, hogyan le-
hetne túlszárnyalni ezt a fogadtatást.  
 

A mazsorett csoport 1991-ben, megalakulásuk évében 
Eltelt két év, amikor meghívtak ben-

nünket Kömlődre egy országos 
mazsorett versenyre.  Mivel a környé-
künkön nem működött mazsorett cso-
port, ott szembesültünk azzal, hogy a mi 
szép táncaink nem felelnek meg a 
mazsorett szabályainak. 
 

ruhákon. Egyre lelkesebben vettünk 
részt a különböző megmérettetése-
ken. 

- Ebben az is segített, hogy kör-
nyezetük – főleg a tátiak – mindig 
szeretettel fogadták fellépéseiket. 
Egyre szebb lett a mozgásuk, egyre 
inkább beépítették táncainkba a 
mazsorett szabályokat: a spicces láb-
tartás, lépés, nemes testtartás, együtt 
mozgás, sugárzó mosoly, - hozzá a 
szépség, mindig hatott. 

- Amikor Melindával átvettük a 
tanítást, a csoport tagjai nagyrészt ve-
lünk egykorúak voltak. Nem volt így 
könnyű együtt dolgozni, de soha nem 
hagytuk figyelmen kívül az igényes-
séget, a fegyelmet, a mazsoretteknek 
előírt szabályokat, amelyeket a Ma-
gyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség megkövetelt – hiszen mi is 
tagjai voltunk és vagyunk a szerve-
zetnek.  
 

 Kadét csoport 2005-ben 
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oktatói tanfolyamot, ők már a legkiseb-
beket tanítják. 

Az elmúlt tizenöt év csak egy szép
állomása a töretlen fejlődésnek. Örü-
lünk, hogy a ma már – egyedül Schalk 
Tímea vezetésével működő –
mazsorettjeink eddig eljutottak! Jó 
előre gratulálva az évfordulójukhoz, 
gratulálva szépségükhöz, tehetségük-
höz, szorgalmukhoz, - hadd írjam ide 
– megérdemlik, amit elértek! 
Seniorjaik különösen megérdemlik az 
idei – valamelyest támogatott – máltai 
utat és fellépést. Adassék meg 
mindannyiuknak a további, szívet-
lelket gyönyörködtető siker, elisme-
rés! Az utánuk következőknek pedig 
adassék meg az elmúlt tizenöt év pél-
dája, lelkesedése!       Mészáros István

  
 

Látványterv 

A mai napig is motivál a több száz 
éves amerikai és francia hagyomány, 
és példa volt számunkra a debreceni 
mazsorettek bámulatos tudása, tehet-
sége. 

- Közben nőtt az együttes létszá-
ma, akikkel már egyre könnyebb volt 
a dolguk – hiszen más csoportoktól 
sok tapasztalatot szereztek.  

- Jó ideig nem versenyeztünk. A 
megalakulástól eltelt hét esztendő, 
amikor juniorként – ugyancsak 
Kömlődön az országos versenyen 
már dobogósok lettünk. Elindultunk 
más versenyen is, - például a Fővá-
rosi Nagycirkuszban rendezett or-
szágos versenyen – ott színpadi ka-
tegóriában a negyedik helyezést 
hoztuk el. Szép fejlődés volt ez. 
Szakemberek is megállapították. 

- Tehát a kudarc nem vette el a 
kedvüket. 

- Mindennél nagyobb erőt adott a 
lelkesedés, és az a tizenhét felnőtt 
lány – akik, bár múlnak az évek – 
azóta is húzóerő. Az ő lelkesedésük 
a példa ma is, amikor már száznál 
többen vagyunk: mini, junior és 
senior korosztály (hét- tíz-, tíz-
tizenöt és afeletti életkorúak). 

Járják az országot, tagdíjjal, pén-
zes fellépésekkel próbálják kiegészí-
teni a kultúrház és az önkormányzat 
támogatását. 

Úgy érzem, elértük célunkat: szín-
vonalas, sikeres mazsorett csoport 
lettünk. De a fiatalokat is fel kell 
hoznunk a nagylányok szintjére. Va-
gyis egyre nagyobbak lesznek az el-
várások. Két tanítványunk: Horváth  
Réka és  Zima Ágnes  elvégezte 
Debrecenben  a  felsőfokú  mazsorett  

Mini „A” csoport 2005-ben

Kadét „B” csoport 2005-ben

Felnőtt csoport 2005-ben
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  - Bár még nem dőlt el a Tát és 
Nyergesújfalu közötti határba, a Du-
na mellé tervezett, új Holcim ce-
mentüzem tényleges felépítésének 
kérdése, az már most nyilvánvaló, 
hogy ez a beruházás a Duna mellett, 
a Depón lakó,  száznegyven ember 
életminőségét  megkérdőjelezi .Pedig 
a védelmi zónába „belelógó”, frissen 
szántott, lakatlan területnek minősí-
tett Depó, már régóta lakott,  speciá-
lis területe, mondhatnánk,  negyedik 
lakóövezete  Tátnak, még akkor is, 
ha bizonyos rendezési terv nem te-
kinti belterületnek! A Duna-
partunknak ezt a szakaszát, turistákat 
és helyieket egyaránt vonzó, üdülő- 
és pihenőhellyé kívánjuk fejleszteni. 
Így – túl az újabb környezetszennye-
zésen – Tát számára a cementgyár 
telepítése azért sem kívánatos, mivel 
jövőbeni fejlődésünk iránya éppen a 
Depó felé mutat. 

  - A tavaly nyáron átadott, árvízvé-
delmet is szolgáló, Tátot elkerülő út
hatása már az első napoktól érezhe-
tő volt, jótékonyan csökkent régóta 
az egyre elviselhetetlenebb átmenő 
forgalmunk. A helyi árvízvédelem 
jelentős részét ellátó gátszakasz már 
most nagymértékű biztonságot 
nyújt, de ez igazából akkor válik 
teljessé, ha az árvízvédelem máso-
dik üteme megépül. Az Únyi, és a 
Kenyérmezei patakok visszatöltése 
ugyanis a tavalyi a nagyberuházás 
idején, a módosított költségvetés 
miatt nem készült el. Bízunk benne, 
hogy ez a kérdés megoldódik, s ez-
zel együtt nyugodtabbak vagyunk, 
hiszen az elkerülő utat hordozó új 
gát, az átalakított árvízvédelmi ter-
vünkkel, szükséghelyzetben, így is 
hatásos segítség lesz- válaszolta 
kérdéseinkre a napokban Szenes 
Lajos, Tát polgármestere.       mész 

 
  
 

tendő előtt állunk, előfordulhat, 
hogy az intézményeink működte-
tésében  zavar keletkezik. Tavaly 
legfontosabb feladatunknak az 
úthálózatunk fejlesztését tartot-
tuk. Erről az idén se mondunk le, 
sőt, amennyire erőnkből futja, a 
csapadékvíz-elvezetési gondjain-
kat is enyhíteni szeretnénk.  

  - Idei költségvetésünk legfőbb jel-
lemzője, hogy Táton huszonötmilli-
ós működési forráshiánnyal  kell 
számolnunk, és a  fejlesztési, fel-
halmozási forrásainka tavalyinak 
csak a felét teszik ki. 

Az állami normatívák csökken-
nek, s úgy tűnik,  olyan  szűkös esz- 

Látványterv 

 

Kovásznai József ötvennyolc éves, 
táti nyugdíjas, horgász, korábban la-
katos-hegesztő volt, de mint mondja, 
életében legjobban a halak izgatták. 
Kérdezni sem kell, ömlik belőle a pa-
naszáradat: 

- Itt, e szép, Duna-menti nagyköz-
ségben élve, kamasz-koromtól vízről-
partról űzöm a halakat.  S ha  most 
visszagondolok, milyen  paradicsom 
volt a táti Duna-part környéke, hát  
fájni kezd  a szívem, elszorul a tor-
kom… A legcsodálatosabb folyó-
szakaszon horgászhattunk,  bőséges 
volt a halállomány.  Most meg, pon-
tosabban már jó tíz éve, hogy tönk-
remegy itt minden szépség, és egyre 
betegebb lesz a környezetünk. Külön-
féle érdekek érvényesültek; hol a gá-
tat töltötték fel, hol a dunai kavicsot, 
sódert rabolták ki, hol a meg nem 
épült vízlépcső miatt támadt fölfordu-
lás.  

A Duna-ág vize régóta nem folyik, 
eliszaposodott, büdös a környék. Rá-
adásul a horgászok helyzete tovább 
romolna a Holcim Rt ide tervezett 
cementgyárának felépítésével. A 
Tokodi Horgász Egyesülethez tarto-
zunk régóta. Voltam én sokáig felelős 
megbízott is. Tagjaink túlnyomó 
többsége táti.  

A hatszáz horgászból négyszáz a 
felnőtt. Terveztük, hogy táti egyesü-
letet hozunk létre, de mára annyira 
kétségbeejtő a helyzet, hogy nemigen 
látjuk értelmét. Ígérték, a kőgátat le-
bontják, folyhatna, tisztulhatna a víz.  

Ígérték, kipucolják a mára holtággá 
lett medret. Karcsú híddal összekötött 
természetvédelmi   területről,   csodás 

szigetről álmodoztunk, - dago-
nya, sár, lehetetlen utak, kátrá-
nyos, bűzös iszap helyett, gyérü-
lő halállomány helyett.  

Manapság tízszer kell kimen-
nünk, hogy néhány árva keszeget 
fogjunk, amiket nem lehet me-
genni fenolos ízük miatt. 
   - A terveinkből semmi sem 
lett, tehetetlenek vagyunk, s 
mintha halottunk lenne-,  der-
medten állunk és várunk, hiszen 
egy újabb csapás vár ránk az első 
fokon már-már engedélyezett 
cementgyár  felépítésével.  Ko-
rábban tiltakoztunk, aláírásokat 
gyűjtöttünk, de csak süket fülekre 
találtunk.   

 - Olyan helyzetbe került, ke-
rülhet ez a vidék, amibe nem 
szabad belenyugodnunk.  A leg-
végsőkig elmegyünk, hogy ez az 
áldatlan, szinte hal nélküli hely-
zet javuljon, vagy legalább nem 
romoljon tovább.                    -mi   

 

 Ezek mellett a nővédelem és az 
optimális családtervezés is. Ezekben 
a témákban is állok az Önök rendel-
kezésére. 

Kedves táti lakosok! 
 

Jászberényi Linda vagyok, idén 
januártól dolgozom a kertvárosi vé-
dőnői tanácsadóban, hosszú helyette-
sítés után.  

A kibővített tanácsadási rend lehe-
tőséget nyújt kényelmesebb, lassabb, 
minden problémára kiterjedő, 
minőségibb védőnői munkára. A vá-
randós- és csecsemőgondozás alapja 
a munkámnak, azonban feladatom 16 
éves korig a testi és lelki fejlődés 
nyomon követése, valamint a szűrő-
vizsgálatok végzése is. 

Tervezem Baba-Mama Klub bein-
dítását, nem csak a nagy érdeklődésre 
való tekintettel, hanem mert fontos-
nak tartom, hogy a „Gyesen” lévő 
anyukák egy kicsit „kimozduljanak”, 
nyitottabbá váljanak a többiek felé. 
Ezeken az összejöveteleken bővíthe-
tik ismereteiket az egészséges élet-
móddal, gyermekekkel kapcsolatosan 
az érdeklődő Édesanyák. Nem utolsó 
szempont a gyermekek közösséghez 
való szoktatása, melyre szintén kitű-
nő alkalmat nyújt a klub. Természe-
tesen ezekre az összejövetelekre a 
község egész területéről lehet jönni és 
nem kötelezően.  

Kérem, kísérjék figyelemmel a 
plakátokat, a hirdetéseket, melyekből 
értesülhetnek a klubról. Köszönöm a 
figyelmet és egészséges, boldog éle-
tet kívánok mindenkinek: 

 Jászberényi Linda
 

Védőnői I. számú körzet 
2534 Tát, Fő út 58. 

Ádámszki Sándorné védőnő 
Rendelői telefon: 06 33/444-943

Önálló tanácsadás ideje: 
csütörtökön: 11.00 - 13.00 és 

15.00 - 16.00 óráig 
Gyermekorvossal együtt: 

csütörtökön: 11.00 - 13.00 óráig 
 

Védőnői II. számú körzet 
2534 Tát-kertváros, Klapka 

György u. 2. 
Jászberényi Linda védőnő 

Rendelői telefon: 06 33/444-122
Fogadóóra (tisztasági vizsgálat): 

hétfő: 09.00 - 10.00 óráig 
Terhes tanácsadás ideje, 

(terhesgondozási kiskönyv 
kiadása): 

hétfőn: 12.30 - 14.30 óráig 
Védőnői tanácsadás ideje gyer-

mekeknek, csecsemőknek 
(más háziorvost választottak 

részére): 
kedden: 09.00 - 11.00 óráig 

 
Dr. Mosonyi Anna tanácsadása 
gyermekek, csecsemők részére: 

hétfőn: 10.30 - 12.00 óráig 
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a Táti Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekar és a Táti Kultúrház 
Mazsorett Csoportja. A két zenekar 
közös karmesterének, Zagyi István 
karnagynak a vezetésével február 
08-12. között négyfős delegáció járt 
Máltán. A meghívást tevő Sliemai 
Filharmóniai Társaság vezetői be-
mutatták számukra a részletes zene-
i, és turisztikai programtervet. A há-
rom sliema-i fellépésen kívül az 
összevont együttes bemutatja műso-
rát a csodálatos szépségű Gozo szi-
getén található Nadur városban is. 
A szereplések mellett a csoport tag-
jainak lesz lehetőségük megismer-
kedni a főváros Valletta és az or-
szág más nevezetességivel is.  

Máltán, az Európai Unió legkisebb 
országában nagyon régi hagyomá-
nya van az egyházi ünnepeknek és 
fesztiváloknak. Sliemában, a szi-
getország második legnagyobb vá-
rosában 125. évvel ezelőtt az alábbi 
három nagyon jelentős esemény 
történt: a Miasszonyunk Plébánia-
templom megnyitása, a Miasszo-
nyunk művészi szobor megérkezése 
és a Ferences Szerzetesek bejövete-
le. Ebből az alkalomból kerül meg-
rendezésre június végén és július 
elején a 125. Sliema-i Fesztivál. A 
máltai viszonylatban is nagyszabású 
rendezvényre hivatalos meghívást 
kapott a Dorogi Német Kulturális 
Egyesület Bányász  Fúvószenekara,  

Bizonyára jól fog esni a nyári 
melegben fürödni a tenger hűsítő 
vizében. A máltai tartózkodás költ-
ségeinek jelentős részét a meghívó 
fél vállalja, de a repülőjegyet a ze-
nészeknek, táncosoknak kell meg-
vásárolni. Az együttesek tagjai na-
gyon remélik, hogy a hazai 
fellépéseik bevételéből, pályázatok-
ból  és  a  szponzorok  nagylelkű tá- 

mogatásából sikerül előteremteni a 
szükséges összeget. A szakmai fel-
készülés máris megkezdődött annak 
érdekében, hogy méltóképpen kép-
viseljék településeiket, Dorogot és 
Tátot, valamint Komárom-
Esztergom Megyét és Magyaror-
szágot Máltán, a 125. Sliema-i 
Fesztiválon. 

Rózsavölgyi Károly

Látványterv 

Utánpótlás és serdülő csapataink részt vet-
tek a hagyományos Megyei Labdarúgó Szövetség 
által szervezett Téli Teremlabdarúgó Tornán és a 
FICAK-KUPÁN. Jó eredményeket értek el, a kö-
zépmezőnyben végeztek. 

Hosszú bajnoki szünet után március 19-én raj-
tol a Megyei II. osztályú Labdarúgó Bajnokság. 

Csapataink megkezdték a felkészülést a minél 
sikeresebb szereplés reményében. Sajnos a rossz 
időjárás nehézségeket okozott ebben, edzőmér-
kőzést szinte nem is tudtunk még játszani a pá-
lyák alkalmatlansága miatt. Az eterniti általános 
iskola tornatermében és a dorogi műfüves pályán 
edzünk. 

Játékos keretünkben az alábbi változások tör-
téntek: 

Felnőtt csapat. Távozott: Millei Tamás 
(ZOLTEK SE), Tóth Péter (Kesztölc) Érkezett: 
Varga Krisztián (Sárisáp), Varga László (Lábat-
lan), Varga Bálint (Lábatlan), Hajdú Miklós (To-
kod), Dibusz Viktór, Tóth Csaba – újra kezdte. 

Utánpótlás csapat. Távozott: Szárszói Balázs 
(Dorog) 

Serdülő csapatunk meghívást kapott a 
Pellinger Zoltán Kupára, amely 2006. március 
11-én lesz. 

Mechler Norbert Tát SE 
Szakosztályvezető, edző 

 
Néhány adat a kisebbekről is – előkészítő és 

kölyök csapat 
1995-96-os korosztály: Őszi fordulók: Me-

gyei Bajnokság : holtversenyben az 1. helyen ál-
lunk. Bánfi János (volt válogatott labdarúgó) által 
szervezett bajnokságban 8 csapatból a 3-ok let-
tünk holtversenyben. Több neves sportiskola és 
budapesti csapat szerepelt a bajnokságban. 

Január: Országos Teremlabdarúgó Tornán a 
döntőbe jutásért 1:0-ra kaptunk ki a Pécsi MSC 
csapatától és végül 28 csapatból az 5-ek lettünk. 
(NB-s csapatok száma 21 volt) 

Február: Dorog AC klub rendezésében terem-
tornán vettünk részt Dorogon. A csapat 3. lett. A 
torna legjobb játékosa: Sikesdi Márk. 

KMLSZ és az ETELE SE (Esztergom-
Kertváros) által rendezett tornán is részt vettünk, 
a HELL Iskola tornatermében ahol 2. helyezetés 
értünk el. A torna legjobb játékosa: Sikesdi Márk
Csapat tagjai: Kósa Bertold, Kékesi Sebestyén, 
Klányi Kevin, Sikesdi Márk, Kriska Krisztián (el-
igazolt az újpesthez), Karsai Kristóf, Pásztor
Márton, Szabó Tamás, Kovács Szilárd, Kiss 
Dominik 

1997-98-as korosztály: Őszi fordulók bajnok-
ságban a 3. helyen állunk. 

Január: Az Országos Teremlabdarúgó Tornán 
a csapat nem jutott tovább a legjobb 6 közé mert
a Tatabánya SC-től  kikaptunk a csapatmérkőzé-
sek után. Sok-sok NB-s és sportiskolás csapat kö-
zött nem hoztunk szégyent az egyesületünkre. 

Február: Sajnos a Pilismarót SE szervezésé-
ben megrendezett tornán a csapat sérülések és be-
tegségek miatt nem tudott tovább jutni a csapat-
mérkőzések után. 

A KMLSZ és az ETELE SE szervezésében
rendezett kupán a csapat az 1. helyen végzett. A
torna legjobb kapusa: Üveges Sebastián, A torna 
gólkirálya: Kiss Dominik. 

A ZOLTEK SE újra megrendezte a Farsangi
Tornát, ahol mi is meghívott vendégek voltunk. 
Csapatunk a 4. helyen végzett. Egy sajnálatos sé-
rülés is történt, ugyanis Tóth Dániel keze eltörött,
amit műteni kellett. (Jobbulást és mielőbbi 
gyógyulást kívánunk neki.) A torna legjobb játé-
kosa: Kiss Dominik  

Csapat tagjai: Üveges Sebastián, Kellner 
Károly, Horváth Ádám, Páldi Patrik, Tóth Dániel,
Kiss Dominik, Fekete Stewe, Nagy Dániel, Hor-
váth Erik. 

Az előkészítő csapat tagjai már nagyon várják 
a tavaszt, hogy többet tudjanak edzeni a pályán,
ugyanis a szülők anyagi segítsége nélkül csak he-
ti 1 órát tudunk edzeni teremben. Az összeszedett 
pénzből minden csütörtökön másfél órát edzünk 
Párkányban egy általános iskola tornatermében. 
(A segítséget köszönjük a szülőknek – TÁT SE) 

Sebák Lajos edző

F E  L H Í V Á S ! 
A TÁT SE szeretettel várja csapataiba a focit 
kedvelő 1996-2002 között született gyereket! 

Megye II. o. Felnőtt és Ifjúsági bajnokság 
tavaszi sorsolása 

14. Forduló 2006.03.19. 14.30 és 12.30 óra 
Héreg FC – Tát SE 
15. Forduló 2006.03.26. 14.30 és 12.30 óra 
Tát SE – Csémi SE V. 
16. Forduló 2006.04.02. 16.30 és 14.30 óra 
Baj KSE – Tát SE 
17. Forduló 2006. 04.09. 16.30 és 14.30 óra 
Tát SE – Tokod Ü. SC 
18. Forduló 2006. 04. 16. 17.00 és 15.00 óra 
Kocs KSE – Tát SE 
19. Forduló 2006. 04. 23. 17.00 és 15.00 óra 
Szabadnap 
20. Forduló 2006. 04. 30. 17.00 és 15.00 óra 
Várgesztes SFE – Tát SE 
21. Forduló 2006.05. 07. 17.00 és 15.00 óra 
Tát SE – Oroszlányi SZE 
22. Forduló 2006. 05.14. 17.00 és 15.00 óra 
Héreg FC – Tát SE 
23. Forduló 2006.05. 21. 17.00 és 15.00 óra 
Piliscsév SE – Tát SE 
24. Forduló 2006.05. 28. 17.00 és 15.00 óra 
Tát SE – Gyermely SE 
25 Forduló 2006. 06.04. 17.00 és 1500 óra 
Dömös SE – Tát SE 
26. Forduló 2006.06.11. 17.00 és 15.00 óra 
Tát SE – Tarján FC 

 
Megye II. o. Serdülő bajnokság 
Északi csoport Tavaszi sorsolás 

  9. Ford. 04.01. 9.30  Tát - Csolnok 
10. Ford. 04. 08. 9.30 Kesztölc - Tát 
11. Ford. 04.15. 9.30  Gyermely - Tát 
12. Ford. 04.22. 9.30  Tát - Dömös 
13. Ford. 04.29. 9.30  Tát - Annavölgy 
14. Ford. 05.06. 9.30  Csolnok - Tát 
15. Ford. 05.13. 9.30  Tát - Kesztölc 

 
Megye II. o. Felnőtt bajnokság 

Őszi végeredmény 
10. Tát   10  2-3-5  12-19  0p 

Megye II. o. Ifjúsági bajnokság 
Őszi végeredmény 

2. Tát    11  9-0-2  66-19  27p 
Megye II. o. Serdülő bajnokság 

Északi csoport Őszi végeredmény 
1. Tát    8  7-0-1  84-8  21p 
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Látványterv 

Csakhogy apja fia volt  mindkettő.  Szívük parancsára szöktek el ők is, 
mentek a parancsnokságra bejelentkezni. Egyedül maradt. Igaz ugyan, 
hogy a munka dandárja már befejeződött, de az is igaz, hogy egyedül rossz, 
nagyon rossz. Azért csak  tűrt csöndben, békességben, fájón. Erre nevelték. 
Ez ivódott be minden porcikájába: tűrj és hallgass, akárminő bajod legyen 
is. Hát ő hallgatott.  Még az kellene, hogy lássák rajta a szenvedést. Mert 
azért fáj, sajog a szíve.  A ráncok még mélyebbek lettek az arcán. Bőre, akár 
a pergament, megsárgult.  Nehezére esett a mozgás, csoszogó léptei súlyos-
sá váltak. Megöregedett, összetöppedt. Tudta ezt ő is. Észrevette, a Deres 
megmutatta neki.  Olyan szeme volt annak a lónak, akárha tükörbe nézne 
az ember.  Hát ő belenézett! 
  Két hónapja már, hogy elszöktek a fiai. Akkor még kemény-húsú, buja 
lombtestű árnyékuk volt a fáknak. Most csontos karjaikkal görcsösen ka-
paszkodnak az ég felé. 
   Nem egyszerre hozták meg a halál-hírt. Igaz, hogy nem is egyszerre halt 
meg a két szép szál fia. Csak ült, bólogatott hetekig. Aztán eljött a nap, 
hogy befogta a Derest, megvárta az estét, és belevágatatott a vak sötétbe. – 
Siess jó lovam, ahogy a Csillag szokott, Jóska gazdád pirosan ragyogó arc-
cal száguldott rajta. Ne hidd, hogy meghalt. Nem halt ő meg. Fuss akár a 
szélsuhancok! A Csillag se pusztult el. Ágyúgolyó… szentségtörés olyat 
hazudni, hogy az ölte meg őket. Vigyázott rájuk az erdő, kivonult velük az 
ütközetre. 
- Vigyázz, hogy meg ne botolj, Deres vigyázz! Sanyimat se nyársalta fel az 
osztrák szurony. A fű vigyázta lába lépését. Fuss, Deres! Élnek a fiaim. Be-
lenőttek a fába, füvekbe. Ott száguldanak a Csillag hátán, és pusztítják az 
ellenséget. Szaladj jó lovam, segítenünk kell nekik. 
  Örzse anyót repítette a ló. Eltűntek az ismerős tanyák, el a jó-szagú földek. 
Hajnalodott. Egyszerre rettenetes nagy keserűséget érzett. Nem messze 
ágyúzni kezdtek. Aztán, amikor felszállt a köd, meglátta az osztrák lövege-
ket, amint öklendeztek magukból halált. Ordítani szeretett volna a fájda-
lomtól. Már tudta, hogy halottak a fiai. Most értette meg halálukat. Meg-
csapkodta a Derest. Sírt. Torkán hörgés szakadt fel. 
- Tékozlók, tékozlók! – sikoltotta, és vágtatva vitte, röpítette a ló az ágyúk 
torka felé…                                                                                   Mészáros István 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

Felelős Kiadó: Szenes Lajos polgármester; Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: polghivatal@tat.hu 
Szerkesztő: Mészáros István, Hámos László; Tel/Fax: (33) 504-710; Készült VENTOR ’94 Nyomdaipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 

Sokak nagy álma volt, hogy Táton elinduljon 
egy olyan iskola, ahol kifejezetten művészeti is-
mereteket sajátíthatnak el a tanulók.  Az álom
valóra vált, hiszen szeptemberben megnyitotta 
kapuit  a  Múzsák Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény. Az iskolát egy alapítvány működteti, 
amely Budapesten és Pest megyében is több te-
lephellyel rendelkezik.   
   A Múzsák Művészeti Iskolába összesen hétszáz 
gyermek jár. Hogy Táton mi a valós álom-
helyzet, arról Filip Csabánéval beszélgettünk. 
Mint az iskolaigazgató-helyettes elmondta, a tan-
év elején, festészet-, moderntánc-és színjáték tan-
szakokra, mintegy kilencvenen jelentkeztek.
Megtudtuk, az alapfokú művészeti iskola - töb-
bek közt- abban különbözik a közismert szakköri
rendszertől, hogy központilag, több évfolyamra
kidolgozott tanterv szerint, dokumentáltan ellen-
őrzött minőséggel működik. A tanulók államilag
elismert bizonyítványt kapnak, majd  - az alap
fok elvégzése  után  művészeti  vizsgát  tesznek.
Hattól huszonkét éves korig, iskolától, lakhelytől,
előképzettségtől függetlenül, mindenki részt ve-
het e képzésben. A  heti négy „ művészetis ” óra
mindig a délelőtti tanítás után jelent elfoglaltsá-
got a növendékeknek. A sokrétű képzéshez tarto-
zik, hogy például a festészet tanszakon a gyerme-
kek nemcsak festéssel, hanem többféle kézműves
technikával, és számos képzőművészeti tevé-
kenységgel is foglalkoznak. 

De Tátra visszatérve, örömmel hallottuk, hogy a
meghirdetett táncok közül a modern-táncra volt a 
legnagyobb igény. Mivel a színjátszásnak már ha-
gyománya van a nagyközségben, így szinte termé-
szetes volt e tanszak beindítása is.  A táti általános
iskola, mindenben segítőkész partnerként,  örömmel 
fogadta a lehetőséget. A művészeti iskola tanárai jól 
képzett, helyi pedagógusok. A tát-kertvárosi, és a 
nagyközségi általános iskolában, a színjáték tansza-
kon Brilla Istvánné, a festészeten Hédlné Lukácsy 
Ilona,  és  Priberszkyné Mezei Andrea, a modern-
táncon pedig Schalk Tímea tanít. Az elvégzett 
munkát félévenként bemutatók összegzik: a gyere-
kek a nagyközönség előtt is bemutathatják tudásu-
kat, produkcióikat, alkotásaikat. Az idei tanévben a 
színjátékosok Romhányi-összeállítással, A dzsungel 
könyvével, és a Boldog Herceggel léptek színpadra.
Modern-táncosaink farsangi mulatságokon, és a fél-
évi vizsgán szórakoztatták a közönséget, a festészet-
tanszak növendékei pedig az általános iskolában
rendeztek sikeres kiállítást. Alig kezdődött el a má-
sodik félév, máris az év végi bemutatókra, felkéré-
sekre készülődnek. 
   Valamennyi "művészeti" tanár azt szeretné, ha a 
náluk tanuló, fejlődő gyerekek munkáikkal kedvet
keltenének a többiekben is a művészeti oktatásban
való részvételre, ha szorgalmuk példává válna 
azoknak, akik még nem tartják fontosnak megtalálni
a tehetségüket kibontakoztató, iskolán kívüli elfog-
laltságot.                                                             -mi-

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
 

Értesítjük azokat a szülőket, akik munká-
ba szeretnének állni, és gyermekük 2006 
szeptemberétől 2007 májusáig betölti má-
sodik életévét, hogy a beiratkozás ideje 
2006 március 20-24-ig lesz. 
Tekintettel a 10 fős férőhelyre, kérjük a 
fenti időpontban jelentkezzenek! 
A beiratkozáshoz szükségünk lesz a szü-
lők személyi igazolványára és a gyermek 
anyakönyvi kivonatára. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
óvodai beiratkozás 2006. 03. 20-tól 2006. 
03. 24-ig tart, reggel 8 órától délután 15 
óráig. 
A beiratkozáshoz kérjük a gyermekek 
anyakönyvi kivonatát, és a szülők szemé-
lyi igazolványát. 

ISKOLAI BEIRATKOZÁS 
2006./2007. tanévre 

 

2006.04.03. hétfő 8-14 óráig 
2006.04.04. kedd 10-16 óráig 
2006.04.05. szerda 10-16 óráig 
Beiratkozáskor be kell mutatni a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát és a 
fejlettségről szóló szakvéleményt 

- Tékozlók! - kiáltott két, legényforma fiára Örzse anyó. Pusztuljatok a 
szemem elől, ne is lássalak titeket!- Kezében vasvilla fénylett, visszavert 
minden sugarat. Dél volt, ömlött rájuk a napfény, és félelmetesnek tűnt a 
törékeny asszony kezében az a szerszám.  
   A Rideg-fiúk, a húszéves Sándor, meg a két évvel fiatalabb Józsi jobbnak 
látták eltűnni anyjuk haragja elől.  
   - Mi a nyavalyát akartok csinálni? Elmenni, szétszóródni a világba?! – hal-
latszott még a kert végéről is kemény haragja. A fiúk tudták, a mamával 
nem tanácsos összeakaszkodni, különösen nem, amióta meghalt az apjuk.  

Ott gubbasztott hát a két legény egy kivágott diófa törzsén. Hallgattak. 
Egyre csak azon járt az eszük, hogyan lehetne legalább az egyik lovat a fé-
szerből kiszöktetni. Igaz, mindketten huszárnak akartak menni, s ahhoz bi-
zony két jó ló kell, de hát a mama se maradhat igás nélkül. A Csillagot, azt 
igen! Azt muszáj valahogy kilopni, igazi hátaslónak való. Karcsú, gyorslá-
bú, jó patájú. Csakhogy melyikük haragítsa magára ezt a jó asszonyt? Mert 
a tolvajláshoz elég egy ember. Sorsoltak hát, Sanyié volt a rövidebb fadarab. 
Ő maradt ló nélkül… Mindegy az, vörös-sipkásnak áll. Beesteledett, amikor 
nagy elszántsággal fölálltak, hogy kik-ki tegye a maga dolgát.  
  - Aztán jól figyelj, Józsi! Arra vigyázz, ne csapj zajt a Csillaggal!  
  Sikerült. Még akkor este nekivágtak a messzi rónának. Hívta őket is vala-
mi. Az apjuk, néhány hónappal ezelőtt hasonlón szökött el forradalmi ka-
tonának.  Az első rohamban átszúrták egy karddal. 
   - Nem mentek sehova! Inkább kikaparom a szemetek! Velem maradtok, 
nem adlak katonának. –mondogatta a gyászhír után az anyjuk.   

 Jöttek akkoriban keresztül a falun a honvédek.  Ha betértek a Rideg – 
ház udvarába, vizet is alig kaptak, nemhogy étekkel, abrakkal, szállással 
traktálták volna őket. Ez volt a parancs: - Nekünk elvitte ez a háborúsdi a 
gondviselőnket, mért adnánk ezután bárbit? – zsörtölődött az aprócska asz-
szony. A fiúk is kezdtek már igazat adni neki. 


