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Juhász Gyula - Karácsonyi köszöntés (részlet): Betlehemi csillag / Szelíd fénye mellett / Ma az égen és a földön / Angyalok lebegnek. / 
Isten hírvivői / Könnyezve dalolnak / Békességet, boldogságot / Földi vándoroknak. 

 

 

Miskolci Judit: 
Karácsonyi álom 

 

Fehér fátyol lepi el a távolt,  
ismét beköszönt egy várva-várt  
   álom.  
Hópelyhek hullanak a fák ágaira,  
nekik is elmesélik hosszú utukat.  
 
Minden állat hegyezi a fülét,  
kicsalogatnak medvét és ürgét.  
Madár száll le az ágakon,  
hogy itt legyen és álmodjon.  
 
Együtt fázik sok apró állat,  
kiket a nagyok körbezárnak.  
Kuporodnak, mégse fáznak,  
mert eltereli őket a varázslat.  
 
Az erdő bölcse, a bagoly is figyel,  
a pajkos madár most nem csiripel.  
A mókus sem gyűjt szorgosan,  
a farkas sem néz ma morcosan.  
 
Nem értik, hogy hol késik az  
   álom,  
a hópehely csak kuporog az ágon.  
Hogy az álom ez volt, érzik már,  
a karácsonyi szellő ismét erre jár. 

KÖZFELADATAINKRÓL 2008 ADVENTJÉN 
 

Az adventi várakozás felekezeti hovatarto-
zástól függetlenül mindnyájunknak lehetőséget 
kínál egyfajta, a közeli múlttal való szembené-
zésre, visszatekintésre. E kicsinyke távlat jó-
voltából a történéseket, ezen belül a magunk 
szerepét, eredményeinket, mulasztásainkat, 
erényeinket és hibáinkat erősebb kontúrokkal 
látjuk. A karácsonyra való felkészülés során, a 
magunk körül megteremtendő csendben a fen-
tiek, mint a némafilm felvételei peregnek fel-
frissülő emlékezetünkben. A betlehemi kisded 
fogadásához nagytakarítást végzünk, nemcsak 
a lakásunkban, környezetünkben, de lelkünk-
ben is tisztaságot teremtünk. 

Ezek adhatnak erőt, hogy számba vegyük a 
jövőben megoldandó közös feladatainkat. 
Képviselő-testületünk a már ismerhető tételek 
számba vételével elkészítette a 2009. évi költ-
ségvetési koncepciót. Nyilvánvaló, hogy az 
állami támogatások rendre alacsonyabbak a 
jelen évihez képest. Ha az energiaköltségek 
jelentős emelkedését nézzük, a közszféra 
bérbefagyasztása ellenére is a kötelező intéz-
ményi működtetések révén sajnos jelentős for-
ráshiány jelenik meg az önkormányzat rend-
szerében. 

Ez csak nagyon szigorú gazdálkodással 
lesz kezelhető. A képviselő-testület utasította 
hivatalát, hogy a kiskincstár rendszer alkalma-
zásával, s az energia és közüzemi szolgáltatá-
sok még ésszerűbb felhasználásával tegyen 
meg mindent a dologi kiadások szinten tartása 
érdekében. Ez természetesen csak az intézmé-
nyek vezetőivel és dolgozóival közösen viselt 
felelősséggel és együttműködéssel lehetséges. 
Csak ez teremti meg annak lehetőségét, hogy 
az önkormányzat működéséhez ne kelljen je-
lentős hitelfelvételhez folyamodnunk. A kép-
viselők tisztán látják, hogy a fentiek alapján 
biztosítható csak a nevelési-oktatási, szociális 
és kulturális intézményeink még elégséges 
működtetési szintje. 

Meg akarjuk őrizni a sport és civil szerve-
zetek támogatási mértékét 2009-ben is. Fon-
tosnak tartjuk, hogy helytörténeti, értékmegőr-
ző törekvések is megvalósulhassanak. 
Ugyanakkor tudott számunkra, hogy feladata-
ink finanszírozását szolgáló bevételi lehetősé-
geink jelentősen beszűkülnek. 

Érezzük, hogy a közigazgatási területünkön 
működő kis- és középvállalkozások a létükért 
küzdenek, ezért tovább nem terhelhetőek. 

Közösen kell keresnünk a működési feltételeik 
javításának lehetőségeit, hogy a foglalkoztatás 
szintjét megtarthassák. 

Ismert a táti polgárok előtt – a testületi ülések 
anyagai alapján – hogy a hat település közös tu-
lajdonát képező nyergesújfalui hulladéklerakót 
2009. január 1-től kommunális hulladék elhelye-
zésére nem használhatjuk. Így a közös szolgálta-
tónkkal, az AVE Hulladékgazdálkodási Rt-vel 
történt megállapodásunk szerint a begyűjtött hul-
ladék a tatabányai lerakóra kerül. Ennek kezelési 
költsége kikerül a kommunális helyi adóból. A 
szolgáltatási díjak megállapítása a bizottságok-
ban éles vitákat indukált, érthető módon. Nehe-
zen vették tudomásul a képviselő társaim, hogy 
egy 110-120 literes edény ürítési díja ÁFA-val 
együtt meghaladja a 300 forintot. A szerződéskö-
téssel járó információkról részletes tájékoztatást 
fogunk adni. E terhek növekedésével valameny-
nyi-ünknek szembe kell néznie. A képviselő-
testület is megtette, s az egyetlen helyi adót mi-
nimális mértékre, 3000 Ft/ingatlan állította be, s 
elvetette az építményadó bevezetését. Viszont az 
így befolyó összeg ténylegesen kommunális, fej-
lesztési célokra lesz fordítható. Ez fontos, mert a 
gazdálkodásunk nehézségei ellenére sem mond-
hatunk le fejlesztési szándékainkról. 

Azért, hogy 2009-ben is jelentős infrastruktu-
rális beruházásokat tudjunk megvalósítani, töre-
kedni kell egyéb pályázati források bevonására, 
hasonlóan mint jelen évben. 2008-ban jelentős 
pályázati támogatásokkal 100 millió forintot 
meghaladó fejlesztéseket hajtottunk végre az Új-
telepen a Lehár, Liszt és Kálmán utcák burkolati 
építésével, a községi iskola vizesblokkjának fel-
újításával, valamint a Halászcsárda – Tát-Depó 
kerékpárút depói átvezetés és közvilágítás kiépí-
tésével. Ezt a fejlesztési dinamikát kívánjuk foly-
tatni az akut 10-es út mogyorósbányai csomó-
pontjának, és Hősök tere – mint településközpont 
– kialakításával. Ezt két nagymértékben előké-
szített pályázat támogatásával 2009-ben remé-
nyeink szerint kivitelezhetjük. Ezzel párhuzamo-
san pályáztatjuk a kertvárosi Hunyadi-Rét-Rózsa 
gyűjtőút építési terveket, és szándékozunk hozzá 
kapcsolni a csatlakozó utcákat is. Feladataink, 
terveink adottak, megvalósításuk kizárólag közös 
akarattal, a tátiak és a képviselő-testület összefo-
gásával lehetséges. 

A fenti gondolatok jegyében kívánunk min-
den táti polgárnak áldott, békés karácsonyi ünne-
peket.                        Szenes Lajos polgármester 

 

Fésűs Éva: Karácsonykor 
 

Karácsonykor 
fényesek a felhők,  
csillagokból 
horgol a tél kendőt.  
Ráteríti  
hegyek tetejére, 
fenyőágnak  
jégrojtos a vége. 
Karácsonykor 
mindenki varázsol, 
meglepetés 
bújik ki a zsákból. 
Szekrényeknek  
titkos rejtekéből,  
édesapám  
legmélyebb zsebéből.  
Karácsonyra 
kalácsot is sütnek, 
nincsen ennél 
izgalmasabb ünnep! 
Ajándékot én is 
készítettem, 
amíg készült 
majdnem tündér lettem! 
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Látványterv 

Tüzes Trónon 

 

 

HIBABEJELNTÉS 
 

Utcai világítás 
izzók cseréje 

 
TIVI Kft 

Ezúton tisztelettel hívunk és várunk 
minden Táton működő vállalkozást, 

 
2009. január 22-én csütörtökön, 

17 órai kezdettel 
 

egy év eleji közös gondolkodásra 
a táti kultúrház kiállító termébe. 

  
Tát Nagyközség Képviselőtestülete 

 

EMLÉKHANGVERSENY A TÁTI ZENEKAR ELHUNYT TAGJAIÉRT 
 

 

Fiatalok százaival kedveltette meg a hangszereket: hegedűt, har-
sonát, tenor és bariton kürtöket. A zenetanítás mellett sokat hang-
szerelt. A klasszikus és könnyűzenei műveket „testre szabta, igazí-
totta” a zenekarok számára. Zeneszerzőként is kiválót alkotott. A 
Dorogi Bányász Zenekar másodkarnagya volt, de emellett megala-
pította a Polka parti szórakoztató együttest, amely később a táti 
zenekar gerincét alkotta. Áldásos tevékenysége máig pótolhatatlan. 
Kitűnő művész volt, de lélekben mindig megmarad egyszerű mun-
kás embernek. Halála előtt három héttel még a karácsonyi koncer-
tet vezényelte. A kórházi ágyról engedték el orvosai. Mi tátiak, el-
szorult torokkal, könnyes szemmel hallgattuk végig a 
hangversenyt. Halálakor, 1988-ban még csak három éve működött 
a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar, de ez alatt a rövid idő 
alatt óriási lelkesedéssel, munkával alakította ki az együttes máig is 
jellemző arculatát. 20 évvel ezelőtt, 65 éves korában ragadta el sze-
retett tanítványai, zenésztársai köréből a halál.  

Idén távozott el közülünk a zenekar egyik meghatározó szemé-
lyisége Hauber Ferenc Az ő segítsége nélkül ma nem szólnának a 
szép táti polkák, keringők. Franci bácsi, aki 1929-ben látta meg a 
napvilágot Táton, egész életét végig kísérte a zene. 1947-ben az 
akkori táti fúvószenekar karmesterénél, Keil Mihálynál kezdett el 
zenét tanulni. Tagja volt a „Nagy Bandának” majd az 1963-ban 
alakult „Sramli zenekarnak” is. A 15 éves „szünet” után egyik fő 
megalapítója volt a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekarnak. 

A féltett zenei anyagot az új együttes rendelkezésére bocsátotta, 
hogy ne merüljön feledésbe e párját ritkító zenei hagyomány. Az 
eltelt 23 év alatt kiemelkedő munkát végzett ez együttes érdeké-
ben. Egyik fő szorgalmazója volt a külföldi kapcsolatoknak. Házá-
nak ajtaja mindig nyitva állta hozzánk látogató fülföldi zenésztár-
sak előtt. Sok szép zenés estét töltünk el együtt borospincéjében. 
Mindig törekedett arra, hogy vendégeink jól érezzék magukat, jó 
hírünket vigyék szerte a világba. Kiemelkedő zenei munkáját, a 
zenekar érdekében kifejtett tevékenységét a Német Nemzetiségi 
Zenekari Szövetség 1998-ban kitűntetéssel ismerte el.  

Ezzel a szép mottóval emlékezünk minden meghalt zenésztár-
sunkra: „Nem az hal meg, akit eltemetnek, csak az hal meg, akit 
elfelednek.” 

Kátai Ferencné zenekari elnök 

A temetőkben még nem hunytak ki a halottainkra emlékező 
gyertyák fényei – a táti Kultúrházban ismét gyertyákat gyújtottunk. 
A megemlékezés hangjai csendültek fel 2008. november 16-án, es-
te hat órakor a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar hangszerei-
ből. Vasárnap este a muzsika Bulhardt Vilmosért – aki a zenekar 
első karmestere volt – és Hauber Ferencért – az 1985-ben alakult 
együttes egyik megalapítójáért csendült fel. De megemlékeztek a 
táti zenészek a 23 éve alakult együttes azóta elhunyt tagjairól is 
kiknek névsora: Fischer János, Hám János, Parti József, Schreck 
József, Lencsés Lajos, Schillig Attila, Szabó Mihály, Petrás Tibor, 
Sasvári Rudolf , Maklári Gábor, Pothorszki Lászlóné. 

A több, mint 800 éves Kis-Duna menti nagyközség, – mely szí-
vesen használja „Dunakanyar Nyugati Kapuja” nevet és a „Magyar 
Vatikán” kisöccsének is szívesen nevezi magát – sváb hagyomá-
nyokra épülő zenei élete mindig is híres volt a környéken. A jelen-
legi zenekar elődei a politikai élet hullámzásai miatt hol működtek, 
hol pedig hallgatásra kényszerültek. A második világháború előtt a 
híres táti fúvószenekar a „Nagy-Banda” – még szekereken utazva 
– a távoli falvakban is fellépett. Vezetője Keil Mihály is volt.  

A háború után különösen nehéz idők jártak a sváb falvakra. Így 
nem csoda, hogy 1958-ban az együttes feloszlott. Később, 1963-
ban „Sramli zenekar” néven újra szerveződött. Sajnos 1970-ben ez 
a fúvós együttes is megszűnt. A feloszláskor összeültek öten, zené-
szek. A régi - sok évtized alatt összegyűlt - kottákat titkos helyre 
elzárták, Tisch Márton és Hauber Ferenc vezetésével. Megegyez-
tek, hogy csak akkor nyitják fel a ládát, ha látják, hogy a táti dalok 
tolmácsolására alkalmas az idő, és zenekar is alakulhat már a falu-
ban. Ez az idő 1985-ben érkezett el. A szétszóródástól féltett táti 
kották Hauber Ferenc segítségével kerültek elő a még élő régi ze-
nésztársak beleegyezésével.  

Szerencsére az értékes zenei anyag az új táti zenekar karmester-
ének Bulhardt Vilmosnak kezébe jutott. 1985 karácsonyán elindult 
a máig is sikeres Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar története.  

Bulhardt Vilmos lett az új zenekar első karmestere. A legendás 
zeneszerző, karmester, tanár a „Szőke lány” dallamára írt szignál-
lal indította útjára a táti zenekart 1985-ben. Személyisége meghatá-
rozója volt a dorogi szénmedence zenei életének, annak valameny-
nyi zenekara magáénak tekintette őt. A környéken nem volt olyan 
együttes, ahol nem dolgozott volna. 

A villanyszerelő szakmunkás fiatalemberből a zeneművészeti 
főiskola harsona tanszakán végzett diplomás művész lett. A főisko-
la befejezése után a Budapesti Jégrevüvel járta a világot. De nem 
szédítették meg a sikerek. Visszatért szülőfalujába – Dorogra – és 
mint kiváló zenetanár egész életében azon fáradozott, hogy fiatal 
tanítványai mielőbb a zenekarok tagjaivá érjenek. Zenetanárként 
Dorogon, Csolnokon, Nyergesújfalun fejtette ki áldásos tevékeny-
ségét. 

 

Tel: (33) 512-592 
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Látványterv 

A táti egyenesről, autó-motor versenypályáról a felmenő 
őseinktől hallottunk. Élményeik, elmondásaik szerint emlé-
kezünk és kutatjuk országos hírű történeteinket.  

Az elmúlt évtizedekben többször volt beszédtéma, hogy 
ki rendezte, mikor, hogy voltak a versenyek, kik voltak a 
versenyzők? 

Fiatal korunkban 1955-56-ban baráti társaságban 
(Schmidt László, Farkas Ferenc szülei motorjaival), melyek 
a versenypályán is haladtak, motoroztunk és beszélgettünk a 
versenypályáról. Huszonéves korunkban 1960-as években a 
tulajdonunkban lévő, azóta old-timerré lett motorokkal ver-
senyt is rendeztünk a táti versenyek tiszteletére. A mai 
futbalpálya körül, (akadályokkal nehezítve volt a verseny 
megtartva) melyet Keleti (Keil) Márton nyert meg a mai 
napig üzemelő Csepel motorommal.  

A régi motorok iránti megbecsülésem alapján gyűjtöt-
tem, vásároltam az old timer motorokat (Sachs, Mátra, Cse-
pel) melyeket megőrzésre, javításra adtam át Gera Tamás-
nak, aki szintén gyűjtő, elhivatott ifjú a régmúlt emlékek 
iránt. 1993-ban a dorogi gyűjtő Pick József-et felkeresve 
kaptam egy újságcikket, mely a „Hírlap” 1929. június 23-i 
számában tudósított a táti versenyről képes beszámolóval.  

1998-ban az esztergomi Duna rádió riportere készített 
velem egy interjút, többek között a versenypályáról is szó 
került, több újság is írt az eseményről.  

1999. december 15-én megtartott a Táti Helytörténeti Ér-
tékmentő Közhasznú Alapítvány, továbbiakban THÉKA 
kuratóriumi ülésén elfogadtuk a 2000-es évre tervezett, a fa-
luközösség segítségével elvégzendő munkatervet. A 10 el-
végzendő feladat közül a második volt, mely határozatban 
vállalta az első magyar autó-motor versenypálya megjelölé-
sét emlékkővel. Kértük a Polgármesteri Hivataltól a terület 
felhasználási engedélyt illetve, hogy a KPM-től kérjen en-
gedélyt. Határidő 2000. október 30. volt. Nyolc év után 
örömmel írok a fejleményekről. Ez év tavaszán jött egy le-
vél Németországból a Polgármesteri Hivatalhoz, mely ér-
deklődik, mi lett a híres táti versenypályával. 

Valószínűleg a levél is segített, hogy az emlékhely terü-
lete megnyugtatóan rendeződött és elkezdődött a megvaló-
sítás. Kátai Tamás a falu ifjú önkormányzati képviselője, 
szintén elhivatottja a régi emlékek, események megmenté-
sének, már a szakmája is mint restaurátor kötelezi a táti ér-
tékek, hagyományok ápolására. A segítségével, mint a 
THÉKA egyik kurátora is, az elhivatott fiatalok összegfogá-
sával, valamint személyes vezetésemmel Kostyál János ter-
vező segítségével az 1990-es évek elhatározása szerinti ter-
vezés és kivitelezés elkezdődött. 

Időközben felmerült a faluban egy elgondolkodtató kér-
dés, kell-e a falunak emlékhely, megemlékezés a régmúlt 
időkről? Mint már többször elmondtuk, aki nem becsüli a 
múltat a jelent sem tudja értékelni. Az emlékhely megvaló-
sításánál figyelembe vettük, hogy a kivitelezés ne terhelje a 
falu költségvetését. Eredeti fellelhető kilométer és 100 m-t 
jelző kövek összegyűjtésével, Fülöp Ferenc kőfaragó mester 
a kövek ingyenes restaurálásának segítségével állítottuk fel. 
A fémtáblákon a montírozást a Budapesti VELIPE Kreatív 
Stúdiótól Zábor György úr ingyen végezte el. A marási 
munkákat a Budapesti Völgyi György készítette el. Segítsé-
günkre volt a munkálatokban még Mechler János, Farkas 
Béla, Hajdú András is. A járófelület kivitelezését Szabó 
Mihály építőmester vállalta az eredeti versenypálya megépí-
tésénél használt technológia szerint. A megvilágítás szüksé-
gességére, kivitelezésére a későbbiekben kerül sor.  
 

Megemlékezés a táti versenypályáról 
 

 

A Polgármesteri Hivatal az ala-
pozási munkálatokra szánt összeget 
a THÉKA által felvállalt munkála-
tokra átutalja. Kérjük a táti polgáro-
kat, hogy vigyázzanak az emlék-
helyre, legyenek büszkék a Táton 
történt eseményekre. 

Az alábbiakban a versenypályá-
val kapcsolatban egy rövid áttekin-
tést adunk. Amennyiben valakit bő-
vebben érdekel, úgy egy 
részletesebb történeti leírást is tu-
dunk biztosítani.  

Magyarországon az útépítés terü-
letén nagy haladást jelentett a Buda-
pest – Bécsi állami közút táti 47-50 
km-es kísérleti szakaszának megépí-
tése. Az első igazán sikeres betonút 
1927 őszén épült meg. Ez volt az el-
ső betonút, mely nem porladt el és 
1954-ig ilyen anyagösszetétellel ké-
szültek a betonutak. A korábbi há-
rom kísérleti szakasz rövid idő múl-
va elporladt. 

A nagyon sikeres autó-motor ver-
senyző a magyar Delmár Walter ja-
vaslatára itt rendezték a Királyi 
Autómobil Club gyorsasági, nem-
zetközi versenyeit 1926-től 1934-ig. 
1926-ban még makadám úton ren-
dezték a versenyeket, így a nézők a 
nagy portól alig látták a versenyző-
ket. Majd 1927 őszétől az elkészült 
három km-es egyenes betonpályán 
rendezték az álló- és repülőrajtos, az 
úgynevezett a kor divatos „lanse, 
lansze, fleer” versenyeket. A repülő-
rajtos 1 km ráfutással, 1 km stoppe-
res mérési szakasszal és 1 km kifu-
tási szakasz után fordulás és 
ugyanezek szakaszának megtétele 
alapján a két mért km/óra átlagse-
besség alapján számították ki a vég-
leges eredményt.  

Ezen az útszakaszon elért világ-
rekordokkal Tát neve nemcsak az 
európai, hanem a tengerentúli la-
pokba is bekerült, ismertté vált.  

A hazai versenyzők rekordfuta-
mai és a pályán 1932-ben a BMW 
gyár kompresszoros gépével Ernst 
Henne 243,2 km/óra átlagot ért el. 

Ezzel megjavította a fennálló vi-
lágrekordot, mely hír bejárta a vi-
lágot. 1934 után a versenyek 
Gyónra kerültek, amikor elkészült 
az 5. sz. Budapest-Szeged-Belgrád-
i állami közút. 

Miért pont Táton építették meg 
a versenypályát, mely a világon el-
sőként volt alkalmas ilyen verse-
nyek lebonyolítására? A kutatások 
szerint nagyban meghatározó lehe-
tett Tát másik hírnév gyarapítójá-
nak a Holdampf család Halász-
csárdájának. 

A kor nevezetes meghatározó 
személyei itt találkoztak és dönt-
hettek a versenypálya helyéről. A 
versenypályáról már több tényfel-
táró újságcikk, rádióadás jelent 
meg és a Közlekedési Múzeum is 
foglalkozott vele, mely sok infor-
mációt adott. 

Többek között személyesen je-
lentkezett Budapestről Tarapcsák 
Péter úr, elmondása szerint közel 
egy órás eredeti filmarchívum van 
a birtokában a táti versenyekről. 

Azt javasolja, hogy legyen 
Táton oldtimer autó-motor bemuta-
tó, felvonulás esetleg verseny az 
emlékhely tiszteletére. 

Tapasztalt szervező, és felajánl-
ja segítségét. Azóta több klub is je-
lentkezett. Írásom legyen tájékoz-
tató ismertetés és egyben egy 
kérdést is megfogalmazó. 

Szükséges-e a falunak a régmúlt 
felkutatása az emlékek megtartása, 
követése? 

A jelenleg eddig felkutatott bir-
tokomban lévő anyagot minden ér-
deklődő számára bemutatom.  

Végezetül a THÉKA nevében 
köszönjük mindazok munkáját, 
akik hozzájárultak az emlékhely 
megvalósításához, valamint tiszte-
lettel köszönjük az adójuk 1%-ból 
2008-ban felajánlott összegeket! 
Előzetes köszönettel várjuk a 
2009-es felajánlásokat is, melyeket 
közhasznú feladatokra fordítunk!  

Szabó József a THÉKA nevében 
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Látványterv 

 

Bemutatjuk Szabó Mihályt 

Tát díszpolgárát 

Míg fiának gyermekei a szomszédban élnek, Ők igencsak minden-
napos hazajárók a nagyszülői házhoz. Az ifjúkori álmok bennük, gyer-
mekeikben, unokáikban nyertek testet és megvalósulást.. 

Hosszú út vezetett el napjainkig azóta, hogy 1957 márciusában 
Hunyadvári Sándor kőműves mesternél vállalt munkát, majd 10 év 
múlva önállósodott és tett 1967-ben Győrben mestervizsgát. Azóta 
önállóan dolgozik. 18 tanulót nevelt, akik nagy tisztelettel szólnak róla. 
Misi-bácsi is megkapta tőlük azt a hagyományos tiszteletet, amit Ő táp-
lált saját mestere iránt. Tanítványai is azt látták, hogy kölcsönös a biza-
lom, az emberi elismerés, a tisztelet, és neki is kijár a mester megszólí-
tás, amit mindig is megkap volt tanítványaitól. Összenőttek, csapatot 
alkottak. Mindig is elismerés volt ebbe a brigádba tartozni. Többen kö-
zülük önálló iparosok lettek, de van olyan is – Papp Márton – aki Misi-
bácsinál volt tanuló és becsületes munkásévei után a mestertől ment 
nyugdíjba, de ma is mint hosszú éveken át mesternek szólítja volt főnö-
két. 

Kitüntetések sora bizonyítja elismertségét: Lakossági szolgálatért: 
1957-ben. Társadalmi munkáért: 1977, 1982, 1986, 1987-ben. Minőségi 
munkáért: 1993-ban IPOSZ díj. Aranykoszorús mester: 2003-ban. 
40éves mester munkáért: 2007-ben aranygyűrű a jutalma.  A sok szak-
mai elismerés mellett mégis az 1978. szeptember 9-én, a Komárom Me-
gyei Tanács Ipari Osztálya által adományozott az IPAR KIVÁLÓ 
MESTERE címre emlékszik vissza legszívesebben. Ez a tízéves önálló 
munka munkavégzés szakmai elismertségét jelentette megyeszerte. 

Szakmai munkája a mai napig elismert Esztergom és környékén. 
Sokoldalú: családi házak, műemlék templomok, irodaházak építése, fel-
újítása jelzi keze munkáját. Jelen sorok írója 14 éven keresztül dolgo-
zott vele együtt az iskolák felújításán, azok új beruházásán. Mindenkor 
a korrektség, a segíteni akarás jellemezte. Tudott nagyvonalú lenni. A 
nagy munkák – iskolabővítés-építés – mellett a sürgős ad hoc munkákat 
bevállalta, mert tudta, azok a gyerekek biztonságát szolgálják. Misi bá-
csi az, aki mindig támogatta iskoláinkat. Nem felejtette el, hogy milyen 
szegény sorból érkezett, és most amikor már tehette mecénásként támo-
gatta az iskolát. De így van ez a falu közéletében is. Mint a képviselő-
testület három cikluson keresztül választott tisztviselője szintén példát 
mutatott felajánlásaival. Így volt ez a II. világháborús emlékmű létreho-
zásakor és a Szervátiusz Tibor szobrászművész alkotta Ister-Pár szobor 
felállításakor is. Példát mutatott. Példát egy falusi mecenatúra kialakítá-
sában, hogy aki teheti áldozzon a közösségért, a faluért. Tette és teszi 
mindezt nyugodt, kiegyensúlyozott családi háttérrel maga mögött, mert 
hűséges társa Magdolna asszony nemcsak bíztatja törekvéseiben csele-
kedeteiben, de igen gyakran kezdeményezője a történéseknek. 
 

Tát Nagyközség Képviselőtestülete 2008. október 28-án díszpolgári cím-
mel tüntette ki Szabó Mihály kőműves mestert. Az elismerés a közösség éle-
tében végzett közéleti tevékenységnek, az IPOSZ-ban és az egyházközség-
ben végzett életmű beteljesülésének szól. 

Ebből az alkalomból szeretnénk bemutatni Szabó Mihályt – falunk szá-
mára egyszerűen csak Misi bácsit. Őt szinte mindenki ismeri a faluban, mi 
több a környéken is. Mi mégis úgy gondoltuk, hogy szólni kell az Ő életútjá-
ról. Emberi magatartását például szeretnénk állítani a ma felnövekvő nemze-
déknek. Bizonyítani, hogy a legmélyebbről is lehet a legmagasabb csúcsra 
jutni, ha az ember kitartó és megvalósítható célokat tűz ki maga elé, melynek 
létrejöttéért keményen dogozik. 

Szabó Mihály született 1934. október 30-án, a Szabó család negyedik 
gyermekeként Táton. A Petőfi utcai szülői házban látta meg a napvilágot. Az 
anyai és apai ágról is nagycsaládosnak számító munkáscsaládba született. 
Édesanyja háztartásbeli, az édesapja a Tokodi Üveggyár üvegolvasztó mun-
kása. Nagy szegénységben, de igen nagy szeretettel nevelik gyermekeiket; 
János 1926-ban, Mária 1928-ban, István 1932-ben, Imre 1938-ban, József 
1941-ben lett a kiterjedt Szabó család tagja. 

Mihály hamar megismerte a falusi szegény sorsú emberek életét. A szülői 
szeretet sok mindenen átsegítette. Annak átélése jelentette a nagy felisme-
rést, hogy az egyszerű falusi szegény emberek tökéletes harmóniában voltak 
a világukkal, nagy alázattal simultak bele abba a környezetbe, amely kínjaik 
és örömeik forrása volt. De ezek a gyermekkori kínzó élmények döbbentet-
ték rá, hogy Ő soha nem tudná úgy csinálni, mint nagyszülei, szülei tették. A 
szoba-konyhás kis ház emléke, az óvoda, az iskola, a háború okozta ínség 
dacot, kitartást egy boldogabb kiegyensúlyozott életcélt fogalmazott meg 
benne. 

Gyermekkorától dolgozik. A Tokodi Üveggyár az első igazi pénzkereseti 
forrás. Tizenhat évesen az általa igen tisztelt „mesterhez” – Schalk Ferenc 
kőműves mesterhez kerül segédmunkásnak. Megtetszik neki a szakma! Fel-
ismeri az alkotás örömöt. Otthont építeni a családoknak, kitörni az elhagya-
tottság, a szegénység putris világából, hogy igényeik legyenek – hogy meg-
tudják változtatni a hozzá hasonló nincstelenek hétköznapjait. 

Segédlevelet szerez a kőműves szakmában. Munkahelyi lehetőségei mó-
dot adnak, hogy elmélyítse szakmai ismereteit, elismerést váltsanak ki akár a 
nála idősebb szakmunkásokban. Dolgozott a bánya külszíni és aknafalazása-
in. Aknavájári képesítést is szerez. 1954-1956-ban teljesít katonai szolgála-
tot. Itt is épít és szakmai tapasztalatokat szerez. 

1954-ben egy farsangi bálon ismeri meg az akkor igen fiatal Dinnyés 
Magdolnát, akit 1958. október 18-án feleségül vesz. Házasságából Magdolna 
1962-ben, Tihamér 1969-ben született. Szabó Mihály bennük látta gyermek-
kori álmainak beteljesülését, hogy nekik az élet minden területén többet ad-
jon. Büszke Magdika operaénekes karrierjére, zenetanári felkészültségére, és 
ahogy nagy szeretettel neveli humán ismeretekre gyermekeit. Tihamér fiát 
ügyesen terelte saját szakmája irányába. Igaz, magasabb fokon, mérnöki ké-
pesítéssel rendelkezve öregbíti az immár Szabó és Fia cég jó hírnevét. A 
nagypapa Szabó Misi bácsi különös szertettel veszi körül unokáit, és igen-
csak nagy segítségére volt a Pesten élő leányának az unokák nevelésében, 
enyhítve az elfoglalt család mindennapos gondjait. 

 

Szabó Mihály életútját gyermekkorától a vallásos ember életvitele, 
szemlélete kísérte végig. Vallásos emberként, az egyházközség világi 
elnökeként 1976-tól képviseli szolgálja a falut és mindig megtalálja a 
hangot a másik oldalon állókkal. Kölcsönösen tiszteljük egymás világát, 
politikai hovatartozását, és a kölcsönös bizalom jegyében tettük mindig 
dolgunkat az egész faluközösség érdekében. Misi bácsi közéletiségével, 
szakmai, emberi példamutatásával elismerést váltott ki szűkebb hazájá-
ban Táton. Az IPOSZ-ban végzett lelkiismeretes munkája pedig tovább 
öregbítette településünk jó hírnevét. 

Most amikor jeles évfordulókon – 74. születésnap, 50. házassági év-
forduló – alkalmat ad számára, a számvetésre, az emlékezésre, a képvi-
selő testület a díszpolgári cím adományozásával ismerte el az életpályát, 
a példát a megtett utat.  

Mihály! Misi bácsi! Mindannyian köszönjük, további jó erőt és 

egészséget kíván: Tát Nagyközség Képviselőtestülete nevében,  Hor-

váth István képviselő. Tát, 2008. november 27. 
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Látványterv 

Téli napok a Szent György Otthonban 
 

A Mikulást az otthon lakói ugyanolyan izgalommal várják, mint 
azok a kis óvodás és iskolás gyerekek, akik kedves műsorukkal 
minden alkalommal vidámságot hoznak a ház falai közé, és meg-
hatott könnycseppeket csalnak a fáradt szemekbe. A boldog gyer-
mekzsivaj jelzi, hogy a kis szereplők örülnek a Mikulás ajándéká-
nak, melynek elkészítésében a lakók oly örömmel segédkeztek. 
Karácsonykor feldíszített fenyőfa mellett előadott, bájos gyermek-
hangon megszólaló versek, karácsonyi énekek régi emlékeket 
idéznek fel, a múltba néző tekintet ki tudja, milyen gondolatokat 
rejt. Talán a gyermekkori karácsonyok emlékképei peregnek az 
elmorzsolt könnyek közt. Sokan közülük nehéz időket éltek meg, 
háborúkat, forradalmat, fájdalmas veszteségeket, és most idős ko-
rukra egyedül maradtak.  Az otthonban a család gondoskodását az 
itt dolgozók együtt próbálják pótolni, és segítenek a lakóknak, 
hogy az ünnepek békében és szeretetben teljenek.  

A látogatók érkezése a legnagyobb öröm, a legboldogabb érzés 
számukra, hiszen ez a figyelmesség, törődés többet ér minden 
ajándéknál.  Kívánjuk, hogy senki ne érezze magát magányosnak, 
és szívében békével ünnepelje a Karácsonyt! 

              Pék Károly Tamásné  (Gitti nővér)       

Az első hó  a Szent György Otthont és gyönyörű parkját a beha-
vazott örökzöldjeivel, havas-habos pagodatetőjével, kiszűrődő fé-
nyeivel  egy mesebeli kastéllyá varázsolta. A bent élők a meleg 
szobák ablakaiból kinézve gyönyörködnek, szemüket megpihente-
tik az alkonyat narancssárga színében tündöklő szép téli tájon, és a 
közelgő ünnepekre gondolnak, a családra, szeretteikre. 

Az Otthon kápolnájában tartott katolikus szentmise alkalmával 
meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját és ezzel belép-
tünk a téli ünnepkörbe, megkezdődik az Advent. Az otthont feldí-
szítjük, az egész ház karácsonyi díszbe öltözik: fenyőágak, haran-
gocskák, csillagok és angyalkák mindenhol. 

Az adventi naptár ablakocskái sorra nyílnak. 
 

Az időskorúak nappali és bentlakásos ellátását biztosító ottho-
nunk a Szent György Otthon - Szent János Ispotály nevet viseli. 
Szent György nevét azért kapta az intézményünk, mert a közép-
korban a település védőszentje volt. A legenda szerint fehér lovon, 
piros keresztes ruhában a várost sanyargató sárkányt megölte, mert 
a nép juhai után már a gyerekeket is kezdte felfalni.  A sárkány 
megölése után a betegek istápolójának is tartották. Így lett a ke-
resztény lovagok, városok, orvosok védőszentje és a betegek istá-
polója. 303-ban Diokleczian császársága alatt szenvedett vértanú-
ságot. Halála előtt azt kérte, nevében fohászkodjanak az Úrhoz a 
betegek, hogy bajaiktól megmeneküljenek. Így lett az ispotályok 
védőszentje is. Szent György mind a keleti, mind a nyugati egyhá-
zak kedvelt szentjei közé tartozik. 

A Szent János Ispotály név a Johannita illetve János lovagok 
nevére emlékeztet bennünket. A rend címere vörös mezőben 
nyolcsarkú ezüstkereszt. Fekete – háborúban vörös – ruhát visel-
tek, fehér kereszttel.  

Az otthon nevéből adódott az intézményünkhöz szervesen kap-
csolódó alapítvány elnevezése, mely a LOVAG Alapítvány név 
alatt tevékenykedik a 2005. évtől. Az alapítványunk a támogatók 
segítségével, adományaival tudja az intézményi életet élhetőbbé, 
szebbé tenni, azáltal hogy bevételeiből nélkülözhetetlen és hiányzó 
eszközöket vásárolt. Célja, hogy az intézmény idősek klubjának 
szolgáltatásait igénybe vevő húsz fő táti lakos, valamint a bentla-
kásos ellátást igénybe vevő 71 fő lakó életterét, környezetét szebbé 
tegye, mindennapjainak hangulatát közelítse egy jól működő csa-
lád életéhez.  

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik jövedelem-
adójuk 1 %-ának felajánlásával támogattak bennünket. 

Az alábbi vers kifejezi az otthonban folyó munka dilemmáit, 
nehézségéit, szépségeit. Megfogalmazza, melyik eszközzel lehet 
nap mint nap ezt a tevékenységet a lehető legjobban végezni.   

 
Túrmezei Erzsébet: A harmadik 
 
Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség, 
Mást mond a jog, mást súg az ész. 
Valami mégis azt kívánja, nézd 
Tedd meg, ha teheted, 
Mindig a harmadikra hallgass,  
Mert az a szeretet. 
Messzire léptél, fáradt vagy, léptél százat,  
Valakiért még egyet kellene, de tested, véred fárad. 
Majd máskor …, nyugtat meg az ész, 
És a jog józanságra int, 
De egy szelíd hang azt súgja megint: 
Tedd meg,  ha teheted, 
Mindig a harmadikra hallgass, 
Mert az a szeretet. 
 

Valakin segíthetnél, 
    joga nincs hozzá, 
Nem érdemli meg, 
Tán összetörte a szíved, 
Az ész is azt súgja: minek, 
De Krisztus nyomorog benne  
És a szelíd hang újra kér 
Tedd meg, ha teheted 
Mindig a harmadikra hallgass,  
Mert az a szeretet. 
 

Oh, ha a harmadik egyszer 
    első lehetne, 
És diktálhatna, vonhatna, vihetne, 
Lehet- elégnél hamar,  
Valóban esztelenség lenne, 
De a szíved békességről dalolna,  
S míg elveszítenéd, bizony 
    megtalálnád az életet, 
Bízd rá magad a harmadikra, 
MERT  AZ  A  SZERETET  

 A közeledő ünnepek alkalmából áldott, békés Karácsonyi Ünnepe-
ket valamint nagyon boldog új évet kívánok minden kedves olvasó 
és intézményünkkel kapcsolatot tartó számára. 

Marosi  Lórándné 
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Előkészítő csapat 

A Kistérségi Társulás keretében működő óvodákban: Táton és 
Mogyorósbányán a 2008/2009-es tanévben 173 óvodáskorú gyerme-
ket nevelünk.  A bölcsődés korú gyermekek száma 15 fő. Férőhely 
kihasználtságunk 150%-os. A kicsik gondozását 1 szakmai vezető és 
2 szakképzett gondozónő végzi.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is az óvoda épületében 
végzi feladatait, szakmai vezetővel az élén. Négy óvodai épületben, 
nyolc óvodai csoportban látjuk el az oktató- nevelőmunkát.  

Mindkét település óvodája nemzetiségi (Táton német, Mogyorós-
bányán szlovák.) 

Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évekhez képest nőtt az óvo-
dáskorú gyermekek száma. Más településekről 15 gyermeket írattak 
be az idei tanévre a táti óvodákba. Tevékenységközpontú program-
mal dolgozunk, melyhez jól illeszkedik a hagyományok ápolása, át-
örökítése. 

Munkánk során az óvodások személyiség fejlődését életkoruknak 
megfelelően segítjük. A megvalósulás feltételeit költségvetésünkből, 
a szülők bevonásával, pályázatokból, alapítványi juttatásokból és az 
óvónők, gondozónők kreativitásának kiaknázásával tudjuk megte-
remteni. 

Hagyományainkat az ünnepek erősítik. December, Karácsony ha-
va Advent időszaka. Várakozunk, készülődünk egész hónapban, mie-
lőtt az otthoni közös ünneplésre, a családok többnapos együttlétére 
kerülne sor. 

Óvodáinkban sűrű programok, élmények jelzik az ünnep közeled-
tét. 

A karácsonyi készülődés fontos része az óvodai csoportok feldí-
szítése, az adventi koszorúk elkészítése, és egy barátságos ünnepi sa-
rok kialakítása. Fenyőfát állítunk, ünnepi díszbe öltöztetjük az óvo-
dát. Ajándékokat készítünk, és mézeskalácsot sütünk. 

Hisszük, hogy az ünnepi készülődés hangulata, és a várakozás 
örömteli percei maradandó emlékképet adnak a gyermekeinknek. 

Az előkészítő munkák végeztével megajándékozzuk a szülőket és 
nagyszülőket egy-egy ajándéktárggyal, kis műsorral. 

A karácsonyt a betlehemezés teszi igazán meghitté. Megismertet-
jük a gyermekeket Jézus születésétől kezdve a pásztorok és királyok 
látogatásán túl, egészen a szent család megmeneküléséig. 

A nagycsoportosok már alkalmasak arra, hogy ezt dramatizálás 
formájában előadják. Így lesz ez ebben az évben is, amikor az Idősek 
Otthonát látogatjuk meg karácsonyi műsorunkkal. 

Bízunk abban, hogy minden családnál kellemesen, és szépen tel-
nek majd az ünnepek. 

Az óvoda dolgozói nevében békességet, egészséget kívánunk az új 
esztendőre. 

Kishonti Lászlóné vezető óvónő 

ADVENT AZ ÓVODÁBAN ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL 
 
Valamikor nyáron néhány kollégámmal beszélgetve azt ter-

vezgettük, hogy milyen iskolát szeretnénk. Többek között: olyat, 
ahová minden reggel örömmel indul szülő, gyermek, dolgozó. 
Olyat, hol a tudás mellé szeretet, megbecsülés jár mindenkinek, 
ahol a tanítás után is történik valami, amiért érdemes visszajön-
ni. 

Sorolhatnám még tovább. Természetes, hogy mindent nem 
sikerült rövid fél év alatt megvalósítani. Vannak gondjaink is. 
De elindultunk egy úton, aminek napról-napra tervezzük a végét. 
Ebből a tervezésből mazsolázgattam össze néhányat. Éves mun-
katervünkben tervezett feladataink szép számmal akadnak. 
 Elsődleges, hogy a hozzánk beíratott tanulók minden évfo-
lyamon és minden tantárgyból kapják meg azt a tudást, hogy a 
szülők és gyermekek ne döntsenek úgy, hogy elviszik tőlünk 
másik iskolába gyermekeiket. Ezen kívül szép számmal biztosí-
tott a fenntartó olyan tehetséggondozó szakköröket a sporttól a 
rajzig, a nyelvtől a magyarig, melyekre érdemes délután is visz-
szajönni. 
 S nemcsak ezekre. Mindhárom épületünkben az osztályfőnö-
kök szervezésében olyan szabadidős programok zajlanak, me-
lyek gyermekeink közösségi életét, lelkivilágát gazdagítják. A 
szüreti bulitól a Márton napi vonulásig, az október 23-i ünne-
pélytől karácsonyig olyan találkozások, ünnepek ezek, melyek 
színvonalához gyerek, kolléga és szülő is hozzájárul. 
 Több rendezvényünkön ragaszkodtunk a jól bevált hagyomá-
nyokhoz, néhányon újítottunk. 

Ilyen a Mikulás-nap is, ahol alsósaink a tagintézménnyel kö-
zösen a Kultúrház vendégei lesznek és Dudó bohóc – Mikulás 
„Mikulásváró” zenés előadása után kapják meg az ajándékcso-
magot. Köszönet érte mindenkinek! Ugyanezen a napon Mikulás 
bulikat is rendezünk. 
 

 A fölsősökkel adventi koszorúkat készítettünk, és december 
11-én játszóházba várjuk őket, ahol a mézeskalácssütés mellett 
karácsonyi hangulatban társasjátékozhat, akinek ahhoz van ked-
ve. Alsósaink ugyanezen a napon karácsonyi vásárt és bolhapia-
cot tartanak, amire már nagyon készülnek. 
 Az ünneplések közben a jövőre is gondolni kell. 11-én 17 órá-
ra 10 középiskola igazgatóját hívtuk meg, hogy pályaválasztási 
szülői értekezleten találkozhassanak a 8. osztályosokkal és szü-
leikkel. 
 Jó hangulatban készülünk a karácsonyi ünnepekre, közben 
versenyzünk egy-egy tantárgyból, mozgalmas az életünk. 
 Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon segíti mun-
kánkat.  
 A közelgő ünnepekre békés, boldog karácsonyt kíván az isko-
la dolgozói nevében: 

Filip Csabáné igazgató 
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Látványterv 

Az animációs film jövő generációja 
BEMUTATJUK SZABÓ MÁTÉT 

- További sok sikert kívánok neked és reméljük látjuk még az al-
kotásaidat. 

- Nagyon szépen köszönöm, és igyekszem a továbbiakban is 
rendes emberbarát alkotásokat létrehozni. 

Hámos László 

Április 25-én a IV. Országos Középiskolai Videofilm szem-
lén első díjat nyert a táti Szabó Máté a Dobó Katalin Gimnázi-
um diákja. A rangos esemény fontosságát jelzi, hogy a zsűriben 
többek között Jancsó Miklós és Salamon András rendezők, Ba-
logh Judit színész és Boldizsár András operatőr foglaltak he-
lyet. 

- Mikor és milyen indítatásból döntöttél úgy, hogy animációs 
filmekkel fogsz foglalkozni? 

- Három éves koromban megnéztem a Micimackót és valahogy 
késztetést éreztem arra, hogy én is megpróbáljak meséket rajzolni. 
Tehát már gyerekkoromban jött maga az ötlet, hogy ezzel szeret-
nék foglalkozni. Ha jó szó a megszállottság, akkor elmondhatom, 
hogy én megszállott vagyok, hiszen eléggé bele tudtam ásni ma-
gam ebbe a dologba és nagyon nagy lelkesedéssel és odaadással 
foglalkozom vele most is. 

- Mikor és mi volt az első alkotásod? 
- Az első alkotásomat tíz éves korom környékén készítettem el. 

Húgomnak volt egy teknőse – egy ékszerteknős – és arról csinál-
tam egy animációt. 5000 képkockát raktam egymás után. Bár az 
500 képkocka soknak tűnik, ez még egy „egyszerűbb” GIF animá-
ció volt. Paint-ben rajzoltam meg és minden képkockát átrajzol-
tam. Később voltak még más animációim is kísérleti jelleggel. 
Ezek meg ilyen „lego animációs filmek” voltak. Step-motion tech-
nikával készültek, amiről azt kell tudni, hogy minden egyes kép-
kockát külön le kell fényképezni, közben folyamatosan változtatni 
a figurának a mozdulatát. Azután ezekből különböző jeleneteket 
lehet összerakni. Akkoriban  Matrix és Star Wars paródiákat alkot-
tam belőlük. A teknősös rajzfilmből pedig egész estés animációt 
szerettem volna csinálni, de elveszett minden adat, csak pár jelenet 
maradt meg, mert a számítógép nem bírta a terhelést. 

- Térjünk vissza az áprilisi versenyre ahonnan első díjat hoztál 
el. Hogyan zajlik egy ilyen országos megmérettetés? 

- Médiatanárom szólt – Hegedűs Roberta – hogy mindenképpen 
küldjem be ezt az animációs filmemet, amit igazából nem is erre a 
pályázatra készítettem, hanem első sorban az OKTV-re, de ott nem 
értem el vele semmit. A kudarc elég rosszul ért, de a tanárnőm bíz-
tatott, hogy küldjem be ide is. Március környékén volt a leadási ha-
táridő, aztán áprilisban volt ugye a filmszemle és ott egy három 
napos folyamatos vetítéssel egybekötött kurzuson megismertem a 
szervezőket, a híresebb filmrendezőket. Amellett, hogy nagyon 
kellemes időtöltés volt, hasznos is volt és nagyon sokat tanultam 
belőle. 

- Ezekről a kurzusokról, melyeket híres művészek tartottak, mi-
lyen benyomással tértél haza? 

- Nagyon pozitív benyomásokkal. Tényleg rengeteg mindent ta-
nultam Jancsó Miklóstól,  Mundruczó Kornéltól, Salamon András-
tól és Boldizsár Andrástól. Az operatőrök, rendezők, akik ott vol-
tak a helyszínen ők is dokumentálták az eseményeket, nagyon 
segítőkészek voltak végig és ez az egész szakma igazából arról 
szól, hogy mennyire tudunk emberek maradni, mennyire tudunk 
közvetlenek maradni a többiekkel és hogy kevesen vagyunk ezért 
nem árt jóban lenni mindenkivel. 

- Az első hely mutatja a zsűri véleményét a szakmai munkádról. 
De hogyan véleményezték? 

- Nagyon tetszett nekik az alkotás, pont azért mert meghagyom 
a nézőnek a választás lehetőségét, hogy eldöntse, a történet milyen 
irányba menjen tovább. A történetnek van egy álomszerű része és 
egy valós része. Szinte mindent a nézőnek a fantáziájára bízok. At-
tól függetlenül, hogy ez igazából egy animáció, tehát látvány ele-
mekre épül, én a nézőre bízom, hogy hogyan rakja magában össze 
a történetet. Nem az események egymásutániságára gondolok, ha-
nem hogy mi annak a valódi jelentése, hogy száméra ez mit jelent, 
milyen emóciók, érzelmek jönnek létre benne, ezt bízom a nézőre. 

- Hogyan tovább? Milyen terveid vannak? 

 

 

- Most már szeretnék valami 
új animációba belekezdeni, 
mert nagyon sok gratuláció, 
nagyon sok pozitív élmény ért 
ezzel a munkámmal kapcsolat-
ban. Szeretnék valami újat al-
kotni és hogy ha a továbbiak-
ban is valami jót sikerül 
összehoznom akkor ne ez a 
munkám jusson csak eszükbe 
az embereknek. Tehát minden-
képpen szeretném folytatni és 
a további filmjeim alapján ítél-
jék meg a munkásságomat. 

- Továbbtanulási tervek? 
- Az Iparművészeti Egye-

tem animáció szakára nyertem 
felvételt nemrég. 

Szenes Lajos polghivatal@tat.hu 06/30/924-9924 

Turi Lajos turi.l.@citromail.hu 06/20/558-9673  

Farkas Béla wolfy1@freemail.hu 06/30/237-8756  

Horváth István   03/30/478-2085  

Kátai Ferenc   06/33/444-444  

Kátai Tamás bauplex@citromail.hu 06/20/424-7868 

Keil József keiljozsef@invitel.hu 06/20/3799-037  

Kovács Sándor mline@juropnet.hu 06/30/9798-928 

Mechler István   06/30/746-7731 

Mechler József  mechler@juropnet.hu 06/30/996-0372 

Németh Péter  nemethpeter@juropnet.hu 06/30/466-9046 

Papp István ptbt@juropnet.hu 06/30/9242-679 

Schmidt Mihály   06/30/746-0096 

Szivós Péter szivosp@juropnet.hu 06/30/957-0085 
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Látványterv 
Előkészítő csapat 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott 2008-ban is a Gyermekétkezte-
tési Alapítvány által kiírt „MINDENKI EBÉDEL 2008” pályázatára.  

A program célja az alapítvány támogatói segítségével megoldani ha-
zánk településein nem csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívül 
hétvégeken, iskolai szünetekben (tavasz, nyár, tél) a rászoruló óvodás és 
általános iskolás korú gyermekek rendszeres táplálkozását.   

Községünkben 20 kisgyermek részesül támogatásban a MINDENKI 
EBÉDEL 2008 programban keretében.  A támogatásban részesülő kis-
gyermekek kiválasztásában az óvoda és az iskola nyújtott segítséget. A 
támogatás ebben az évben rendkívül változatos és tartalmas ételek és 
élelmiszerek formájában jut el a családokhoz, akik nagy hasznát veszik 
ennek a segítségnek.   

Az alapítvány támogatói, akik segítségével ez a program létrejött a kö-
vetkező cégek: A cégek havi rendszerességgel 10.000-50.000 Ft közötti 
pénzadománnyal támogatják az Alapítvány programját: 
Magyar Szerencsejáték  Szövetség Budapest, Game World Hungary Kft. 
Budapest, JVH Játékautomata Kft. Eger,Zsizsi Kft. Győr,EAC Gaming 
Kft. Budapest, Novo-Parts Kft. Budapest, Integral Hungary Kft. Budapest, 
Falmingo Casino Kft. Budapest,SHS Union Kft. Eger, Queen Play Kft. 
Baja, Matfor Kft. Pécs, D-Slot Kft. Debrecen, Gold-Run Kft. Debre-
cen,Bonus Play Kft. Nyíregyháza, Europe Life Kft. Budapest, Hajdú-Joker 
Kft. Debrecen,GL Games 2000 Kft. Gyöngyös, Golden City Kft. Buda-
pest,Két Flash Kft. Budapest,Amoretto Kft. Püspökladány, Dreamland 
Express Kft. Vecsés,Kontra Card Kft. Budapest,Kontra Plus Kft. Buda-
pest, Plaything Kft. Százhalombatta, Nomis Szerencsejáték Kft. Buda-
pest,Central Casino Hungary Kft. Budapest,Ring Games Kft. Veszprém, 
Europlay Trade Kft. Székesfehérvár,  KO-VI Mix Kft. Nyíregyháza, Ke-
gyi-Trade Kft. Békéscsaba, Varga és Társa Kft. Békéscsaba, Körös Game 
Kft. Békéscsaba, Bónus – Center Kft. Békéscsaba, Ardeco Kft.  Budapest, 
Contiplay Plus Kft. Békéscsaba, Tócsik és Társa Kft. Sóstóhegy, Ambest 
Kft. Söréd, Imbest Kft. Söréd, Meg Nyerő Kft. Pécs, Budapesti 
Pénznyerőautomata Kft. Budapest, Joker-Magnum Kft. Domaszék, 
Paragon 2002 Kft. Szeged, Tomoza Hungary Kft. Budapest, HUNguardian 
Kft. Heréd, Central - Game 99 Kft. Sárkeszi,  New Star Play Kft. Buda-
pest, Star Game Kft. Budapest, Bayer Hungária Kft. Bayer cropscience 
Budapest, Taxco 98 Kft. Szeged, Tomoza Hungary Kft .Budapest, Kun 
Zsuzsanna Budapest, Simondán András Budapest, Gadusné Nagy Enikő 
Debrecen, Böőr Zoltán Debrecen, EU Reklám Kft. Budapest, IQ Antikvá-
rium Eger, Provident Pénzügyi Rt. Budapest, Nagy Tiborné Kazincbarci-
ka, Ódor Ferencné Vál, özv. Tóth Zoltánné Veszprém, Szűr Lajosné Ka-
posvár, Kisszabó Kálmán Pécs, Förhécz László Felsős, 2 SCH Játék Kft. 
Zsámbok, Good Luck Hungary Kft. Budapest, Féder Kft. Budapest, Bonus 
Calssic Kft.Tóalmás, KHVT Kht. Budapest, ÉKKO Kft. Debrecen,  Paksi 
Atomerőmű Rt. Paks, Dr.Sütő Gellért  Salgótarján, dr. Rapp Zoltán Buda-
pest, Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest, Magyar Követeléskezelő Rt. 
Budapest. 

A 2007-ben új támogató cégeink, akik évente 100.000 Ft feletti pénz-
adománnyal támogatják az Alapítvány programját: BorsodChem Nyrt. 
Kazincbarcika, Sodexho Magyarország Kft. Budapest, Bayer Cropscience 
Budapest, Genpact Budapest, BIT Bt. Budapest. 

A 2007-ben új támogatók, akik évente 100.000,-Ft-ig terjedő pénz-
adománnyal támogatják az Alapítvány programját: BDI Hungary Kft. Bu-
dapest, SÁS Autókarosszéria Kft. Budapest, Aviatronic Kft. Konkoly, 
Ingram Micro Mo Kft. Budapest, AES-Tisza Erőmű Kft., ASA Építőipari 
Kft.  

A 2006-ban új támogató cégeink, akik évente 100.000 Ft feletti pénz-
adománnyal támogatják az Alapítvány programját: STORA ENSO HUN-
GARY Kft. Budapest,DIA-BET Kft. Vác,Hilton Budapest West End Bu-
dapest, SodexhoPASS Budapest,  

2006-ban új támogató cégeink akik éves szinten 5.000-60.000 Ft közöt-
ti összeggel támogatják a Mindenki Ebédel programunkat: ARVATO 
SYSTEMS HUNGARY  Kft. Budapest, DARU- BER 2001 Kft. Nyíregy-
háza, SIGMA ALDRICH Kft. Budapest, KFKI DIREKT KFT. Budapest, 
MACRO Budapest Kft. Budapest, EURO CONSTRUCTIVE Kft. Érd, 
INGRAM MICRO  Magyarország Kft. Budapest, PORTICO Kft. Buda-
pest, INTERÉP Kft. Budapest, JASA Kft. Budapest, Shopguard Kft. Bp. 
 

MINDENKI EBÉDEL 2008 KAJAK- KENU SPORT - ÉVZÁRÓ 

Eltelt egy év, elcsendesedett a vízpart az utolsó legkitartóbb verseny-
zők is elrakták télire a hajóikat. A vízitelep stégét már nem a kajakosok, 
hanem a természet, a vadkacsák uralják.  

Mi már behúzódtunk a tornaterembe, kondiba, uszodába, hogy egy új 
évre, a következő versenyidényre készüljünk, edzünk, alapozzunk. 

Mi vezetők, edzők ilyenkor mindig szeretünk visszatekinteni a tavasz-
ra, a nyárra, a szép emlékekre, élményekre, eredményekre. 

Egy évvel ezelőtt a kis táti tornateremben huszonöt lelkes gyerekkel 
kezdtünk el készülni a tavaszra, a vízi életre a kajakozásra. Akkor még 
egyik gyermek sem ismerte a vízen járás örömét, a kajakozás élményét 
mégis kitartóan edzettek, nyomták a fekvőtámaszokat, csinálták a felülést 
és önfeledten játszottak az edzés végén fiúk, lányok, kicsik, nagyok 
együtt, mint egy igazi csapat. 

Április végén benépesült a Duna part. Az időjárás először engedte meg, 
hogy szakképzett edzőink segítségével a gyerekek megkóstolhatták a Du-
na vízét, a legtöbb gyerek szinte szó szerint, ugyanis a borulás a kezdők 
számára kötelező tantárgy. Ekkor váltak igazi kajakossá. 

Néhány hét eltelt és már biztonsággal szelték a vizet, kerülgették a bó-
jákat, a partról figyelő szülők és a motorcsónakból rájuk vigyázó edzők 
előtt. 

Nagyon hamar elérkezett a nyár. Az edzőtáborozás nagyon sok evezés-
sel, úszással, lovaglással (köszönet Bagi Dominik anyukájának) és sok-sok 
élménnyel és fáradsággal ajándékozott meg minden kajakos gyereket. A 
táborozás végére szervezett versenyen mindenki sok tapasztalattal és 
éremmel gazdagodhatott.  

Augusztusban eljött az ideje, hogy komolyabban is megmérettessük 
magunkat, kezdődött a területi versenyidény Verőcén, Nagymaroson, Ta-
tán, Oroszlányban, Lábatlanon és Neszmélyen, a Tutajos kupán indultak a 
táti gyerekek. 

A szülőknek és nekünk edzőknek a legörömtelibb pillanat az, amikor a 
gyermekünk nyakába akasztják az érmet, és önfeledt kiabálják egymásnak, 
hogy hajrá Barbi, Niki, Edina, Viki, Ricsi, Anna, Sára, Balázs, Roland, 
Gergő, Eszter, Dani, Lackó és a többiek, hajrá Zoltek. 

Most ősszel, télen újra Táton vagyunk, immár nagyobb létszámmal. 
Már kinőttük a régi iskola tornatermét, a kertvárosi iskola tornatermében 
edzünk hetente két alkalommal szerdán és pénteken este hat órától. 

Kedves gyerekek, a Magyar Sport dicsőségtábláján, első helyen az 
olimpiai aranyérmes Kovács Katalin, Janics Natasa és a kenus Vajda Atti-
la büszkélkedik.  

Ha Te is szeretnél közéjük tartozni, gyere kajakozni, kenuzni hozzánk. 
Éld át te is azokat az élményeket, amiről már itt Táton is közel harminc 
gyermek tud neked mesélni. A táti edzéseken elsősorban a 6-12 éves fiú-
kat és lányokat várjuk, de ha idősebb vagy, esetleg szülő vagy felnőtt, gye-
re hozzánk a nyergesi csónakházban, ahol jól felszerelt konditermünk áll a 
rendelkezésedre. Nyáron a túrakajakokat és túrakenukat is használhatod. 

Elérhetőségünk: www.tar.hu/zoltekkajak 
Gurgulits Mihály 20 454-6550, Abronics Ödön 20 933-4109, Dányi 

Tóth Judit 20 823-4425.  
Gurgulits Mihály szakosztályvezető 

Zoltek SE. Kajak- Kenu szakosztály 
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Látványterv 
Előkészítő csapat 

EREDMÉNYES ÉVZÁRÓ ATLÉTIKÁBAN 
 

A nyári vakáció közepére esik a július végi Ifjúsági és Junior 
Országos Bajnokság. Itt igazi szenzáció, hogy Patrik nagy küz-
delemben, hármasugrásban ezüstérmes lett. Sajnos a magasugrás 
lebonyolítása is erre az időpontra esett, ezért abban nem tudott in-
dulni.  

Rövid pihenő után augusztusban már az őszi versenyekre ké-
szültek az atléták. Martin és Ádám Debrecenben edzőtáborozott 
a Magyar Atlétikai Szövetség szervezésében. Sajnos a hazai pályán 
rendezett szeptemberi tatabányai Serdülő Országos Bajnokság 
téli időjárása nem hozta a várt eredményeket, szakadó eső, sapka 
és kesztyű. Nehéz így futni, ugrani, dobni, és főként az izmokat 
melegen tartani. Végül Martin 1500m-es akadályon – ahol vizes 
(vagy jeges?) árokkal nehezítik a pályát- 4. lett, 3000m-en 5. he-
lyezést ért el. Ádám 3. lett magasugrásban, 7. gerelyhajításban, 
Noel az 5. helyre ugrott magasban. 

Ami Tatabányán nem sikerült, azt többszörösen pótolták a fiúk 
később. Szeptemberben, majd októberben aranyesővel zárták 
az idényt. 

Előbb Martin Esztergomban a Mária Valéria-híd futáson 
nyert, aztán a Puskás Ferenc Stadionban rendezett Ügyességi 
Csapat Országos Bajnokságon remekelt Ádám és Noel. Az első 
napon 100m-es  gátfutásban, majd másnap magasugrásban áll-
tak a dobogó csúcsára és lettek országos bajnokok.  

Október 8-án Ádám, Martin és Noel minden várakozáson felül 
teljesítve magasugrásban egyéni csúcsokat döntve és diákolim-
piai csúccsal lettek az Országos Diákolimpián aranyérmesek a 
Schiller Gimnázium öt fős csapatával. Sajnos Patrik, aki szintén a 
Schiller Gimnáziumban tanul, bokasérülése miatt nem tudott a di-
ákolimpián részt venni. 
 

A 2008-as évet is sikeresen zárta a négy táti atléta, Gerencsér 
Patrik, Martin, Ádám és Noel. Összegzésként  álljon itt a leltár, 
ami bizonyítja, hogy a mindennapos kemény munkának beérik a 
gyümölcse. Természetesen  a sok eredmény közül itt elsősorban a 
dobogós helyezések, valamint az országos bajnokságok szerepel-
nek.  

A sportolók szigorú napirend szerint élnek, a versenyekre való 
felkészülések nem kis lemondással járnak, az utazások sok időt ra-
bolnak el délutánjaikból. Bonyolítja a programot, hogy az ügyes-
ségi számokra felkészítő edzéseket, a sprintszámokat, gátfutást Ta-
tabányán és Dorogon, a kitartó futásokat Mogyorósbányán és 
Táton a pályán végzik a fiúk. Emellett az erősítésekre többnyire a 
családi garázsba szorul a társaság. 

Februárban Fedettpályás Országos Bajnokságon Ádám 5. he-
lyezést ért el magasugrásban, Martin 7.helyen végzett 3000m-
en. Patrik először próbálkozott versenyen a hármasugrással és 
kiválóan teljesített, az 5. helyen zárta a versenyt. 

Tavasszal a Nadapon rendezésre kerülő Mezei futó OB-val in-
dult a szezon, itt csapatban Martin és Ádám 2. helyezést ért el. 
Ezt követte a Diákolimpiai Mezei Futó Bajnokság Gödöllőn, 
ahol a pilisvörösvári Schiller Gimnázium színeiben sikerült a do-
bogó második fokára felállni. A 2. helyezést elért öt fős csapat tag-
ja volt Martin, Ádám és Noel. Itt hatalmas kupával értékelték 
őket, mint a verseny Pest megye legjobb csapatát. A tavaszi idő-
szakban Budapest és Pest megye Serdülő Összetett Bajnokságán 
Ádám 1. lett, Budapest és Pest Megye Ifjúsági és Junior Bajnoksá-
gán Patrik magasban 2. helyen végzett, 110m-es gátfutásban 4. 
lett. Diákolimpián a gimnáziumi csapattal Martin, Ádám és Noel 
bekerültek a 4x1000m-es váltó országos döntőjébe, ahol 8. helye-
zést értek el, Ádám ugyanitt magasugrásban 5. lett. Emellett ut-
cai futóversenyeken is részt vettek, kiemelendő a tatabányai Tu-
rul csúcsfutás, ami 13 km-es kemény terep. Korosztályában 
Martin 1., Ádám 3., Noel 4. lett. 

Áprilisban Noel átvehette az Oktatási Minisztérium díját, “A 
Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója” kitüntető cí-
met. 

A testvérek a “Segíthetek, MOL tehetségtámogató program” 
pályázat nyertesei, amelyben a kiíró anyagilag járul hozzá az 
utaztatásaikhoz. 

A május 10-én rendezett Váltó Országos Bajnokságon a 
4x800m-es csapattal Martin a 2. helyen végzett, Ádám a “B” 
csapattal 4. lett.  

Nyáron rendezték a Puskás Stadionban a Serdülő Összetett 
Országos Bajnokságot, ahol egyéniben Ádám 3. helyen, csapat-
ban Noel és Ádám szintén 3. helyen végzett. 

 

Eredményei alapján az őszi szünetben Ádám az Atlétikai Szö-
vetség meghívásában a sportolók számára ideális körülményeket 
biztosító tatai edzőtáborban töltött néhány napot. 

Nem lenne teljes az értékelés, ha nem szólnánk a TSC kiváló 
edzőiről, Mihalovits Gáborról és Henyecz Lászlóról, akik a hét-
köznapokon túl hétvégéiket és ünnepnapjaikat is a pályán töltik a 
fiúkkal. Köszönet illeti őket. 
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Látványterv 
Előkészítő csapat 

Az elmúlt fél év értékelése során három részre bontanám az egye-
sületünkről alkotott képet. 

Vezetőség terveiben szerepelt, hogy felújításokra van szükségünk 
a kiszolgáló épületünkben /öltöző/ és a labdarúgó, edzőpálya talajá-
nak jobbá tétele miatt. Öltöző épületben a zuhanyzók, a világítótestek 
és a benti WC felújítását terveztük  

Sajnos anyagi helyzetünk ezt nem tette lehetővé, hogy mind há-
rom beruházást végre hajtsuk. Egyedül a világító testek cseréje tör-
tént meg az Öregfiúk csapat jóvoltából. 

Labdarúgópályánk rendbetétele megtörtént, ami a serdülő csapat 
végzett el az edzőjükkel, amiben nagy segítséget nyújtottak törzs-
szurkolóink. Edzőpálya rendbetétele nem valósult meg, rendbetételé-
vel kímélve lenne a centerpálya. 

Labdarúgó csapataink felemásan zárták a fél szezont 
Felnőtt csapatnak az előző bajnokságban sikerült megkapaszkod-

ni az első osztályban. Az ősz azonban a példátlan sérüléshullám és 
sajnos az edzés látogatottság hiánya miatt nem úgy sikerült, ahogy 
elterveztük. Reméljük, hogy a bravúros tavaszi meneteléssel sikerül 
megkapaszkodni a megyei legjobbak között. Harmat József edző felé 
a vezetőség bizalma töretlen.  

Ifjúsági csapatunk is várakozás alatt szerepelt. Itt sajnos létszám-
hiány miatt a mérkőzéseken nagy részt a serdülő csapat játszott. Ők 
öt évvel idősebbek ellen futballoztak és nem vallottak szégyent. 
Miklovicz János irányításával kezdték meg a munkát és a bajnokság 
utolsó harmadától egykori játékosunk Szabó Attila vette át a csapat 
irányítását és megtalálta a megfelelő összhangot az ifi és serdülő já-
tékosokkal, amit egy bravúros sorozat mutat. Remélem, hogy a tava-
szi szezonban minél többen jelentkeznek edzésre, ami még jobb ered-
mény eléréséhez lesz elegendő. 

Serdülő csapatunk Hendrich Tibor vezetésével nyolc pontos 
előnnyel és százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot. A 
csapat játékosi heti három edzésen lesik szakvezetőjük tanácsait. Bi-
zakodunk hasonló jó folytatásban és újbóli bajnoki cím megszerzésé-
ben. 

Előkészítő csapatunk Hendrich Tibor vezetésével negyedik he-
lyen áll a fél távnál. Itt most kezdjük szokni a nagypályát, mert előtte 
a félpályán keresztben, majd háromnegyed pályára játszottak. Labda-
rúgó szövetség íróasztalnál eldöntötte, hogy 13 és 12 éveseknek 
szükség van nagypályára játszani.  

Előkészítő csapatunknál a kisebbek 2. helyen állnak a bajnokság-
ban. Sajnos sérülés és betegség miatt pontokat veszítettünk és így 
szorultunk le az első helyről, de reméljük, hogy a tavaszi menetelés-
sel sikerül visszaszerezni az első helyet. 

Női csapatunknál is jobb szereplésben reménykedtük reméljük a 
hölgyek tavasszal már a játékra is összpontosítanak és feljebb lépnek 
a tabellán. 

Kölyök csapatunk egyre jobban összerázódik, összekovácsolódik 
és egyre  jobb eredményeket érhetnek el a tornákon. 

Óvódás csapatunknál is kezd kialakulni egy mag ami köré lehet 
építeni. Egyre több tehetség bontogatja szárnyait. 

Öregfiúk csapatunk az előző évekhez képest állandóságot képvi-
sel. Korukat meghazudtolva vesznek részt mérkőzéseken, tornákon. 
Utánpótlás csapataink a téli időszakban sem pihennek mert nem telik 
el hétvége, hogy ne vennének részt valahol teremtornán. Edzéseinket 
a tokodi és a táti tornateremben tartjuk. 

Idén is megrendezzük a már hagyományossá váló teremtornánkat 
GYÖRGY-KŐ Kupa néven a dorogi sportcsarnokban a serdülő kor-
osztály számára. 

Serdülő, előkészítő és kölyök csapatunknak szponzorok segítségé-
vel sikerült mezt, egységes szabadidőruhát, pólót és széldzsekit vásá-
rolnunk. 
 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

Felelős Kiadó: 
Tát Nagyközség  Nevelési, Kulturális 

és Kommunikációs Bizottsága 
Összeállította: Kovács Sándor 

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

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

VENTOR ’94 Nyomdaipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 
 

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS A TÁTI SPORTEGYESÜLETNÉL 

Hálás köszönettel tartozunk ezért az ENERGIATERV  BT-nek 
/Keil Attila/, Pápai és Pápai BT-nek /Pápai Sándor/, 4 ÉPV 
KFT-nek /Szalók Zoltán/, INVEST CAPITAL GROUP KFT-
nek /Holop István/ , SPORTBUSZ-nak /György Gábor/, és az 
Esztergomi KISTÉRSÉGI Társulásnak /Hummel Rudolf/. 

Tömegsport terén ez az év sikeresnek mondható nagy lét-
számmal /17 csapat/ igen sikeres és színvonalas bajnokságot ren-
deztünk az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélu Kistérségi 
Társulással közösen. Bajnokság díjátadójára a Kultúrházban ke-
rült sor, ami igen szépszámú érdeklődést mutatott.  

Itt szeretném megköszöni mindenkinek /vezetőségi tagoknak, 
edzőknek, szponzoroknak, szülőknek, szurkolóknak/ az egész 
évben a sportért tett segítségét. 

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és eredmények-
ben gazdag boldog új esztendőt kívánunk az egyesület nevében. 

  Mechler Norbert  TÁT SE 
 

 

 


