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�
 HÚSVÉT 

A 4. úrnapi oltár 2008-ban 
 

Az id�sebbek emlékeznek arra, 
hogy Dicsértessék-kel köszöntek 
egymásnak az emberek az utcán; a 
húsvét napjaiban pedig - több terüle-
tén az országnak - így köszöntek: 
Krisztus feltámadt!  - felelet: Való-
ban feltámadt. 

Egy francia gondolkodó azt 
mondta: az emberiség kollektív ön-
gyilkosságba rohanna, ha valami-
képpen arról gy�z�dne meg, hogy a 
halálban az élet teljesen és véglege-
sen megsemmisül. Tétele minden 
vallásnak a halál utáni élet valami-
lyen formája. A keresztény vallás-
nak a halálból feltámadt Jézus Krisz-
tus az ereje, s - mondhatjuk - 
minden vallás számára bizonyságot 
tett Jézus a halál utáni élet létezésé-
r�l. 

El�re megmondta tanítványai-
nak: Az Emberfiát megölik, de 
harmadnapra feltámad. Nem értet-
ték ezt akkor a tanítványok. Aztán 
jöttek számukra a kétségek és félel-
mek napjai, mert Jézus meghalt. 
Nem tetszhalott volt, halott volt. 
Kétség: ha meg tudták Jézust ölni, 
lehet, hogy nem a Messiás volt; féle-
lem: a Mester után a tanítványok 
következnek a keresztre. 

Jézus feltámadása mindent he-
lyére tett az apostolokban és többi 
néhány száz krisztuskövet�ben. Lát-
ták, hallották, kezükkel megfogták a 
feltámadt Urat, nem egyszer, hanem 
többször, sokszor. Megtapasztalták. 
A tapasztalás a természettudomány-
nak is az ereje, általa az igazság kö-
zelében érzi magát az ember. 

A kezdetben maroknyi, de az ül-
dözések ellenére is terjed� keresz-
ténység hosszú id�n keresztül csak 
Jézus feltámadását ünnepelte, az 
Utolsó Vacsora ismétlésének kere-
tében: Ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre. A karácsony és más ün-
nepek a 4. századtól kezdtek 
kialakulni. 

A feltámad, feltámaszt fogalom 
nem szóródott nagyon szét nyel-
vünkben /mint pl. szétken�dött az 
imádás fogalom, amely eredetileg 
csak Istent illetné/. Szoktuk monda-
ni a szélre, hogy feltámadt; a k�m

�
-

vesek gyakran használják a feltá-
masztás m

�
veletét /alátámasztanak 

valamit/; Pet�fi azonban - egyik 
1848-ban írt versében - nem hasz-
nálhatott volna jobb szót: Feltáma-
dott a tenger, a népek tengere… 
Szép lenne megállapítani, hogy  
 

2010-ben feltámadt Magyarország! 
A II. Vatikáni Zsinat egyszer

�
sí-

tette az istentiszteletet, de az egy pap 
több falu miatt is csökkent a húsvét 
ünneplésének fénye. Fontos esemé-
nyek sorakoznak a húsvét el�tti un. 
szent három napon. Nagycsütör-
tökön az Oltáriszentség alapítására, 
nagypénteken Jézus halálára emlé-
kezünk. Nagyszombat csendes nap, 
Jézus a sírban fekszik, de este már 
elkezdjük feltámadásának ünneplé-
sét. 
 

Húsvétvasárnap a szentelt éte-
lekb�l készített hidegtálat fogyasz-
tották ebédre. Els� fogásként né-
hány nyers tormakarikát kellett 
elrágcsálni prüszkölés közben,  Jé-
zus  szenvedésének emlékére. A 
sárgatúró a tojástól volt sárga és 
desszertnek fogyasztották, ámbár 
magas tápértéke miatt egymagában 
is elég lett volna ebédre. Tejb�l, to-
jásból, cukorból, mazsolából készí-
tették; a savó kend�n keresztüli ki-
csurgatása után gömböly

�
 alakot 

vett fel /a rakoncátlan gyerekek ko-
sarából könnyen kigurult és meg-
hempergett a porban/ és késsel vág-
ható volt, mint a sajt /a keleti 
részekr�l származó tátiak bizonyára 
emlékeznek rá/. Táton nem emlé-
keznek ételszentelési szokásra. 

A tojás az életnek és az újjászü-
letésnek archaikus szimbóluma; a 
kereszténység húsvéti tojást készí-
tett bel�le. Eredetileg csak pirosra 
feltették, Jézus értünk kiontott véré-
re emlékezve. Kés�bb mindenféle 
színt alkalmaztak, s a tojásdíszítés 
motívumai elnyomták a vallási je-
lentést. Több vidéken különféle 
szokások élnek még a húsvéti tojás-
sal kapcsolatban. A húsvéti nyulat 
német területr�l eredeztetik és csak 
a 19. században kezdett hozzácsa-
pódni a húsvéthoz. A csokoládégyá-
raknak bizonyára jó üzlet. 

 

 

A húsvétvasárnapi  ételszente-
lés a 7. századtól követhet� nyo-
mon. A régi magyarok kókonya-
nak nevezték közös néven a megál-
dásra vitt ételféleségeket, s ez az 
elnevezés ma is ismeretes Székely-
földön és Délvidéken. A ma még 
él� ételszentelési szokás is a keleti 
és déli vidékeken található; a görög 
katolikusoknál er�sebben, talán 
mert �k az egyes húsvéti ételeknek 
szimbolikus jelentést is tulajdoníta-
nak. Sonkát, tojást, kolbászt, sót, 
bárányt, töltött tyúkot, kalácsot, 
sárgatúrót, tormát és bort vittek a 
húsvétvasárnapi misére, amiket a 
pap a mise végén megáldott. Az 
ételeket karos kosárba, a nagyobb 
létszámú családok kétfül

�
 vessz�-

kosárba rakták, a bort külön vitték 
üvegdugós butellában. A kosarak 
sora körbevette a templomot, vagy 
több sorban kígyózott a templom-
udvarban. A töltött tyúkon ilyenkor 
a cs�rét rajta hagyták és ibolyát t

�
z-

tek bele. A búzalisztb�l készített 
foszlós, fehér, mazsolás kalácsot 
magas, hullámos oldalú tepsiben 
sütötték pirosra kemencében. A 
keleti részeken ezt ma is pászkának 
nevezik, az ételszentelést pedig 
pászkaszentelésnek.  
 

Krisztus feltámadt  -  mi is fel-
támadunk a halálunk után. Még 
ennek el�tte érdemes feltámadgat-
nunk önzésünkb�l, jóra való restsé-
günkb�l, tévedéseinkb�l, tájékozat-
lanságunkból, káros 
szenvedélyeinkb�l  -  a nemesebb és 
emberibb életre. 

Kardos Mihály plébános 

 

NÉPI KALENDÁRIUM 
 

ÁPRILIS, 
SZENT GYÖRGY HAVA, 

TAVASZHÓ, 
SZELEK HAVA 

 
Népi mondókák: 

 
György-nap el�tt, ha nem esik, 
György-nap után sok is esik. 

Hogyha Vitálisz didereg, 
Tizenötször lesz még hideg! 

Áprilisnak szárazsága, 
Jó gazdának bosszúsága. 
Áprilisnak nedvessége 

Fáknak term�képessége. 
 
 

Adj, Isten, meleget, 
Fünek-fánok levelet! 

Nyisd ki, Isten, kiskapudat, 
Ereszd be a meleget, 

Zárd ki a hideget! 
 

  
 

Nyisd ki, Isten, kiskapudat, 
Hadd lássam meg szép napodat! 

Süss föl, nap, fényes nap! 
Kert alatt a ludaim megfagynak! 

 

  
 

Egy, kett�, három, négy; 
– Kis �zike, hová mégy? 
– Sem erd�be, sem rétre: 

A szép tavasz elébe! 
 

  
 

Tavaszi szél utat száraszt. 
Minden állat társat választ. 
Hát én vajon kit válasszak? 
Szüvet sz

�
vért kinek adjak? 

 
Bolyong elmém, mint a felh�; 
Hull a könnyem, mint az ess�: 

Ki öl�mbe, ki a f�dre, 
Ki keserg� kebelembe. 

 
Árkot mosott két orcámra, 

Mint a zápor az utcára. 
Én istenem, rontsd meg, verd meg. 

Aki miatt gyászt viselek! 
 

  
 

Április bolondja  
Felment a toronyba,  

Megkérdezte: – Hány óra?  
Fél tizenkett�;  

Bolond ez a kett�. 
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Látványterv 

Tüzes Trónon 

 

lyem, els
�
 napja. Izgalom, félelem, vá-

rakozás, vegyes érzések – mellyel be-
léptem az iskolába. Soha nem felejtem 
a segít

�
 gondoskodást, mellyel az is-

kola minden dolgozója fogadott. 
Jó közösség, magas színvonalú ne-

vel
�
-oktató munka jellemezte minden-

napjainkat. Sok-sok emléket 
�
rzök az 

elmúlt 33 évr
�
l. Bizonyára nem vélet-

len, hogy nem vágytam máshová taní-
tani. Szívesen emlékezem volt kedves 
kollégáimra, osztályaimra, tanítványa-
imra, a diákok csínyeire, a kirándulá-
sokra, táborokra, s várom volt tanítvá-
nyaim gyermekeit iskolánkba. 
 

150 év – ez már történelem. 
Hogy mi, és hogyan volt akkor, 
azt a történelemb

�
l, levéltári do-

kumentumokból, monográfiából 
és „szájhagyomány” útján ismer-
jük. Ugyan el

�
zmények voltak, 

mégis a községi iskola m�ködését 
1860-tól számítjuk. 

150 év – több emberölt
�
, mely 

tele van változással, fejl
�
déssel, 

rombolással, újraépítéssel, míg a 4 
tantermes iskolából elnyerte mai 
alakját az épület. De az épület, a 
tégláktól még nem iskola.  

Azt meg kellett tölteni az évti-
zedek folyamán tartalommal, gye- 

rekzsivajjal, a nagy el
�
dök élet-

m�vét továbbviv
�
 szakmai-

emberi munkával, élettel. Nagy 
el
�
döket említettem, akikr

�
l a 

készül
�
 iskolatörténeti könyvben 

olvashatunk, a kiállításon megte-
kinthetünk. Nem csak az emléke-
iket 

�
rizzük, hanem a mai kor vi-

szonyaihoz igazodva szellemi-
ségüket visszük tovább.  

Remélem megbocsátják ne-
kem a kedves olvasók, hogy 
személyes élményemmel folyta-
tom gondolataimat. 

1977. augusztus 16. fontos dá-
tum az életemben  els

�
 munkahe- 

 

TÖREDÉK A KÖZSÉGI ISKOLA 150 ÉVÉB L 
 

Iskolánk, a táti Általános Iskola 8 évfolyamos 
közoktatási intézmény, a helyi önkormányzat fenn-
tartásában, Mogyorósbánya önkormányzatával tár-
sulásban m�ködik. 

A 2009/2010-es tanévben 24 osztálya van, 
melyb

�
l 14 alsós, 10 fels

�
s osztály. Ebben a tanév-

ben 415 f
�
 tanulónkat 38 f

�
 f
�
állású, 2 f

�
 részfog-

lalkozású pedagógus, 1 f
�
 fejleszt

�
pedagógus oktat-

ja. 10 osztály (1-4. osztály) iskolánk „B” épületében
(f
�
 út 82.), 10 osztály (5-8. osztály) iskolánk „A” 

épületében (Szent István út 27.), 4 osztály pedig (1-
4. osztály) iskolánk „C” épületében (Mogyorósbá-
nya, Felszabadulás út 51.) van. 

Minden épületünket folyamatosan fejlesztjük, 
szépítjük, az önkormányzat, a szül

�
k, a dolgozók, a 

pályázatok és az alapítvány segítségével. 
Intézményünk min

�
ségpolitikájában megfogal-

maztuk azokat az alapelveket, amelyek jelenlegi és 
jöv

�
beni munkánkat meghatározzák. Pedagógiai 

programunkban meghatározott feladatainkat a fenn-
tartó önkormányzat támogatja, pedagógusaink ma-
radéktalanul teljesítik. 

Német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, 
els

�
 osztálytól heti 5 órában tanulják tanulóink a 

nyelvet. 
 

A nyelvoktatás kiegészül hon- és népisme-
rettel, nemzetiségi tánccsoport m�ködésével.
Tagintézményünk szlovák nemzetiségi nyelvet 
oktat, amely mellett angol nyelv tanulása is kö-
telez

�
. 5-8. osztályban szakköri keretben a né-

met nyelvet tanulók is ismerkedhetnek az an-
gollal. 

Az iskola arculatát az egyéni tehetséggon-
dozás, fejlesztés is meghatározza. Több tantár-
gyunkból tanulóink országos megmérettetésre 
is eljutnak. A számítástechnika oktatásához is 
rendelkezünk a megfelel

�
 feltételekkel.  

Intézményünkben dolgozók célja a közvetlen 
partnerekkel való hatékony együttm�ködés, 
diákjaink értékteremt

�
 nevelése, a továbbtanu-

láshoz szükséges tudás megalapozása. 
A szabadid

�
 hasznos eltöltéséhez hozzájá-

rulnak a következ
�
k: iskolánkban zeneiskola 

m�ködik, hagyomány
�
rz
�
 tevékenység, diák-

önkormányzat, diákétkeztetés, napközi, ének-
kar, iskolai sportkör, tehetséggondozó, felzár-
kóztató foglalkozások, iskolai könyvtár, 
tanulmányi kirándulások, nyári napközi, nyári 
tábor, versenyek, vetélked

�
k, iskolanap, szak-

körök, vízisport. 
Kapcsolatot ápolunk a községben m�köd

�
 

közoktatási intézménnyel (óvoda), közm�vel
�
-

dési intézménnyel (Kultúrház), egyesületekkel 
(sport). Fontosnak tartjuk, hogy nálunk legfon-
tosabb érték a gyermek; abban a szellemben 
folyik a nevelés-oktatás, hogy diákjaink büsz-
kék lehessenek iskolájukra, tanulóközösségük-
re. Cserébe azonban elvárjuk, hogy viselkedé-
sükkel hozzájáruljanak céljaink 
megvalósításához, eredményeinkhez.       

Filip Csabáné iskolaigazgató
 
 

ISKOLÁNK JELENE Tát Nagyközség Önkormányzat 
Általános Iskolában az els

�
 osztályosok 

beiratkozása az alábbi id
�
pontokban 

 történik : 
 
"B" épület:  (F� út 82.) 
2010. április 12. hétf�  12.00 – 16.00 
2010. április 13. kedd    8.00 – 16.00 
2010. április 14. szerda  8.00 – 12.00 
 
"C" épület:  (Mogyorósbánya, Felsza-
badulás út 51.) 
2010. április 13. kedd  15.30 – 17.00  
 
Kérjük hozza magával az alábbi dokumen-
tumokat: 
A gyermek 
 - születési anyakönyvi kivonat 
 - lakcímkártya 
 - TAJ szám 
 - óvodai szakvélemény 
 - 1 db igazolványkép 
A szül

�
  

- személyigazolvány 
 - lakcímkártya 
Valamint 550,- Ft a diákigazolványra. 
 
További információ kérhet

�
 az alábbi tele-

fonszámon: 
33/ 444-148 

 
Fontos információkat, aktuális híreket, vi-
dám képeket találhat minden érdekl

�
d
�
 

iskolánk honlapján: 
tatiskola.uw.hu 

Nemcsak az ünnep fontos, hanem 
az is, hogy a múlt emlékeit minden 
formában meg

�
rizzük. Az önkor-

mányzat, az iskola, községünk sok-sok 
lakója tudja ezt, s ezért is készülünk 
arra, hogy templomunk és az iskolánk 
évfordulóját máltón ünnepelhessük. 
Az iskola ünnepére hívunk minden 
volt kollégát, tanítványt, községünk 
minden  lakóját 2010. augusztus 28-
án. Ünnepi m�sorral, kiállítással ké-
szülünk, s várunk mindenkit szeretettel 
kötetlen beszélgetésre, s múlt felidézé-
sére, emlékezésre. 

 Filip Csabáné iskolaigazgató 
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Látványterv 

Megjelent Szervátiusz Tibor szobrászm
�

vész 
legújabb, monografikus albuma.  

A Kossuth-díjas alkotó Táti Ister-pár szobrát 
2006. szeptember 9-én avatta fel a község, települé-
sünk nyugati kapujánál, a Halászcsárdánál. A ra-
gyogó tehetséggel megáldott szobrász különös er�t 
sugárzó alkotásának ideális helyszíne a régi és az új 
út találkozása által bezárt terület. Amint azt Bakay 
Kornél történész professzor avató beszédében ki-
emelte: „Közelben az Isztergram, azaz, Esztergom, 
a háttérben az Iszter, a Duna. A szobrász monumen-
tális szoboralakjai ötezer év k�be zárt üzenetét su-
gározzák… Kozmikus istenalakok �k, akiket els� 
pillantásra befogadunk…Ezek a szoboralakok ma-
gyarul beszélnek. Miért érezzük így? A pásztor ki-
rály, Dumuzi, kinek neve sumérül , „derék, igaz 
fiú”, magyar karakter� férfi, s örök szerelme, 
Inanna , avagy Istar-Ister pedig számunkra a gyer-
mekét óvó és szeret� Babba Máriát jeleníti meg. 
Mert az alkotójuk, ízig-vérig magyar m�vész, akit 
okkal és joggal neveznek világra szóló zseninek.” 
  

M E G H Í V Ó  
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját, ismer�seit 

 

Szervátiusz Tibor 
Kossuth-díjas szobrászm�vész 
legújabb, monografikus albumá-

nak bemutatójára. 
 

Id�pont: 
2010. április 12. (hétf�) 18 óra 

 

Helyszín: 
Kultúrház és Könyvtár 

 

Bevezet� köszönt�t mond: 
Szenes Lajos polgármester 

 

A könyvet, s a m�vész 
munkásságát méltatja: 

Duray Miklós  
felvidéki író, politikus és 

Bakay Kornél 
Szervátiusz Jen� díjas 
történész professzor 

 

M�sorközl�: 

Szervátiusz Klára 
a könyv szerkeszt�je 

KÖNYVBEMUTATÓ TÁTON -  
SZERVÁTIUSZ MONOGRÁFIA A TÁTI ISTER - PÁRRAL 

Az el�szót Duray Miklós  felvidéki közíró, 
politikus írta. � ezt írja az alkotóról: „ Mind-
azok, akik szeretik Szervátiusz Tibort, akik ér-
tik �t, könny� szívvel állíthatják, mert tudják: � a XX. Század egyik legkiemelked�bb ma-
gyar és európai szobrásza…. Van aki piaci ér-
téket, van aki formabontást ért ezen, más fel-
kapott hirtelen ellobbanó dicsfényét, megint 
más a szólamok köveinek pusztító vagy egekig 
magasztaló �rlés örvényét érti ezen, de vannak, 
akik az értékek állandóságát, vagy az élet átlé-
nyegített valóságát értelmezik így.” 

Majd a kés�bbiekben így fogalmaz: 
„…csak az tudja mit jelent a szül�föld, aki már 
befúrta tenyerét földjének porába, vagy aki 
legalább egyszer orra bukott benne, aki végig-
járta síkjait és lankáit, aki napokat és heteket 
beszélgetett végig füvén ülve sorstársaival, 
akinek könny szökik a szemébe, ha az egyik 
domborulat bércér�l kitárul el�tte a folyó völ-
gyének lapálya, amelyet a túlfelöli hegyek 
fognak keretbe, aki ismeri ételeinek ízét, aki 
félszóból is érti barátját és örömét a másiknak, 
akiben felcsendül a dal, ha senki nem énekli 
is… Annak szükségességér�l, ami természetes 
feltétele emberi és nemzeti szabadságunknak, 
gyakran önmagunkat kell meggy�znünk, s ez 
néha nem is sikerül. Csak az elhivatottak és a 
beavatottak tudják, mit kell tenni. Ez a kivá-
lasztottság jellemezte Szervátiusz Tibor koráb-
bi alkotásait, és – a nemzet szent jelképeit�l 
származó sajátos gazdagodással – mostani m�-
veit is, tovább ihletve a honfoglalás 
millecentenáriuma és Szent István királyunk 
megkoronázásának millenniumától. Aki elfe-
lejti, honnan jött, nem tudja hová megy, és azt 
sem tudja, mi végett magyar, érintse kezével 
Szervátiusz Tibor bármelyik  szobrát, és meg-
világosodik. 

Olvasható még a neves �störténészünknek
Bakay Kornélnak az írása is a könyvben. 

Döbrentei Kornél 2009-ben írt verse „Be-
lépve a fájdalom kapuján” Szervátiusz Tibor-
nak f�hajtással élete és életm�ve el�tt, mint 
egy bevezet� el�szó nyitja a monográfiát. 
 
„Talentumod, géniusz Barátom, 
mérni nincs elég s méltó karátom, 
amit itt tenni lehetett s kellett, 
és elvárt az Isten, megcselekedted: 
volt még néhány merész, szárnyas álmod, 
nem bírták a gonosz, földi gáncsot, 
Füstbe ment terv hamuja pereg, �szíti fehérebbé a fejed. 
Az els�, mit kertedben szem meglát, 
a megm�veletlen roppant sziklát, 
naponta ujjaid megsimítják, 
K�rösi Csoma bévül dörömböl, 
nem szabadul már a k�börtönb�l. 
 
Székely Piétád nem gyász s kín rabja, 
lábánál kicsi gyermekkel vallja: 
bármily hatalmas a veszedelem, 
bármilyen lét-koptató a jelen, 
mag kisarjad, megmaradunk, ne félj -: 
Mindörökké Magyarország és Erdély.” 

 
 

Szervátiusz Klára, a könyv szerz�je is fontos-
nak, egyedinek és er�t sugárzónak tartja az alkotást, 
hiszen a szobrászm�vész új monográfiájának borí-
tóján is ez a szobor együttes található, mely nagy 
megtiszteltetés községünk számára. 

De nemcsak a könyv borítóján, hanem lapjain is 
méltó helyet kap a településünkön található szobor-
kompozíció. A monográfia maga közel 140 oldalas 
terjedelméb�l, hat oldalt szentelt a szerkeszt� a Táti 
Ister-párnak. 

A Mikes Kiadó és a Szervátiusz Alapítvány 
gondozásában megjelent. könyv a m�vész ötven
éves alkotói korszaka el�tt tiszteleg, s olyan elköte-
lezett és nagy tudású m�vészettörténészek elemzik 
ezt az életm�vet, mint a most elhunyt Dr. Losonci 
Miklós  m�vészettörténész, m�vészeti író, aki a Ma-
gyar Képz�m�vészek és Iparm�vészek Szövetsége 
tagja, az Összmagyar Testület alelnöke és a Pet�fi 
Sándor Társaság alelnöke volt valamint Dr. 
Lisztóczky László irodalomtörténész, a Dsida Jen� 
Társaság elnöke. 
 

A százhuszonnyolc, f�ként színes fotó je-
lent�s részét Legeza László fotóm�vész készí-
tette, de Sára Sándor és Szervátiusz Tibor 
fényképei is szerepelnek a kötetben másoké 
mellett. A könyvet Szervátiusz Klára szerkesz-
tette. Egy kis magyar kódexet vehet a kezébe 
az olvasó Szervátiusz Tibor új albumával, mo-
nográfiájával. 
 A monográfia a táti könyvbemutató alkal-
mával 4500 Ft-os áron vásárolható meg. (Tel-
jes ára: 5950 Ft)                                      Hámos 
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Látványterv 

 

Tát Nagyközség Önkormányzata a korábban 
megkezdett fejlesztési program folytatásaként 
2009-ben három közbeszerzési eljárást indított 
meg, melyb

�
l egy az elmúlt évben lezárult, a 

másik kett
�
 esetében a szerz

�
dések megkötésére 

ez év februárjában került sor. 
Az elmúlt évi közbeszerzési eljárás tárgya a 

Rét u., Rózsa u. Gesztenye fasor, Fekete I. u. és 
Gorkij fasor (Szent I. u. és a t�zoltó szertár kö-
zött) portalanítása volt. Úgy terveztük, hogy a 
munkát az útépítés szempontjából legideálisabb 
nyári id

�
szakban végezzük el. Kizárólag táti 

vállalkozóktól kértünk ajánlatot. Az eredmény-
hirdetést követ

�
en az egyik sikertelen vállalkozó 

feljelentést tett a Közbeszerzési Dönt
�
bizottság-

nál, hogy az eljárásunk szabálytalan volt. 
 

Sokak által régóta várt fejlesztés a H
�
sök te-

rén az elbontott épületek helyén egy színvona-
las településközpont kialakítása és az itt lév

�
 

balesetveszélyes csomópont átépítése. Ennek 
el
�
készít

�
 munkája több mint két évvel ezel

�
tt 

kezd
�
dött, amikor a Dunapart Kft.-vel elkészít-

tettük a beruházáshoz szükséges tervdokumen-
tációt. Ezt olyan megfontolásból tettük, hogy 
pályázati lehet

�
ség esetén rendelkezzünk a 

szükséges tervvel. 
A dolgok kedvez

�
en alakultak, mivel 2008 

elején a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (KKK) pályázatot hirdetett balesetve-
szélyes csomópontok átépítésére, ugyanakkor 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-
Dunántúli Operációs Program keretében a tele-
pülésközpont kialakítására is lehetett pályázni. 
Joger

�
s építési engedéllyel rendelkez

�
 tervdo-

kumentációnk volt, a rövid határid
�
 ellenére be 

tudtuk nyújtani pályázatunkat el
�
ször a bal-

esetveszélyes csomópont átépítésére. 2008. má-
jus 22-én kaptuk az értesítést, hogy pályázatunk 
sikeres volt. A településközpont kialakítását 
célzó pályázatunk sikerér

�
l kicsit kés

�
bb, 2009. 

január 14-én értesültünk. 
A beruházás m�szaki tartalmát kényszer�-

ségb
�
l a pályázatokhoz ketté kellett bontanunk. 

A pályázati célok szerinti megbontás ellenére a 
két rész rendkívül szorosan kapcsolódott egy-
máshoz, ezért jelent

�
s eredmény volt, hogy 

mindkét pályázatunk sikeresen szerepelt. 
A következ

�
 cél az volt, hogy a szoros kap-

csolódás miatt a két pályázat m�szaki tartalmát 
egy kivitelez

�
 valósítsa meg, ezért felkértük a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt
�
 Zrt.-t (a KKK-

tól elnyert balesetveszélyes csomópont átépíté-
sének bonyolítóját), hogy vállalják el mindkét 
pályázat közbeszerzési eljárásának bonyolítá-
sát,  így  a  két  szorosan  kapcsolódó beruházás  
megvalósítása   egy   kivitelez

�
  kezében  lehet, 

ami kizárja az esetleges konfliktusokat. A hosz-
szas tárgyalások eredménye a kezdeti pozitív 
hozzáállás ellenére az lett, hogy a NIF nem tud- 

ja elvállalni az együttes bonyolítást, azonban 
megegyeztünk, hogy a közbeszerzési eljárásunk 
során a vállalkozóknak el

�
írjuk az együttm�kö-

dési kötelezettséget. 
Id
�
 közben megindítottuk a településközpont 

kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárá-
sunkat, melynek gy

�
ztese a Magyar Aszfalt Kft. 

lett (Ajánlati ár: bruttó 99.198.490,- Ft). A szer-
z
�
déskötésre 2010. február 1-én került sor. A 

NIF Zrt. is lefolytatta a balesetveszélyes csomó-
pont átépítésének közbeszerzési eljárását, mely-
nek gy

�
ztese, nagy megkönnyebbülésünkre 

szintén a Magyar Aszfalt Kft. lett (Ajánlati ár: 
bruttó 93.545.306,- Ft). 

A fentiekben - bár csak kivonatosan, a teljes-
ség igénye nélkül - megpróbáltuk érzékeltetni, 
hogy milyen rögös úton sikerült eljutnunk a mai 
állapotig.   

Mi már átadtuk a munkaterületet a Kft.-nek, 
a NIF Zrt. várhatóan április 22-én adja át. Ki-
sebb munkák (H

�
sök terén, János lovagok tere 

és a 117. sz. u. talpárka között) rövidesen meg-
kezd

�
dnek, azonban a nagyobb volumen� mun-

kára április 22-t
�
l kerül sor. 

Forgalomtechnikai szempontból az építési 
munka során az a cél, hogy a tömegközlekedési 
járatok áthaladását és az érintett lakók behajtását 
biztosítsuk. A beruházás terv szerinti befejezési 
határideje 2010. augusztus 16.  

A két beruházást ugyanazon kivitelez
�
 végzi, 

így bízunk benne, hogy a kivitelezési munka a 
lehet

�
 legkevesebb akadályoztatással, szervezet-

ten zajlik és határid
�
 el
�
tt megvalósul. 

 

ÖNKORMÁNYZATI  BERUHÁZÁSOK,  FEJLESZTÉSEK  2010. 

A hosszas, számunkra kedvez
�
 eredménnyel 

záruló vizsgálatot követ
�
en ismételt, de már 

nyílt közbeszerzési eljárást hirdettünk, melynek 
a következ

�
 gy

�
ztesei voltak: Hornyák Kft. – 

Tata (Fekete I. u., Gesztenye fasor, ajánlati ár: 
bruttó 5.413.113,- Ft), Bola 95 Kft. – Szentend-
re (Rét-Rózsa u. ajánlati ár: bruttó 5.472.200,- 
Ft), Magyar Aszfalt Kft. – Tata (Gorkij fasor, 
ajánlati ár: bruttó 6.533.750,- Ft).  Az eljárás le-
zárását követ

�
en a beköszönt

�
 kedvez

�
tlen id

�
-

járás miatt 2009-ben már nem lehetett volna 
szakszer�en elvégezni a portalanítási munkát, 
így a mind az öt utca esetében 2010. április 30-
ra módosítottuk a teljesítési határid

�
t. 

A munkaterület átadásra 2010. április 1-én 
kerül sor. Ezt követ

�
en a tényleges munkavég-

zés 2010. április 6-án indul meg.A portalanításra 
kerül

�
 utcákban egységesen 4 méter széles bur-

kolatot (5 cm vastag mart aszfalt a Rét-Rózsa 
utcában egyréteg� bitumen emulziós bevonattal, 
a további három utcában 6 cm vastag aszfalt-
burkolat) terveztünk 50-50 cm-es padkával. 
Szikkasztóárkos vízelvezetés kiépítésére csak a 
Gesztenye fasoron kerül sor, mivel ez a többi 
utcában részben megoldott. Ahol esetlegesen a 
kés

�
bbiekben vízelvezetési probléma merülne 

fel, ott ezt helyi beavatkozással hárítjuk el. 
 

Szintén 2009-ben sikeresen záruló, de idén 
megvalósuló pályázatunk Tát Nagyközség 
Napköziotthonos Óvoda 1. épület és 3. épület 
konyha és vizesblokk felújítása, akadálymentesí-
tése és nyílászáró cseréje. 
 

A közbeszerzési eljárás keretében az óvoda 
mindkét épületének felújítását (1. épület ajánlati 
ár bruttó: 13.586.835,- Ft, 3. épület ajánlati ár 
bruttó: 6.706.886,- Ft) a budapesti székhely� 
VÉPTECH Kft nyerte el. A felújításra 2010. jú-
nius 1. és augusztus 11. között kerül sor. Abban 
az esetben, ha konkrétabb id

�
pont lesz, err

�
l a 

szül
�
ket az óvoda vezet

�
je értesíti.  

Parragi György
 

Fekete I. u. 

Gesztenye fasor 

Gorkij fasor 

Rét u. – Rózsa u. 

Mogyorósbányai út, csomópont 
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Látványterv 

150 évvel ezel
�
tt, 1860-ban szentelték 

fel Tát mai, Mindenszentek templomát. 
Köszönjük Kátai Ferencnek, hogy idejé-
ben felhívta erre figyelmünket! 
 Szenes Lajos polgármester javaslatá-
val egyetértésben, a 2010-es év során, 
több id

�
pontban, több szempontból köze-

lítünk az évfordulóhoz; hozzá véve az is-
kolát is, amely ugyan 150 évnél nagyobb 
múltú Táton, de az egyház felügyelete 
alatt m�ködött az 1948-as er

�
szakos ál-

lamosításig. Persze, a templomok múltja 
is régebbre nyúlik 150 évnél  -  valószín�, 
Szent István király kora óta mindig léte-
zett itt valamilyen istentiszteleti hely. 
 Az 1747-ben épített templomot 1860-
ban lebontották, s nagyobb, tornyos temp-
lomot építtetett az akkori kegyúr /terület 
tulajdonos/, az Esztergomi Papnevelde. 
Az el

�
z
�
 templomnak tornya nem volt, a 

harangokat fából épített, un. harangláb-
ban helyezték el, amely néhány méter 
magas volt és 8-10 méterre állt a templom 
bejárata el

�
tt. Nem tudjuk, a mostani 

templom hossztengelyét miért térítették el 
ilyen nagymértékben a kelet-nyugati 
iránytól. Ha még használható volt az 
1747-es templom orgonája, nyílván azt 
építették be az új templomba, mivel a ket-
t� mérte, regiszterszáma megegyezik. 
 A jubileumi év nyitó rendezvénye
március 12-én volt a Kultúrházban, amely 
annyiban sérült, hogy dr. Heged�s András 
nem tarthatta meg el

�
adását betegsége 

miatt. Egy alkalmas id
�
ben pótolni fogja, 

számítunk rá. Az iskolával kapcsolatos 
rendezvényeket a község gondozza. 
 Április 26-tól május 10-ig templo-
munkban lesz kiállítva a 2009-es orszá-
gos, hittanos rajzpályázat gy

�
zteseinek 

anyaga. Érdekeltek vagyunk, mert 
Milinszki Benedek országos els

�
 lett a 

kis-ovis csoportban. 
 Szeptember 3-4-5-re Kaplonyból hí-
vunk meg ferences atyákat /reméljük 
legalább egy közülük el tud jönni/ és a 
kaplonyi énekkart. Pénteken /sep. 3./ 
feln

�
tteknek, szombaton gyerekeknek lesz 

szentóra, vasárnap pedig a tanévnyitó 
szentmisén /Veni Sancte/ vesznek részt. 
 Novenber 7-re, a búcsúi szentmisére
vendég-f

�
papot hívunk. Ez lenne a jubile-

umi év zárása. 
Készülnek kerámia-plakettek, ame-

lyek tovább 
�
rzik majd a jubileum emlé-

két. Szeretnénk, ha ebben az évben 
/
�
sszel/ minden család elültetne egy-egy 

fát /lehet többet is/. Lehet ültetni a kertbe, 
a ház elé; lehet gyümölcsfát, lehet díszfát. 
A fák nemcsak emlék-

�
rz
�
k, de jótékony 

környezeti hatásuk is van, hiszen nemcsak 
a trópusi es

�
erd

�
k, de a mi fáink is meg-

kötik a széndioxidot és lehelik az oxigént. 
Közterületeket az Önkormányzattal 
egyeztetve lehet fásítani. A plébánia is 
felajánl bizonyos összeget köztéri facse-
metékre. 

Kardos Mihály plébános
 

TEMPLOM-
SZENTELÉSI  
ÉVFORDULÓ 

 

A Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus az el
�
-

z
�
 évekhez hasonlóan tervezi idei szerepléseit. A 

meghívásoknak megpróbálunk eleget tenni, bár 
anyagilag ezeket az utakat egyre nehezebb finanszí-
rozni. 

Terveink közt szerepel április 17-én a megyei 
min

�
sít
�
n való megmérettetés, amire már er

�
sen 

készül a kórus. Itt kizárólag Magyarországon gy�j-
tött német népdalokkal lépünk fel, els

�
sorban olyan 

dalokkal, amiket itt Táton is énekeltek. Remélem, 
szép eredménnyel térünk haza. Természetesen fel 
fogunk lépni a faluban megrendezésre kerül

�
 Pün-

kösdi Napok Nemzetiségi Napján ahol, mint annyi-
szor oly szívesen fogad minket a falu lakossága. 
Megpróbálunk egy színes csokrot el

�
adni a közön-

ségnek,  és  persze nem  vesszük rossznéven, ha ve- 
 

lünk éneklik az ismer
�
s dallamokat. A kórus idén 

ünnepli 20. évfordulóját 
�
sszel. Ebb

�
l az alkalom-

ból a tervek szerint október 2-án tartunk egy ünnepi 
koncertet, ahova meghívjuk azokat a kórusokat, 
táncosokat, hangszereseket, akik nagy sikert arattak 
már Táton, mindezt persze a teljesség igénye nélkül 
tudjuk csak megtenni.  

A továbbiak a meghívásoktól függnek, amik 
egész évben folyamatosak, mint például a Musik-
Land utazási iroda felkérései, amiket nagy örömmel 
teljesítünk. 

Az idei évet is a falukarácsony fogja zárni az 
énekkar számára, hogy méltón fejezzük be ezt az 
évet is. Szerepléseinkre mindenkit nagyon sok sze-
retettel várunk! 

Steinmann Vilmos karvezet�
 

20 ÉVES A TÁTI NÉMET NEMZETISÉGI DALKÖR 

25 ÉVES A TÁTI FÚVÓSZENEKAR  

„Bulhardt Vilmos harsonam�vész az ismert he-
lyi melódia a „Sz

�
ke lány…” dallamára írt szignált 

fúvatta el üdvözlésül a szép számú gyönyörködni és 
táncolni vágyó vendégeknek. Majd így szólt zené-
szeihez: a rózsaszín kottafüzetb

�
l az egyest…” – és 

áradt a teremben a „Táti Walzer” fülbemászó meló-
diája.”  

1985. któberében elkezd
�
dött a régen várt ese-

mény: ismét van saját zenekarunk! 
 Azóta 25 év telt el. A szeretett karmestert 
Bulhardt Vilmost – akit három év után elragadott a 
halál – óriási munkával és lelkesedéssel alakította ki 
zenekarunk arculatát. �t 1989-ben Fódi János a 
hazai és nemzetközi zenei körökben jól ismert kar-
mester követte. Munkája során az együttes f

�
 fel-

adatát: a német nemzetiségi zenei kultúra ápolását, 
hazai és német zeneszerz

�
k m�veinek bemutatását 

maradéktalanul teljesítette. Vezetésével a táti zene-
kar szép sikereket ért el itthon, de bemutatkozhatott 
több alkalommal németországi és ausztriai fesztivá-
lokon, zenei találkozókon.  

Fódi János karmester urat 1993-ban Zagyi Ist-
ván, a fiatal katonazenész követte – ekkor jött létre 
a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesület.
A  zenészek,  azóta is meg

�
rizve a zenei célkit�zést 

Zagyi István vezetésével els
�
sorban a táti hagyo-

mányokat követve mutatják be programjaikat. A táti 
hangversenyeken vendégül láttak már nem csak eu-
rópai, amerikai együtteseket is – öregbítve települé-
sünk hírnevét. A zenekar bemutatkozhatott Európa 
számos országában: Máltán, Olaszországban, Finn-
országban, Németországban, Ausztriában, Románi-
ában, Szlovákiában. M�ködése során baráti kapcso-
latokat ápol Németország és Ausztria több 
településének fúvós együtteseivel, és a romániai 
Kaplony testvértelepülésünkkel. Legrégebben –
szinte a megalakulás óta – baráti szálak f�zik a Né-
metországban (Bajorország) található 
Schrattenbach község fúvószenekarához. A két 
együttes négyévenként látja vendégül egymást. Ze-
nészbarátaink a 25. jubileum tiszteletére látogatnak 
el újra Tátra. Zenekarunk nagy izgalommal készül a 
találkozásra, amelyet felvonulással, közös hangver-
sennyel ünnepelünk meg. E szép katolikus ünnep 
fénypontjaként közrem�ködnek vendégeink a va-
sárnapi szentmisén is.  

Reméljük a Táti Pünkösdi Napokra tervezett 
ünnepségsorozattal méltón emlékezhetünk vissza az 
elmúlt negyedszázadra, felidézve a szép emlékeket 
a tátiak örömére!  Kátai Ferencné egyesület elnöke 
 

A képen a 10 éves jubileumát ünnepl� táti fúvószenekar 
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ebédl� bútorzatának felújítása és szük-
séges cseréje,  az udvar bekerítése, kijá-
rati ajtók cseréje, a konyha korszer�sí-
tése és b�vítése, a HACCP rendszerhez 
igazodva konyhai eszközök beszerzése, 
m�szaki raktárak kialakítása,  a lakó-
szobák melyb�l 38 db van, és kiszolgá-
ló helységek, a közösségi termek fo-
lyamatos felújítása, karbantartása,  
pihen�szoba kialakítása a klubtagok 
számára. A fürd�szobák felszereltségé-
nek folyamatos korszer�sítése az otthon 
lakóinak kényelmét, biztonságát bizto-
sítja.  

A park kialakítása pihen�helyeivel a 
lélek feltölt�dését segíti. 2008-ban 
Milinszki Márton és családja felajánlá-
sának köszönhet�en a Mária szobor sok 
lakónknak zarándokhelyül szolgál, ahol 
elveszített szeretteikért imádkozhatnak. 

A kulturált, higiénikus környezet ki-
alakításához és megtartásához állandó 
karbantartás szükséges.  

Az aula sokszín� programoknak 
nyújt helyet: bábszínház, zenei rendez-
vények, képkiállítás, irodalmi rendez-
vények, ünnepségek óvodások, iskolá-
sok, zeneiskolások részvételével, 
lakóink részére  a szilveszteri, farsangi 
mulatságok, különféle vetélked�k, ma-
nuális szakkörök, az állami és egyházi 
ünnepek megtartása,  születésnapok  
közös megünneplése, a családtagok lá-
togatók fogadása, internet használata, 
TV m�sorok, DVD filmek megtekinté-
se, foglalkozások zajlanak itt, hogy a 
mindennapok egyhangúságát ellensú-
lyozzák. A kápolna a hitélet gyakorlá-
sát segíti.  

Az id�s ember gondozását a család-
ban ma nagyon nehéz megoldani. Ahol 
mindenki dolgozik, lehetetlen az állan-
dó felügyeletet biztosítani az id�s szá-
mára. Nem tudjuk a munkánkat végez-
ni, ha közben azon kell aggódnunk, 
hogy vajon nem történik- e valami baj, 
amíg távol vagyunk, hogyan találjuk 
otthon egyedül maradt szül�nket, evett-
e, ivott-e, nem lett-e rosszul, vagy nem 
esett-e el. Nem tehetjük meg, hogy 
évekre feladjuk a munkahelyünket,  a 
támogatás, az ápolási díj kevés.  

Az Otthon nemcsak nevében otthon, 
célja,  hogy  az  itt  lakók  valóban  úgy  
 

15 ÉVES A TÁTI SZENT GYÖRGY OTTHON SZENT JÁNOS ISPOTÁLY 
 

érezzék, ha már a családja nem tudja megoldani gondozásukat, családi-
as körülmények között élnek és nem szenvednek semmiben hiányt. A 
hozzátartozók a látogatások alkalmával a tiszta környezetet és a lelkiis-
meretes gondozást látva biztonságban tudhatják szeretteiket. A magára 
maradt id�s ember magánya megsz�nik, újra van kihez fordulnia kéré-
sével, gondjaival, társaságra talál, és így könnyebb az id�skori változá-
sokat feldolgozni. 

A családok, hozzátartozók, akkor lehetnek nyugodtak, ha id�s szüle-
ik, rokonaik olyan körülmények között élnek, ahol gondoskodás, szere-
tet és biztonság veszi �ket körül.  
        Magyarország demográfiai adatai az id�sek és nyugdíjasok arány-
növekedését mutatják, ami oly mérték� feladatnövekedést és terhelést 
jelent, amit az ország gazdasági és szociális ellátó rendszerei nem tud-
nak megoldani. A válságba került gazdaság és a társadalom ellentmon-
dásai sok feszültséget és megoldatlanságot halmoztak fel. Az id�sek kö-
zül sokan méltánytalan helyzetbe kerültek, f�leg azok kiket a családjuk, 
a sz�kebb közösségük nem tud támogatni, felkarolni. Jelenleg azt ta-
pasztalhatjuk, hogy az állam az egyénekre, a   családokra és az önkor-
mányzatokra  hárította ennek a súlyos társadalmi problémának a megol-
dását, kezelését.  

Az id�seket érint� fontos döntések meghozatalánál nemcsak azt a 
kérdést kellene feltenni, hogy mennyibe kerülnek nekünk a szüleink, 
nagyszüleink, hanem fordítsuk meg a kérdést és mérlegeljünk, mennyit 
költöttek ránk, míg el�teremtették nekünk a rendelkezésre álló javakat. 
 

A Szent György Otthon missziója a testi, lelki, szociális jólét biztosí-
tása, az id�s ember korának és betegségének megfelel� gondozása, or-
vosi ellátása, ápolása, az emberi méltóság meg�rzése.  

Otthonunk jó hírér�l számtalan visszajelzést kapunk. Szinte az or-
szág minden részér�l érdekl�dnek és a honlapunkon látható képek alap-
ján döntik el, hogy itt szeretnék leélni nyugdíjas éveiket, itt képzelik el a 
jöv�t.  

Az intézmény m�ködésének segítése céljából alapítottuk meg a 
LOVAG ALAPÍTVÁNYT  melynek adószáma:  18615427-1-11. 

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával járuljanak ahhoz, 
hogy szebbé tehessük id�seink hétköznapjait. Az eddigi támogatásokat 
ezúton is tisztelettel köszönjük!  
 „ Ha szív, szem, szellem / hanyatlani kezd: ne legyints, / a fiatalság fé-
nye kialszik, / az öreget �rizd, melegítsd.”                    

A közeled� húsvéti ünnepek alkalmából áldott ünnepet kívánunk 
minden kedves olvasónak. 

Marosi Lórándné a  Szent György otthon igazgatója
 

Tát 800 éves múltja mellett 15 
év ugyan nem számottev� id�, a 
Szent György Otthon története és 
élete mégis eseménydús, a telepü-
lés életében fontos pont, amely 
mérföldk�nek mondható, mert 
olyan feladatot vállalt, ami kiha-
tással van sok család és id�s em-
ber  életére.  
       A település akkori polgármes-
tere Kátai Ferenc és „els�” szaba-
don választott képvisel� testülete –
a számos megoldásra váró feladat 
miatt sok vita után - nagy felel�s-
séget vállalva belekezdett az ott-
hon tervezésébe és megépítésébe.  

1995–ben, 15 évvel ezel�tt, az 
id�sek otthona létrejöttével egy 
korszak zárult le. Az Öregek Nap-
közi Otthona (1974–79), majd az 
Egyesített Szociális Intézmény 
(1979-95) helyét átvette egy kor-
szer�, modern, új intézmény. Az 
építkezés a  tervezést�l az átadásig 
négy évig tartott. Ünnepélyes ke-
retek között október 02-án 55 lakó 
vette birtokba az épületet.   

Az intézmény az eltelt id�-
szakban folyamatos fejlesztés alatt 
állt, annak érdekében, hogy a vál-
tozó  törvényi el�írásokat teljesít-
se, valamint a leend� ellátottak el-
várásainak és igényeinek is 
megfeleljen. Ezen id�szak alatt a 
megyénkben is  számos  id�seket 
ellátó intézmény létesült. Az újabb 
építés�, tárgyi eszközökkel jobban 
felszerelt f�leg magánintézmé-
nyekkel szemben csak folyamatos 
fejlesztésekkel tudta- tudja az így 
kialakult „piaci versenyt” tartani, 
annak érdekében hogy intézmé-
nyünket válasszák az érdekl�d�k 
és családjaik.   

A 15 év alatt elvégzett fonto-
sabb fejlesztések, beszerzések a 
teljesség igénye nélkül:  

Akadálymentesítés, kapaszko-
dók felszerelése, lift beépítése, az 
ápolási szobák és vizesblokkjainak 
teljes felújítása, utólagos szigete-
lések, álmennyezet készítése, a la-
kószobák bútorzatának korszer�re 
cserélése,  a  közösségi   termek és 

„A színházhoz nem  kell más, mint három deszka, két szí-
nész, és egy közös szenvedély.” Lope de Vega 

 

JÁTSSZUNK SZÍNHÁZAT! 
 

Szeretettel várunk minden az irodalom és a színját-
szás iránt érdekl�d�t a táti Kultúrházba hétf � dél-

utánonként 17 órától! 
 

Els
�
 találkozás: április 19. hétf

�
 17 óra 
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Látványterv 

Fotó: Tóta Attila 

Aki április 8-ig a gy
�
ri Zichy palotába látogat, az impozáns 

épületbe lépve „ A Föld gyermekei” fogadják A porcelánbabák a 
Táti Porcelánbaba Klub lelkes tagjai kezeib

�
l kerültek a nyugati 

nagyváros egyik legszebb palotájába. 
A Gy

�
ri M�vészeti és Fesztiválközpont által rendezett XIV. 

Babakiállításon és Országos Babakészítési versenyen els� helye-
zést értek el a tátiak.  A verseny több kategóriában került megren-
dezésre. A tátiak az „Életképek” kategóriában hozták el az els

�
 dí-

jat, Czibuláné Csicsman Erzsébet lelkes irányításával. Így hát nem 
véletlen, hogy a babák ilyen el

�
kel

�
 helyen fogadhatják a több ezer 

látogatót a rangos kiállításon. 
De a klub tagjai közül többen egyéni versenyen is indultak. A 

klub m�vészeti vezet
�
je, Czibuláné Csicsman Erzsike évek óta 

elhozza a legel
�
kel

�
bb helyezést, a közönség díját. Idén már csak 

egy kategóriában mérette meg magát a versenyen: önálló tervezés� 
porcelánbabájával. Kisunokájának hasonmása mosolyog ránk –
természetesen, e m�vészi alkotás az els

�
 helyezést érte el kategóri-

ájában. Erzsike a kiállítás egyik díszvendége, külön termet kapott 
38 alkotása.  

Büszkék lehetünk klubunk tagjaira is: Varga Lászlóné Ilonka
„Vén tengeri medvéje” Mackók kategóriában els

�
 díjat kapott, Év-

szakok kategóriában „Els
�
 randi” cím� textilbabáival harmadik he-

lyezést ért el, Szabó Vilmosné Erzsike Diana nev� porcelánbabá-
jával, szintén harmadik helyezést érdemelt ki. 

Ki gondolta volna, amikor a 2005-ös karácsonyi kiállítás után 
kedvet kaptunk e szívet-lelket gyönyörködtet

�
 alkotómunkához, 

hogy 4 év múlva ilyen szép sikereket érünk el! Czibuláné Erzsike 
missziót teljesít – tanít a szépre-jóra – amire oly nagy szükség van. 
Nem csak csúnyasággal, rossz kisugárzású látványossággal talál-
koznak így gyermekeink, hanem reméljük életre szóló szép emlé-
ket hagynak munkáink a gyermeki szívekben.  

Kátai Ferencné klubvezet�
 

GY ZTEK A TÁTI BABÁK 

A 2010-es esztend
�
 jubileumokban gazdag programokat tartogat. Felszentelé-

sének 150 éves jubileumát ünnepli a táti Római Katolikus Templom. 150 éves az 
Általános Iskola községi épülete.  25 éves a Táti Német Nemzetiségi Fúvószene-
kari Egyesület és idén 20 éves a Táti Német Nemzetiségi Dalkör. A Táti Önkéntes 
T�zoltó Egyesület is jubileumi évnek néz elébe, idén 120 éves. 

Ezen jeles események alkalmából röviden szeretném bemutatni – a rendelke-
zésre álló anyagok alapján – az Önkéntes T�zoltó Egyesület történetét. Az egye-
sület az 1800-as évek végén, pontosabban 1890-ben alakult. Az akkori felszerelt-
sége egy 1890-ben készült lóvontatású fecskend

�
 kocsi, valamint lapátok, 

csáklyák és kannák voltak. Kés
�
bb folyamatosan gyarapodott az eszközállomány. 

El
�
bb egy 400 l/p-es motoros szivattyúval, majd egy 800 l/p-es szintén motoros 

szivattyúval és hozzá való eszközökkel (töml
�
k, sugárcsövek, stb.). 

Az els
�
 t�zoltószertár az egykori „Hangyaudvarban” kapott helyet. 1975-ben 

felépült kertvárosban – a jelenleg is üzemel
�
 – szertár. Az új épület két gépkocsi 

beállóból, klubhelységb
�
l és mellékhelységekb

�
l áll. 

A hosszú évtizedek alatt t�zoltóink nagy sok díjat és elismerést kaptak. A 
megszerzett kupák, serlegek valamint az oklevelek szertárunk klubhelységében 
megtekinthet

�
k. Az Önkéntes T�zoltókat – történetük során – az alábbi szemé-

lyek vezették: az 1890-ben alakult ÖTE els
�
 elnöke és parancsnoka Eggenhoffer 

Ern
�
 építész volt. Az 1900-as évek elején Keil István (szállodás Stefi bácsi) pa-

rancsnok. 1950-es évek: Sz�cs Miska bácsi parancsnok. Latkovszki Antal pa-
rancsnok és Rozmann István elnök 1995-ig. Käffer Lajos parancsnok és Dinnyés 
Ferenc elnök 2002-ig. Papp Lipót parancsnok és Dinnyés Ferenc elnök 2008-ig. 
Azóta Poszpisek Szabolcs parancsnok és Dinnyés Ferenc elnök vezetik a Táti 
Önkéntes T�zoltó Egyesületet. 
 

120 ÉVES A TÁTI ÖNKÉNTES 
T ZOLTÓ EGYESÜLET 

A szertár felszereltsége az 1990-es évek vége felé sokat változott. B
�
vült egy 

utánfutóval, melyen 800 l/p es motoros szivattyú, egy 2000 literes tartály, töml
�
k 

és egyéb felszerelések találhatóak. 1994-ben Schönstetten város jóvoltából gazda-
gabbak lettünk egy Opel t�zoltóautóval, melyet 1994. augusztus 20-án dr. Borsa 
Mihály kanonok, táti plébános szentelt meg. 1996-ban a németországi Buseck 
testvértelepülésünk az egyesületnek ajándékozott egy Mercedes gyártmányú t�z-
oltóautót. 2009-ben egy Zil 131-es, tartályos t�zoltóautót kaptunk ajándékba a Ta-
ta Poligon Trans Kft-t

�
l. Az autó átadására jubileumi ünnepségünkön kerül majd 

sor, melynek id
�
pontját 2010. augusztus 20-ára tervezzük. Az ünnepségre szeret-

nénk megszervezni egy helyi t�zoltó versenyt, melyre meghívnánk a testvérváros-
ainkat, valamint azokat a csapatokat, akik által szervezett versenyeken mi is részt 
vettünk. A verseny programjairól tájékoztatót fogunk készíteni.  

Dinnyés Ferenc ÖTE elnök
 

 
A Lavotta János Zeneiskola szeretettel vár minden szül�t, 
érdekl�d�t tanszaki vizsgáira a Kultúrház nagytermébe: 

 
2010. április 21. (szerda) 16.30 óra 
Jászberényi Linda tanítványai – gitár 

Kosztin László tanítványai – gitár 
L
�
rinczné Csizmadia Katalin tanítványai – fuvola, furulya 

 

2010. április 26. (hétf�) 17 óra 
Mechler Anikó tanítványai – klarinét, furulya 

Kissné Hasenbeck Melinda tanítványai  – fuvola, furulya 
Gáspár Rita tanítványai – zongora 

Prantnerné Turi Mónika tanítványai – zongora 
 

2010. április 27. (kedd) 17 óra 
Bazsinka István tanítványai – rézfúvós, furulya 
Maruzsa János tanítványai – rézfúvós, furulya 

Kócziás György tanítványai - zongora 
 

 
HARMONIKA-ZENEKARI  

HANGVERSENY 
 

Húsvét vasárnap a táti Kultúr-
házban! 

 
2010. április 4., 17 óra 

 

Akkordeon-Orchester Maisacher 
Würfel (Németország) 

 

Közrem�ködik: Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
 

A belépés ingyenes! 
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Gottschick Márton  1935-ben született Gyu-
lán, paraszti családban. Alsó iskoláit 
Mez�berényben, középiskoláit Békéscsabán a 
magyar- szlovák gimnáziumban végezte.  Ebben 
a városban kezdett el festeni tanára, Mokos Jó-
zsef irányításával. 1969-ben Tátra költözött, és a 
Tokod-üveggyári Képz�m

�
vészkör tagjaként ki-

állításokon vett részt. 1980-ban Gy�rbe költözött, 
ahol tagja lett a Magyar Vagon- és Gépgyár „Paál 
László” képz�m

�
vész körének. Tudatos önkép-

zéssel, Képz�m
�
vészköri támogatással folytatta a 

Gy�r-Sopron Megye jelent�s akvarellista hagyo-
mányait. 1981-t�l részt vett a nemzetiségi szövet-
ség kiállításain, m

�
vésztelepein. 1997-ben visz-

szaköltözött Tátra, azóta itt élt és alkotott. A 
Duna M

�
vészkör, majd a Duna Alkotó Kör tagja 

volt.  
Gottschick Márton  fest�-technikában is ma-

radandó értéket teremt�, lélekben örökifjú fest�-
m
�
vész volt. A valójában akvarellistának szüle-

tett m
�
vész utánozhatatlan technikával úgy 

kezelte az olajfestéket, mintha az akvarell lenne. 
A festészet mellett a Duna nagy szerelmese volt. 
Szerette a vízpartot, a természetet és imádott hor-
gászni.                                                         Hámos
 

ELHUNYT 
GOTTSCHICK MÁRTON 

FEST M VÉSZ 
Tájékoztatom Önöket, hogy nagyközségünk-

ben két f� település�r Katona Ottó és Szász Ta-
más kezdte meg munkáját, akiket testületi ülés 
keretében korábban bemutattunk. 

Bizonyára sokan találkoztak már velük, fel-
adatuk ellátása során magukat megfelel� hatáskö-
ri felruházást tartalmazó kártyával igazolják. El-
látandó feladataik: 
-    A településen tevékenyked� hivatalos és köz-
feladatot ellátó személyek munkavégzésének tá-
mogatása.  
-    A különböz� hivatalos �rszolgálatokhoz, 
rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, felügye-
letekhez  kapcsolódó jelz� tevékenység, szükség 
esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes 
hatóságnál. 
-    A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. 
parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, 
stb.) védelmében való közrem

�
ködés.   

-    Az önkormányzati rendeletek betartásának il-
letve betartatásának a b

�
nmegel�zési, t

�
zvédel-

mi, köztisztasági, településrendészeti célkit
�
zé-

sek megvalósításának hatékony támogatása. 
-    A településen tartandó rendezvények esetében 
közrem

�
ködés rendfenntartásban és forgalomirá-

nyításban. 
-    Természeti csapás, baleset, káreset, m

�
szaki 

meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során köz-
rem

�
ködés az összehangolt segítségnyújtásban, 

az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási 
munkálatokban és a közrend megtartásában. 

-    A közterületek jogszer
�
 használatának, a 

közterületen folytatott engedélyhez, illetve út-
kezel�i hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszer

�
ségének ellen�rzése. 

-    A közterület rendjére és tisztaságára vonat-
kozó jogszabály által tiltott tevékenység meg-
el�zése, megakadályozása, megszakítása, meg-
szüntetése, illetve szankcionálására 
javaslattétel. 
-    Közrem

�
ködés a közterület, az épített és a 

természeti környezet védelmében. 
-    Közrem

�
ködés a társadalmi b

�
nmegel�zési 

feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 
közrend védelmében. 
-    Közrem

�
ködés a köztisztaságra vonatkozó 

jogszabályok végrehajtásának ellen�rzésében. 
-    Közrem

�
ködés állat-egészségügyi és 

ebrendészeti feladatok ellátásában. 
-    Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a 
helyi közbiztonság javítása érdekében – megha-
tározott további feladatok végrehajtása. 
-    A településen és külterületén észlelt szabály-
sértések, rendellenességek kezelése, továbbítása 
a Polgármesteri Hivatal felé. 
 

Amennyiben a település�rök segítségére len-
ne szükségük, elérhet�k a  06 30 7089969 tele-
fonszámon, de továbbra is fenti ügyekben ke-
reshet�k a polgármesteri hivatal illetékes 
ügyintéz�i. 

Dérné dr. Varga Katalin jegyz�

TELEPÜLÉS R KÖZSÉGÜNKBEN IS 

FALUKÉP FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 
A „ Zöld Sziget” Környezetvéd� Egyesület Tát 

kertkultúrájának, és faluképnek fejlesztése érdeké-
ben az alábbi pályázatot írja ki. 
 „LEGSZEBB DÍSZKERT” pályázat. 

Célja: a községben lév� ingatlanok pihen� (dísz) 
kertjeinek bemutatása, értékelése, és a legszebb, 
legesztétikusabb kertek m

�
vel�inek díjazása. 

Részvételi feltételek: A díszkert önálló kialakítá-
sa, m

�
velése, fejlesztése Tát közigazgatási területén 

belül. (Önálló kialakításúnak tekintend� a három 
évnél régebben vállalkozóval kivitelezett kert is.) 

Pályázati regisztráció: Aki részt kíván venni a 
pályázaton kérjük regisztráltassa nevét és a kert fel-
lelhet�ségét a 30/2477269-es telefonszámon, legké-
s�bb 2010. május 1-ig.  
 

Pályázó kertek értékelése: A pályázók ér-
tékelése folyamatos (tavasz, nyár, �sz). Há-
romtagú zs

�
ri értékel, akik helyszíni szem-

léket tartanak, el�re megbeszélt 
id�pontokban. A kertek változásait fotókkal 
rögzítjük, amib�l az év végén kiállítást ren-
dezünk. A Felvételek id�pontjait virágzástól 
stb. függ�en a pályázók határozhatják meg! 

A pályázatban minden Táton ingatlannal 
rendelkez� állampolgár részt vehet, kivéve  
a pályázat kiíró Egyesület vezetése és a zs

�
-

ritagok. 
Pályázati díjak: Az els� három helyezet 

összdíjazása 80.000 Ft. 
Pályázat zárása 2010. november 30.      
 

megtartására, és a mintegy másfél száz érdek-
l�d� a földszinti nagyteremben hallgatta végig 
a neves geológus, vetítéssel egybekötött izgal-
mas el�adását.                                        Hámos 

2010. február 22-én egy nagy érdekl�désre 
számon tartott rendezvényre került sor a Kul-
túrházban. Délután 5 órára csordulásig megtelt
a kultúrház kiállítóterme  a Benedek Endre 
Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesü-
let, "Barlangoktól a t�zhányókig "cím� tár-
latának megnyitójára. 

A BEBTE fennállásának 20. évfordulója al-
kalmából létrehozott impozáns tárlaton az 
egyesület fontosabb és érdekesebb expedícióin, 
kirándulásain, barlangkutatásian készült csodá-
latos fotókat tekinthette meg a közönség. 

A tárlatot az egyesület elnöke, Lieber Ta-
más mutatta be a közönség számára, a kiállí-
tást pedig dr. Juhász Árpád nyitotta meg. 

A kiállítás megnyitó után, dr. Juhász Ár-
pád volt a kultúrház vendége, "Barangolás 
Borneón" cím

�
 el�adásával. Az érdekl�dés 

nagyságát mutatja, hogy az emeleten található 
kiállító  terem   sz

�
knek   bizonyult  a  program 

A BEBTE ÉS 
JUHÁSZ ÁRPÁD VOLT A 
KULTÚRHÁZ VENDÉGE  
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Csapatainak megkezd�dött a tavaszi hadjá-
rat, minden  korosztályban elindultak a tavaszi 
fordulók. Tél folyamán csapataink igen rövid 
ideig álltak le az edzésekkel, folyamatosan 
edzettek, hogy minél sikeresebben szerepelje-
nek a tavasz folyamán. Ez id�szak alatt sajnos 
termet kellett bérelni az edzéslehet�ségekhez. 

Csapatainkról néhány szóban 
A feln�tt  csapatnál az alábbi változások tör-

téntek a tél folyamán. Kovács D. és Gerencsér 
G. távozott csapatunktól. Az érkezettek oldala 
b�vebb Bábszki Á., Szalay N. /Sárisáp/, Bod-
rogi I.,, Marcsó T. /Dorog/, Sz�gyéni J. 
/Lábatlan/, Gallatz R. /MTK/ érkezet hozzánk. 
Az edz�i munkát továbbra is Osvald Zsolt látja 
el. Szeretnénk egy üt�képes, sikerre éhes fiatal 
csapatot kialakítani az újonnan érkezettekkel. 

Az ifjúsági csapatunk egy-két játékossal 
Fejér Z., Sárközi B., Veres P., kiegészülve, re-
méljük megtartja a bajnokságban jelenleg el-
foglalt 4-5. hely környékét. A csapatunka többi 
együtteshez képest igen fiatal mivel a tavaly 
bajnokságot nyert serdül�re épül. Edz�nk 
Osvald Zsolt. 

Utánpótlás csapatainkkal egész tél folya-
mán edzetünk, különböz� tornákon szerepel-
tünk. 

Az el�készít� és a kölyök csapat  az év ele-
jén két garnitúra szerelést kapott a FOREST 
Papír KFT-t�l. 

Továbbá szeretném megköszöni a szül�k 
segítségét melyet egyesületünk felé nyújtanak.   

A serdül� csapat jelenleg a második helyen 
szerepel a bajnokságban. Tél folyamán meg-
nyerték a megyei labdarúgó szövetség által kiírt 
téli futsal tornát ahol 19 csapat közül végeztek 
az els� helyen, megel�zve nagyobb városok 
/Esztergom, Dorog, Tata, Tatabánya/ csapatait. 
Az els� helyen végzett csapat tagjai: Keszei K., 
Pásztor Á., Nagy Sz., Kriska K., Havasi K., 
Kovács B., Bartl R., Papp Sz., Szigeti P. 

El�készít� és kölyök csapatainkkal renge-
teg  teremtornán  szerepeltünk,  ahol  váltakozó  

sikereket értünk el. Piliscsabán a Winter Cup 
tornán 1996-os korosztály 6. lett, 1998-as 3. he-
lyezést, 2001-es korosztály 8. helyen zárt és a 
2003-2004-esek 2. helyen végeztek. Komárom-
ban második helyezést értünk el 1994-es kor-
osztályban, Pilismaróton a 1997-esek az 1. he-
lyen végeztek. Bajnokságban a tabella els� 
felében szerepelünk. Az el�készít� a 4. helyen 
áll, a kölyök a 3. helyen telelt. Reméljük, hogy 
a tavasz folyamán még sikeresebbek tudunk 
lenni. 

Óvodás csapatunknál egy új korosztály 
kezdte bontogatni szárnyait. Jelenleg 18 f� óvo-
dás  gyermekkel foglalkozunk. Szeretnénk, ha 
ezek az ifjú focista palánták alkotnák három-
négy év múlva az el�készít� csapatunkat. 

Utánpótlás csapataink szakmai felkészítésé-
ért Hendrich Tibor felel, akinek Kiss Szabolcs 
segíti munkáját. Hatalmas energiát emészt fel  
csapataink felkészítése melyért hálás köszönet-
tel tartozunk az edz�knek.  

 
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 

továbbra is várjuk a focizni vágyókat az alábbi 
edzésnapokon: 
óvódás csapat 3-6 év között pénteken 15.30-tól 
kölyök csapat 7-10 év között  hétf�, csütörtök 
16.00 óra 
el�készít� csapat 11-14 év között  hétf�, kedd, 
csütörtök  17.00 óra 
serdül� csapat 15-16 év között hétf�, kedd, csü-
törtök 17.00 óra 
ifi csapat 16-18 év között kedd, szerda, csütör-
tök 16.30 óra 
 
Labdarúgó csapataink versenyeztetése mellett 
idén is megrendezésre kerül a hagyományos 
kispályás labdarúgó bajnokságunk, melyet idén 
TÁTI SZUPERLIGA néven indítunk útjára 16 
csapattal, pénteki és három hétf�i fordulóval. 
Szeretném megköszöni szponzoraink segítségét 
mellyel támogatják egyesületünket  ebben a ne-
héz gazdasági helyzetben is.   Mechler Norbert 
 

LATINTÁNC-AEROBIC 
 

Salsa, merengue, cha cha cha, mambó, 
kubai konga, samba és meneito eredeti 
tánclépésekb�l összeállított 1 órás fo-
lyamatos tanóra latin amerikai zenére. 

 

Kezd�knek és haladóknak is ajánlott! 
Nem igényel el�zetes tánctudást, 

a helyszínen megtanulható! 
 

Minden kedden a táti Kultúrházban 
19-20 óráig 

TÁTI SPORTEGYESÜLET HÍREI 

JÓGA 
 

A Joga gyakorlás eredményei: 
Feszültségen való felülemelkedés, fizi-

kai egészség fenntartása,  hatékony men-
tális egyensúly, bels� értékek kibonta-

kozása,  lelki megbékélés, mély 
önmegismerés. 

 

A jógaórák általában másfél órásak, be-
melegítés és energetizálás az elején. 

Az ászanákat lassú mozgással végezzük, 
és nagy hangsúly fektetünk a légzésre. 
Az óra végén relaxálunk egy rövidet, es 
gyakran  ehhez hozzájárul egy kis masz-

százs is, ha az id� engedi. 
 

Minden kedden 17.30-tól 19 óráig 

KIÁLLÍTÁS A TÁTI GALÉRIÁBAN 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját, ismer�seit 

KAPA MELINDA 
kiállításának megnyitójára. 

 

Id�pont: 
2010. április 30. (péntek) 18 óra 

 

1967-ben születtem, Nyergesújfalun él-
tem 22 éves koromig, jelenleg Táton la-
kom. 1989-ben végeztem földrajz-rajz 
szakon az egri Tanárképzõ Fõiskolán, 
most is tanárként dolgozom Dorogon, a 
Petõfi Sándor Általános Iskolában. 
1990-t�l nyaranta alkotótáborokban kép-
zem tovább magam: a rajztanárok siroki 
alkotóm�helyének és a sz�gyéni nem-
zetközi m�vésztelepnek vagyok tagja. A 
legtöbbet szakmai mesteremt�l, Kántor 
János grafikusm�vészt�l tanultam, általa 
sajátítottam el a rézkarckészítés alapjait 
is. 2002-ben kaptam meghívást az erdé-
lyi gyergyószárhegyi fest�táborba. In-
kább grafikus alkat vagyok, kedvelem a 
rézkarcot, szívesen használom a diópá-
cot, színes tust, aquarellt, pasztellt. A táj 
szépségén túl szeretném a lényeget visz-
szaadni, egy-egy hangulat, fényviszony 
megragadásával. 1996-tól vannak egyéni 
kiállításaim, valamint rendszeresen sze-
repelnek munkáim a sz�gyéni, a siroki 
alkotótábor valamint a Kernstok kör kö-
zös kiállításain. 
 

19. Forduló 2010.09.04.04. 14.30 és 16.30 óra 
Tát SE - ZOLTEK SE 
20. Forduló 2010.04.11. 14.30 és 16.30 óra 
Esztergomi  SC  - Tát SE 
21. Forduló 2010.04.18. 15.00 és 17.00 óra 
Tát SE - Ete SE 
22. Forduló 2010. 04. 25. 15.00 és 17.00 óra 
Lábatlan ESE - Tát SE 
23. Forduló 2010. 05.02. 15.00 és 17.00 óra 
Tát SE - Banai KSK 
24. Forduló 2010. 05.09. 15.00 és 17.00 óra 
Tokod SE - Tát SE 
25. Forduló 2010. 05.16. 15. és 17.00  óra 
Tát SE - Tardos FC 
26. Forduló 2010.05. 23.  15.00 és 17.00 óra 
Ácsi KINIZSI SE -Tát SE 
27. Forduló 2010.05. 30.  15.00 és 17.00 óra 
Tát SE - Komáromi VSE 
28. Forduló 2010.06.06.   15. és 17.00 óra 
Kecskéd KSK-Tát SE 
29. Forduló 2010.06. 13.  15.00 és 17.00 óra 
Oroszlányí  SZE - Tát SE 

 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Köz-

életi lapja 
Felel�s Kiadó: 

Tát Nagyközség  Nevelési, Kulturális 
és Kommunikációs Bizottsága 
Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: 

polghivatal@tat.hu 
Összeállította, tördelte: Hámos László 

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

Készült: 2000 példányban 
VENTOR ’94 Nyomdaipari és M�szaki 

Szolgáltató Kft. 
 

30. Forduló 2010.06.20.  15.00 és 17.00 óra 
Tát SE - Bajót Szikra SE 
 

Mindenkinek jó szurkolást! 
HAJRÁ TÁT! 

 

KOMÁROM-ESZTERGOM  MEGYEI I.O FELN
�

TT ÉS IFJÚSÁGI 
LABDARUGÓ BAJNOKSÁG TAVASZI SORSOLÁSA 
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Ha egy gyereknek kilencéves ko-
rában orvosi m�hiba miatt amputálni 
kell az egyik lábát, minden bizony-
nyal kettétörik az élete. Különösen 
akkor, ha ez a kilencéves gyerek egy 
fiú, tele tervekkel, mozgásvággyal, 
aki el�tt még minden lehet�ség ott 
volna, ha... És ez a "ha" dönti el 
sokszor, hogy merre fordul a sors 
kereke. 

Katona Ottó neve nem ismeret-
len a legtöbb táti el�tt, ám kiváló 
sportsikereir�l már nem értesültek 
annyian. Bár Ottó a sportrajongók 
körében ismert személyiség, a média 
sajnos sosem tekintette vezet� hír-
nek a mozgássérültek kiváló ered-
ményeit. 

Pedig � valóban kimagasló 
eredményekkel büszkélkedhet és 
számára még több er�feszítést jelent 
egy országos vagy nemzetközi siker 
elérése, mint egy ép ember számára. 
Ahogy egyszer � fogalmazott: „…az 
akadályoktól soha sem féltem… ha 
már úgy alakult, hogy az egész éle-
tem egyfajta bizonyítás, megmuta-
tom, hogy erre is képes vagyok, le-
het m�lábbal is ugyanúgy élni, mint 
bárki, aki nem mozgássérült.” 

Gyógymassz�rként is elfogadták, 
még egy budapesti szépségszalon 
hölgyei sem ütköznek meg rajta. Bi-
zony, ha nincs rövidnadrágban, ész-
re sem lehet venni fogyatékosságát. 
Mint mondja: nincsenek gátlásai, és 
soha nem is várt pozitív megkülön-
böztetést. 

Szeret a közösségért dolgozni: a 
mozgássérültek dorogi egyesületé-
nek vezet�ségi tagja, de a KEFÉT 
SE-ben is aktívan közrem�ködik, 
mert élete a sport és a sportszerve-
zés. Az utóbbiért megkapta a Hidas 
Sándor vándorkupát is. 

Emellett mindig itt van a telepü-
lésen, ha segíteni kell. Vezet�je a 
táti polgár�rségnek. Községi ren-
dezvényeknél mindig lehet rá számí-
tani. ha jön az árvíz, nem kétséges 
hogy a gáton találjuk. Jelenleg a te-
lepülés�ri feladatokat is ellátja. 

De térjünk vissza a sportra. A 
triatlon a legnehezebb sportágak 
egyike. Egész embert kíván, Katona 
Ottó mégis fogyatékkal �zi. M�láb-
bal fut, kerékpározik és úszik. És té-
len sem áll meg, az utóbbi években 
síel. Méghozzá nem is akár hogy. A 
sportsikerek kárpótolják �t a gyer-
mekkorban ért veszteségért, amit hi-
hetetlen akarater�vel fordított sze-
mélyiségét er�sít� nyereséggé. 

Sportpályafutását 1997-ben kezd-
te, amikor egy 15 f�b�l álló csapat-
tal – melyb�l 7 mozgássérült volt – 
kerékpárral eltekertek Párizsig. 19 
nap alatt 2134 kilométert tettek meg. 
A távon „felbuzdulva” Ottó nem is 
választhatott más sportágat magá-
nak, mint egy igazi kihívást, a 
triatlont. És ha már triatlon, akkor 
legyen hosszú távú triatlon, vagyis 
Ironman verseny. A hosszú távú 
triatlonverseny, amint az az elneve-
zésb�l is kiderül, igencsak hosszú 
távok. 3800 méter úszás, 180 kilo-
méter kerékpározás, 42 kilométer 
futás. Katona Ottót 1999-ben hívták 
meg el�ször erre a versenyre. Akkor 
még közel 20-an alkották az induló 
csapatot. Ez volt az els� lehet�ség, 
hogy a mozgássérültek részt vehet-
tek egy magas rangú országos ver-
senyen.   

2000-ben és 2001-ben még csa-
pattagként indult, de 2002-t�l már 
egyéni indulóként vett rész a verse-
nyeken és azóta bizony már hétsze-
res Ironman. 
 

Az Ironman versenyen kívül na-
gyon sok rangos egyéb kihíváson is 
részt vesz. Fútó-, úszó-, kerékpár- és 
síversenyeken rendszerint az élme-
z�nyben végez. 

2009 márciusában ott volt a Ma-
gyar Síbajnokságon, ahol állókate-
góriában, szlalomban és óriás m�le-
siklásban második helyezést ért el. 
Májusban a Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba Szupermarathon verse-
nyen els� helyezést ért el 10 óra 17-
perccel. Egyébként ezen a versenyen 
egy rekord is f�z�dik a nevéhez. 
Handbike-al (kézibringa) még senki 
nem teljesített ekkora távot. 

Júliusban a Balaton-triatlon fél-
távú versenyt teljesítette. Júliusban a 
Velence Marathonon els� helyezést 
ért el. Augusztusban már hetedszer 
állt rajthoz és ért célba az Ironman-
en. Szeptemberben a XIV. Spar-
Budapest Nemzetközi Marathonon a  

kategóriájában második lett. 
Októberben a XX. Bécs-

Pozsony-Budapest Szupermarathon-
on egy látássérült csapat versenyzé-
sét segítette, akikkel harmadik he-
lyezést  ért  el. Az  idei  márciusi 
síbajnokságon pedig ismét második 
helyezést ért el. 

Mindezek mellett Ottó – csak a 
nagyobb versenyeket kiemelve – tel-
jesítette a Bécs-Budapest Marathont 
(négyszer), a Balaton átúszást, A 
Balaton és a Fert� tó körüli kerékpá-
ros túraversenyt, és a Tour de 
Hongrie-t  a maga 850 kilométeré-
vel. 

Katona Ottó nem adta meg magát 
a tragikus körülményeknek, nem 
akart rokkantként, szánalmas fogya-
tékosként élni. S�t, talán teljesebb 
élet él, mint sokunk. További sok 
sikert kívánunk neki. 

Hámos
 

A HÉTSZERES TÁTI IRONMAN 

A „Magyar Kézm�ves Remek” 
címet minden évben kézm�vesek 
számára adományozza a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara.  

2010-ben Huszár Ferenc táti 
bádogosmester vörösrézb�l készí-
tett csúcsdísze is kiérdemelte az 
elismer� címet, melyet a nagykö-
zönség Budapesten, a Magyar Me-
z�gazdasági Múzeumban a pályá-
zatra beküldött 70 gyönyör� 
alkotással egyetemben tekinthetett 
meg, január 26. és február 14. kö-
zött. 

A zs�ri összesen 37 pályázat-
nak adományozta az elismer� cí-
met. Így valóban nagy megtisztel-
tetés és elismerés Huszár Ferenc 
számára, hogy � is ezen kiemelke-
d� csapat tagja lehet. Szívb�l gra-
tulálunk neki és további sok sikert 
kívánunk munkásságához, mellyel 
nemcsak szakmája, de Tát hírnevét 
is öregbíti. 

 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöksége 2001. no-
vember 26-án határozatot hozott 
arról, hogy „Magyar Kézm�ves 
Remek" elismer� címet alapít, 
amelyet minden évben a kamara 
pályázatára jelentkez� gyakorló 
kézm�vesek számára adományoz. 
A cím megalapítása azzal a meg-
gy�z�déssel jött létre, hogy több 
gazdasági ágazat összefogásával a 
hagyományokat �rz�, az 
agráriumhoz is köt�d�, kiemelked� 
min�ség� hazai termékek piacra 
kerülését és turisztikai hasznosítá-
sát szolgálja, amivel a kis- és mik-
ro-vállalkozások versenyképessé-
gét fokozhatja. A pályázat 2009-
ben immár nyolcadik alkalommal 
került meghirdetésre a teljes vál-
lalkozói kör számára. 

A kezdeményezés az adott táj-
egység, régió egyedi arculatát és 
jellegzetességeinek meg

�
rzését is 

 

er�síti, mivel a kézm�ves hagyo-
mány és a turisztikai vonzer� köl-
csönhatása és egymásra épülése a 
helyi vállalkozók számára tartósan 
munkaalkalmat, megélhetést te-
remthet. 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara a magyar vállalkozói 
kultúra, a kézm�ipari szakma rang-
jának elismertetését is szolgálja és 
a címmel járó marketingtámoga-
tással kívánja következetesen el�-
segíteni. 

A pályamunkákat elismert 
szakért�kb�l álló grémium - a pá-
lyázati felhívásban közzétett köve-
telmények alapján - zs�rizte. A 
döntés meghozatalában kiemelt 
követelmény volt a termékek ere-
detisége, nemzeti kultúrát �rz�, 
egyedi értéket képvisel� hagyo-
mányh�sége, a kivitelezés kiváló 
min�sége és turisztikai hasznosít-
hatósága.                             Hámos 
 

KÉZM
�

VES MAGYAR 
REMEK TÁTRÓL  


