
 

     
              
    
 

 
 
 

 

T Á T  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y ZA T Á N A K  

2010. szeptember havában     KÖZÉLETI LAPJA    XXI. évf. 2. szám  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 4. úrnapi oltár 2008-ban 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  V Á L A S Z T Á S O K  2 0 1 0  

FIDESZ –  
Magyar Polgári Szövetség / 

Kereszténydemokrata 
Néppárt 

1  Popovics György 
2  Simon Géza 
3  Nagy Sándor 
4  Knapp János Pál 
5  Dr. Udvardi Erzsébet 
6  Dr. Szabó Gábor 
7  Turi Bálint 
8  Dr. Balogh Zoltán László 
9  Kovács Attila 
10  Lázár Mózes 
11  Ruchti Róbert 
12  Tóth Gy

�
z
�

 
13  Petrovics János 
14  Sztojka Gusztáv 
15  Sárfy Péter Miklós 
16  Szenes Lajos 
17  György Róbert 
18  Rohonczi László 
19  Dr. Borbás Zoltán 
20  Gucsi-Véghné Dobos Éva 
21  Sipos Imre 
22  Papp Péter Attila 
23  Dr. Laky Zoltán 
24  Békási István 
25  Malomsoki László 
26  Sztanyó Imre 
27  Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
28  Michl József 
29  Dr. Völner Pál 
30  Heer Ádám 
31  Dr. Molnár Attila 
32  Kontur Pál 
33  Mihelik Magdolna 
34  Vargáné Vojnár Katalin 
35  Steindl Balázs 
36  Nagy Béla 
37  Dr. Garán Lajos 
38  Válóczi Ágnes 
39  Veilandics Béla József 
40  Toma Richárd 
41  Szentirmay Károly 
42  Dr. Peth

�
 Emil 

43  Dr. Kreft-Horváth Lóránd 
44  Takács József 
45  Horváth Eszter 
 

 
 

Kovács Sándor  2534 Tát, F�  út 29.    független 
Szabó Lajos   2534 Tát, F�  út 148.    független 
Szenes Lajos    2534 Tát, Árpád u. 99.   FIDESZ-KDNP 
Szivós Péter   2534 Tát, Kossuth Lajos u. 1.  független 

 
 
 

Bátori József   2534 Tát, Arany János u. 27. független  
Farkas Béla    2534 Tát, F�  út 162.    független 
Holop István   2534 Tát, Kálmán Imre u. 34.  FIDESZ-KDNP 
Kátai Ferencné  2534 Tát, Juhász Gyula u. 12.  független 
Kátai Tamás   2534 Tát, Ady Endre u. 9.  független 
Kostyál János  2534 Tát, Pet� fi Sándor u. 36. független 
Kovács Sándor  2534 Tát, F�  út 29.    független 
Marosi Lórándné 2534 Tát, F�  út 43/A.   független 
Mechler István   2534 Tát, Arany János u. 25. független 
Mechler József  2534 Tát, F�  út 46.    független 
Rózsahegyi Szandra 2534 Tát, Béla király u. 13. független 
Schmidt Mihály  2534 Tát, Arany János u. 2.  független 
Schubert Edina Katalin 2534 Tát, Sashegy u. 2. független 
Szivós Péter   2534 Tát, Kossuth Lajos u. 1.  független 
Sz� cs György  2534 Tát, Árpád u. 82.   független 
Turi Lajos   2534 Tát, Fekete István u. 1.  független 

A 16 jelöltb� l a képvisel� testület tagja a 8 legtöbb szavazatot el-
ér�  jelölt lesz. 
 
 
 
Aknai Jánosné 2534 Tát, F�  út 150. 

Komárom-Esztergom Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetsége 

Farkas Béláné  2534 Tát, F�  út 162.  
Komárom-Esztergom Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetsége 

Kurinyecz Mária      2534 Tát, Árpád u. 2/A.  
Komárom-Esztergom Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetsége 

Szabó Mihályné 2534 Tát, Május 1. út 3.  
Komárom-Esztergom Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetsége 

Szabó József  1145 Budapest, Emília u. 30.   
Komárom-Esztergom Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetsége 

Az 5 jelöltb� l a német kisebbségi képvisel� testület tagja a 4 leg-
több szavazatot elér�  jelölt lesz. 

 

JOBBIK MAGYARO R-
SZÁGÉRT MOZGALOM  
 
1  Michl Miklós 
2  Zentai-Plajner Zsolt 
3  Balog János 
4  Babják Csaba 
5  Szabó Mihály 
6  Király István 
7  Nagy Attila 
8  Harcsa Balázs 
9  Grell Antal 
10  Polonyi Zsolt 
11  Vörös József 
12  Stámusz Andrea 
13  Viczena István 
14  Erdélyi Lajos 
15  Laár Dávid Béla 

MAGYAR  
SZOCIALISTA PÁRT 

 
1  Winkfein Csaba 
2  Szaniszló Zoltán 
3  Ujházy Emil 
4  Székely Antal 
5  Dr. Kerekes Tibor 
6  Dr. Dezsényi Attila 
7  Kácsa Irén 
8  Dr. Mészáros Gyula 
9  Karcz Jen�  Vilmos 
10  Hunyadi Imre 
11  Kiss Péter Zoltán 
12  Dr. Bozori Endre 
13  Wittman Ferenc 
14  Nagy Zoltán 
15  Nyíri Attila 
16  Dr. Konczer Erik 
17  Turbuk István 
18  Komondi Márton 
19  Bánhidi József 
20  Talabira Jánosné 

Tisztelt Választópolgárok! 
2010. szeptember 3-án lezárult a helyhatósági választásokon in-

dulni kívánó polgármester- és képvisel� jelöltek jelöltállítási id� sza-
ka. 

Október 3-án településünkön polgármester és 8 f� s képvisel� tes-
tület választása történik. A 4 f� s német kisebbségi önkormányzati 
képvisel� ket azok a választópolgárok választják meg, akik a kisebb-
ségi névjegyzéken szerepelnek. Ezek mellett a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgy� lés tagjait a listát állító szervezetekre történ�  szava-
zással választjuk meg. 

A Helyi Választási Bizottság döntése értelmében az alábbi jelöl-
tek szerepelnek a szavazócédulákon a választás napján: 

A megyei közgy� lés tagjainak jelöl�  szervezetei 
és a listán szerepl�  jelöltek nevei 

 
 

 
Tát Nagyközség Önkormányzatának Közéleti lapja 

Felel
�

s Kiadó: Szenes Lajos polgármester 
Tel/Fax: (33) 514-510; E-mail: polghivatal@tat.hu 

Tördel
�

szerkeszt
�

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

Készült: 2000 példányban 
VENTOR ’94 Nyomdaipari és M

�
szaki Szolgáltató Kft. 

Polgármesterjelöltek 

Települési képvisel�jelöltek 

Német Települési Kisebbségi Önkormányzati képvisel� jelöltek 
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Látványterv 

Tüzes Trónon 

VÁLASZTÁSI FÓRUM 
2010. szeptember 28.  (kedd) 18.00 óra Kul-

túrház nagyterme 
 

Minden választópolgárt és érdekl
�
d
�
t tisztelettel 

meghívunk és várunk.  A fórumon személyesen talál-
kozhatnak Tát település helyi önkormányzati képvisel

�
-

jelöltjeivel és a polgármester jelöltekkel.                 
 

Helyi Választási Bizottság 
 

A választójogosult polgár lakóhelyén a választási értesít�n (kopogtatócédu-
lán) feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.  

A szavazás 2010. október 3-án reggel 6.00 órakor kezd�dik és 19.00 óráig 
tart. Szavazni csak személyesen és csak a választópolgár lakóhelye szerint kije-
lölt szavazóhelyiségben lehet. Ez alól a törvény kivételt enged a mozgásában 
gátolt választópolgár tekintetében, akinek kérésére � t a szavazatszámláló bi-
zottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurna iránti igényt 
írásban a szavazás napja el� tt a Polgármesteri Hivatalban, a szavazás napján 
pedig a Szavazatszámláló Bizottságtól kell kérni.  

A lakóhelyen történ�  szavazás szabálya alól csak az igazolással való szava-
zás jelent kivételt, melynek szabályai az országgy� lési választás igazolásra vo-
natkozó szabályaitól eltérnek. Az a választópolgár, aki lakóhelyén túl tartózko-
dási hellyel is rendelkezik, lakóhelyén vagy igazolás alapján tartózkodási 
helyén szavazhat. Az önkormányzati választáson a választópolgár csak abban 
az esetben szavazhat igazolással tartózkodási helyén, ha azt a választás kit� zé-
sét megel�z�  napig, 2010. július 16-ig létesítette és legalább a választás napjáig 
érvényes.  
Szavazni a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas alábbi személyi 

dokumentumokkal lehet: 
1. lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske for-

mátumú) vagy 
     2.   személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. 

január 1-jét követ�en kiállított vezet� i engedély (kártya formátumú) és 
mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkár-
tya). 

A helyi önkormányzati rendszer és a kisebbségi önkormányzati rendszer ki-
alakítása egymástól teljesen elválik. A kisebbségi választói jegyzék összeállítá-
sával a kisebbségi önkormányzati képvisel�ket azok választhatják ki, akiket 
képviselni fognak. 
A kisebbségi választói jegyzékbe vételre 2010. július 16-ig volt lehet�ség, en-
nek pótlására nincs mód. A kisebbségi választói jegyzék  – az azon szerepl� k 
számának kivételével - nem nyilvános, az abban szerepl�  adatokat nem lehet 
megszerezni és a kampányban vagy egyéb célból felhasználni. 

A települési kisebbségi önkormányzati választást egy külön szavazatszámlá-
ló bizottság bonyolítja le. A szavazatszámláló bizottság csak választott tagok-
ból áll, abba a jelöltek vagy a kisebbségi jelöl�  szervezetek nem delegálhatnak 
megbízottat. A szavazás a településen külön e célra létrehozott szavazókörben 
zajlik. A kisebbségi szavazókör címe: Községi Óvoda Tát, F�  út 118. Egyebek-
ben a szavazás menete megegyezik a települési önkormányzati választásnál le-
írtakkal. 

A választásokkal kapcsolatos bármilyen információért forduljon a Polgár-
mesteri Hivatalhoz! Az önkormányzat honlapján minden fontos tudnivalóról 
tájékoztatást kaphatnak a www.valasztas.hu  ill. a www.tat.hu internetes olda-
lakon.  Ne mulassza el a lehet� séget, hogy Ön is részt vegyen a helyi ügyek in-
tézésében, szóljon bele a település sorsának alakításába! Kérem, jöjjön el sza-
vazni október 3-án. 

Dérné dr. Varga Katalin Helyi Választási Iroda  vezet�
 

Tát-Mogyorósbánya körzeti megbízottja 

L
�

vei Katalin 
törzs� rmester 

 

Párvai Attila 
zászlós 

 

Szállási Zoltán 
f
�

törzs
�

rmester 
 

M
�

S O R V Á L T O Z Á S !  
Felhívjuk kedves közönségünk figyelmét, hogy az 

október 16-ra meghirdetett 
JUBILEUMI FÚVÓSZENEKARI koncert  

november 21-én (vasárnap) 17 órától 
kerül megrendezésre 

 
Szeretettel meghívjuk 

a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus 20 éves 
fennállása alkalmából megrendezésre kerül

�
 kórustalálko-

zóra. Kultúrház, 2010. október 2. (szombat)  16 óra 
Fellépnek: III. Béla Általános Iskola  Német Nemzetiségi 
Tánccsoportja, Pilisvörösvári Zeneiskola Harmonika zene-

kara, Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Dalkör, 
Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Dalkör, 

Táti Férfikórus, Soroksári Német Nemzetiségi Férfikórus, 
Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus 

Tepliczky István: Élménybeszámoló a Marsról 
Kultúrház, Október 11. (hétf�) 18 óra 

Az amerikai Utah állambeli Mars-szimulációs bázison, a 
Mars Desert Research Stationon egy hatf�s magyar legénység 
szkafanderekbe bújva próbálta ki, milyen nehézségekkel talál-
kozhatnak a jöv�  marsutazói. A kísérletek helyszíne egy hatal-
mas k�sivatag a Sziklás-hegység két nagy vonulata között, 1500 
m-es tengerszint feletti magasságban, ahol a terepviszonyok és 
geológiai formációk a kutatások szerint nagyon hasonlóak a vö-
rös bolygón várhatókhoz. Az utazás élményeir� l, a bázis m� kö-
désér� l és üzemeltetésér� l, két "Marson" töltött hét tanulságairól, 
sikereir� l és kudarcairól szól Tepliczky István útinaplója. 
Zsombok Gábor: Irány a Mars! 
Kultúrház, Október 18. (hétf�) 18 óra 

Az emberiséget a Naprendszer valós méreteinek a megisme-
rése óta foglalkoztatja a bolygók meghódítása. A Földre sokban 
hasonlító Mars csábító célpont. De hogyan juthatunk oda? Ho-
gyan térhetünk vissza? Milyennek kell lennie egy Mars � rhajó-
nak? Az el�adás témája a múlt és a jelen Mars � rhajó tervei. 

TÁNCHÁZBA és kézm	ves foglalkozásra 
hívunk minden érdekl

�
d
�

t a Kultúrházba 
október 10-én (vasárnap), november 13-án (szombaton) 

és december 11-én (szombaton) 16-18 óráig. 

Fogadóóra el
�

zetes egyeztetés után, illetve minden hónap 
páratlan hetének szerdáján 10.00-12.00 óra között. 

Tel.: 30/351-6424 
 

E G É S Z S É G N A P 
Kultúrház, október 25. (szombat) 14-18 óráig: cukor-
szint- vérnyomás- és koleszterinmérés, állapotfelmérések, 
ÉLETFA program, gyógymassz

�
r, tibeti masszázs, haj-

gyógyász, körömápolás, arcápolás, íráselemzés, asztrológus. 
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Látványterv 

  

  

KK oovvááccss  SSáánnddoorr   
 

független 
 

POLGÁRMESTERJELÖLT 
és képvisel

�
jelölt 

46 éves három gyermekes családapa vagyok. Születésem óta Táton 
élek. Középiskolai tanulmányaimat Esztergomban a Bottyán János Szak-
középiskolában végeztem, ahol elektronikai m� szerész szakérettségit sze-
reztem. 1989 óta a média területén tevékenykedem vállalkozóként. 1990-
ben a M� vel�dési Minisztérium Filmf� igazgatóságának képzésében video-
film készít� i vizsgát tettem. 

Els� ként a „táti zöldek” környezetvédelmi csoport révén kerültem kap-
csolatba a településen él�k problémáival. Munkám révén 1990 óta aktív 
tagja vagyok a táti közéletnek. Megismertem és sokat tanultam, tapasztal-
tam a közéletiségr� l a táti és a környez�  települések,  intézmények és a ci-
vil szervezetek vezet� it� l. 2006-os önkormányzati választáson kapott biza-
lomnak köszönhet�en aktív tagja lehettem a táti képvisel�  testületnek. 
Munkám során igyekeztem szem el� tt tartani, hogy a születend�  döntések 
során Tát és a településen él�k érdekeit tartsuk mindenek felett a legfonto-
sabbnak. 

Polgármester jelöltként célom természetesen a folyamatosság biztosítá-
sa, a jelenlegi cikluson átível�  beruházások, tervek továbbvitele, valamint 
a jöv�beni tervek megvalósítása során a lakossági vélemények, érdekek 
maximális figyelembe vétele. Fontosnak tartom a különböz�  korosztályok 
igényeinek szem el� tt tartását az elkövetkezend�  évek fejlesztései során, a 
munkahelyteremt�  vállalkozások lehet�séghez juttatását, a kis-Duna adta 
lehet�ségek kihasználását. Véleményem szerint Tát megérdemel egy ösz-
szetartó, együtt gondolkodó- és cselekv�  képvisel� testületet. Ehhez a 
közös munkához kérem megtisztel�  bizalmukat, polgármester és képvisel�  
jelöltként is!  
 

 
69 éves vagyok, házas, két gyermekem és három unokám van. 

Budapesten születtem, gyökereim révén kis-gyermek korom óta 
Táton élek. Mint villamosmérnök és m� szaki tanár pedagógusként 
dolgoztam, eközben 15 évig m� szaki és általános igazgatóhelyette-
si feladatokat láttam el.  

A helyi közéletben 1990-t
�

l veszek részt, mint képvisel
�

, majd 
alpolgármester. Választóim akaratából 1998-tól viselem a polgár-
mesteri tisztség felel

�
sségét.  

A folyamatban lév
�

, s a kés
�

bbiekben indítandó közös feladata-
ink számbavétele során döntöttem, hogy a következ

�
 négy eszten-

d
�

re kérjem Tisztelt Választóim bizalmát.  
Valamennyiünk értékrendjét képviselve szeretném közös felada-

taink megoldásába integrálni – politikai hovatartozástól függetle-
nül – a Tátiak sokszín�  javaslatát, akaratát és munkáját.  

A rám bízott feladatok többnyire cikluson át-ível
�

k. Tapasztala-
taim, kiépített kapcsolataim felhasználásával szeretném munkámat   
eredményesen folytatni.  

Ha engem méltónak talál a bizalomra, azt megköszönöm. Az 
eddig közösen elért eredmények alapján további feladatokra tisz-
tességgel jelentkezem. 
 

 

SSzzeenneess  LL aajj ooss  
 

FIDESZ-KDNP 
által támogatott 

 
POLGÁRMESTERJELÖLT 

 

 
Polgármesteri indulásom legf

�
bb indoka: úgy érzem megérett az 

id
�

 a megújulásra az önkormányzat vezetésében. Megújulás, hogy 
az eddig elért szolgáltatási és fejl

�
dési színvonal megtartása, illet-

ve emelése megfelel
�

 képzettséggel, háttérrel és tapasztalattal elér-
het

�
 legyen. 

Közéleti szerepet 2002 óta vállalok, képvisel
�

ként és a Szociális 
és Egészségügyi bizottság tagjaként, majd 2007-t

�
l elnökeként dol-

gozom a település fejl
�

déséért. 
36 éves, n

�
s, 3 gyermek édesapja vagyok. A Vértes Volán Zrt. 

fels
�

vezet
�

jeként, a logisztikai terület irányítójaként dolgozom. 
Másodállásban családi vállalkozásunkban, a Táti Gyógyszertárban 
végzem a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

Diplomáimat a Széchenyi István F
�

iskolán és a Pénzügyi és 
Számviteli F

�
iskolán szereztem. Képesítésem közlekedésmérnök-

közgazdász szakmérnök. Jelenleg az International Group of 
Controlling (IGC) min

�
ségi el

�
írásainak megfelel

�
, Kontrolling 

Akadémia hallgatója vagyok. 
 

SSzzíívvóóss  PPéétteerr   
 

független 
 

POLGÁRMESTERJELÖLT 
és képvisel

�
jelölt 

 

Négy gyermek édesapja vagyok.  
Célom: korszer� játszótér létrehozása - erre a célra meg-

választásom esetén felajánlom a polgármesteri fizetésem  
30%-át.  

Oktatás: az oktatás feltételeinek korszer�sítése annak ér-
dekében, hogy gyermekeink csak a 8. osztály elvégzése után 
válasszanak másik iskolát. Cél egy középfokú oktatási in-
tézmény létrehozása.  

Egységes közszféra létrehozása Táton.  
Gazdaság: Országos és EU-s pályázatokkal sportcsarnok 

és tanuszoda építése, utak portalanítása, ár- és belvízvédelem 
a Kis-Duna medrének rendbe tétele, önkormányzati épületek 
alternatív energiával való ellátása, munkanélküliség felszá-
molása. Helyi munkák helyi vállalkozókkal való végeztetése. 

Politika : politikai hovatartozástól függetlenül az emberi 
összetartást er�síteni.  

Egyetértése esetén kérem támogatását.  
 

SSzzaabbóó  LL aajj ooss  
 

független 
 

POLGÁRMESTERJELÖLT 
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Látványterv 

 

 

Életemet a tenni akarás és a az elhatározott dolgok 
véghezvitele jellemzi, a mindennapokban vagy akár a 
nehéz id

�
kben is. Amit felvállaltam azért mindig kiáll-

tam és küzdöttem a megvalósításán. 
Támogatása esetén, képvisel

�
ként a döntéshozáshoz 

közel er
�
teljesebben tudom képviselni mindannyiunk 

érdekét. Törekvésem, hogy a régióban oldjuk meg a 
munkanélküliség kezelését, támogassuk a civil kezde-
ményezéseket és mozdítsuk el vállalkozói szemlélet 
irányába az önkormányzatot, mely így többlet bevéte-
lekre szert téve sok más helyi kérdésben tud el

�
relépé-

seket produkálni. 
Mint a helyi FIDESZ alapszervezet alapítója a jelen 

politikai helyzetben hatékonyabban tudom képviselni 
érdekeinket. Amennyiben megtisztel bizalmával, úgy 
tetteimmel szolgálom meg.  
 

HHoolloopp  II ssttvváánn  
 

FIDESZ-KDNP 
által támogatott 

 
képvisel

�
jelölt 

 

 

55 éves vagyok, 1957-t
�
l Táti lakos. 1982-t

�
l vállal-

kozóként dolgozom. Végzettségem, er
�
s és gyenge 

áramú technikus, valamint fels
�
fokú energetikus. A 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja-
ként tevékenykedek, közel 16 éve. Az évek során Táton 
is különböz

�
 társadalmi funkciókat töltöttem be.  

Programom 3 f
�
 része: 

MEGÚJULÁS! GYARAPODÁS! ÖSSZEFOGÁS! 
F
�
 feladatomnak tekintem a község fejl

�
dését. Ki-

emelten a munkahelyteremtést, a vállalkozások segíté-
sét, közéletbe való bevonását.  

Amennyiben megválasztanak, a képvisel
�
i tisztelet-

díjamat Tát község közalapítványának ajánlom fel, 
azon belül is az egészségmeg

�
rzést segít

�
 célokra.  

 

BBááttoorr ii   JJóózzsseeff   
 

független 
 

képvisel
�
jelölt 

 

 

Célom, hogy a következ
�
 ciklus során a beruházások, 

fejlesztések el
�
készítése és kivitelezése során a szakma-

iság és a helyi sajátosságok nagyobb hangsúlyt kapja-
nak. Nagyobb lendülettel, átgondoltabb pályázati mun-
kával kell a forrásokat felkutatni településünk fejl

�
dése 

érdekében. 
2002-t

�
l a táti képvisel

�
 testület tagjaként, a Gazdál-

kodási és Településfejlesztési Bizottságban dolgozom a 
falu fejl

�
déséért és biztonságos m�ködéséért. A helyi 

értékek meg
�
rzéséért Táti Helytörténeti és Értékment

�
 

Alapítvány kurátori feladatait is ellátom. 
37 éves vagyok, n

�
s. Születésemt

�
l fogva Táton élek. 

1995-ben a Gy
�
ri Széchenyi István F

�
iskolán Telepü-

lésmérnöki diplomát szereztem. Jelenleg egy mélyépí-
téssel foglalkozó cégnél el

�
készít

�
 mérnökként dolgo-

zom.  
 

FFaarr kkaass  BBééllaa  
 

független 
 

képvisel
�
jelölt 

 

 

„33 éve a kultúráért!” 
Kertész, mez�gazdasági technikus, könyvtáros és m�ve-

l�désszervez�. 
Eddigi életem során mindig is részt vettem a közéletben és 

a kulturális életben. Ezt szeretném tenni, mint képvisel� to-
vábbra is. Ezért kérem bizalmukat és támogatásukat. Életem 
felét a kulturális élet irányításával töltöttem. Az id�sebbek-
kel és a fiatalokkal sok klubot, szakkört, egyesületet sikerült 
beindítanunk és m�ködtetnünk. 

Jelenleg két klub vezet�ségében dolgozom, és elnöke va-
gyok a német nemzetiségi zenekarunknak. Még nem fogy-
tam ki az elképzelésekb�l és a közösségi élet felvirágoztatá-
sához újabb ötletekkel közösen, sokat tehetünk, felhasználva 
a környezetünk és a turizmus adta lehet�ségeket. 

Kérem szíves támogatásukat, hogy az önkormányzattal, az 
egyházzal, az intézményekkel és a civil szervezetekkel to-
vább munkálkodhassunk. 
 

KK ááttaaii   FFeerr eennccnnéé  
 

független 
 

képvisel
�
jelölt 
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Látványterv 

A képen a 10 éves jubileumát ünnepl
�

 táti fúvószenekar 

 

Fontosabbnak tartom a kézzelfogható, a vállalkozá-
sok és a község egésze számára értékteremt� munkát a 
látványos, semmitmondó vitákkal, megnyilvánulások-
kal szemben. A képvisel�testület munkájába 2006-ban 
kapcsolódtam be, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagja vagyok. A testületi munkán kívüli legfontosabb 
közéleti tevékenységem a - Táti Helytörténeti és Ér-
tékment� Alapítvány kuratóriumi tagjaként – a faluház 
felújításának megszervezése és felügyelete, amely je-
lenleg is tart.  

31 éves bútorrestaurátor, asztalos mester vagyok, 
születésemt�l a faluban élek. Családi vállalkozásunkat 
az újtelepi ipartelepen felépített m�helyünkben veze-
tem, bútorrestaurálással és gyártással foglalkozunk. 
Munkámat itthon és külföldön végzem, amit láttam és 
tapasztaltam továbbra is a község javára szeretném for-
dítani. 

KK ááttaaii   TTaammááss  
 

független 
 

képvisel�jelölt 
 

 

Táton születtem. Édesanyám révén sváb gyökerekkel is rendel-
kezem. Édesapám Táton volt tanító. 55 éves vagyok. Három feln

�
tt 

gyermekem van. Feleségem tanítón
�

 Tokod-Üveggyárban. 
Középfokú vízépít

�
 és vízgazdálkodó, valamint magasépít

�
 

üzemmérnöki végzettséggel rendelkezem. 
Jelenleg a Táti „ Zöld Sziget” környezetvéd

�
 egyesület tagja, 

valamint a Táti Helytörténeti Értékment
�

 Alapítvány vezet
�

ségi 
tagja vagyok. 1987-ben megalakítottuk Tát Községvéd

�
 Egyesüle-

tét, aminek vezet
�

je voltam. (Duna-parti karnevál, nyári tábor, 
stb.) Alapító tagja vagyok a Táti Polgári Körnek és a Táti férfikó-
rusnak. Dolgoztam a Vízügynél, mint tervez

�
 és kivitelez

�
 (belvíz-

rendezések, patakrendezések, stb.), valamint építésvezet
�

ként, m� -
köves vállalkozóként. Emellett az Esztergomi Tanácsnál a
Nagymarosi beruházás térségi el

�
adójaként, és Táton építésügyi 

el
�

adóként. Ingatlanközvetít
�

i és értékbecsl
�

i végzettséggel is ren-
delkezem. (Táti és a szomszédos Önkormányzatok vagyonértéke-
lését végeztem). A „TÁT DUNA TOURS” Faluturizmus szervez

�
 

Kft megalakítója és vezet
�

je voltam 1989-ben. Jelenleg magánter-
vezéssel foglalkozom. 
 

KK oossttyyááll   JJáánnooss  
 

független 
 

képvisel�jelölt 
 

 

1959-ben, Nyírbátorban születtem. 25 éve élek Táton, a férjem 
fogtechnikus.       

Végzettségeim: vegyész-technikus, közgazdasági szakközépis-
kola, mérlegképes könyvel

�
, szociális munkás f

�
iskola, szociális 

szakvizsga, ellátott-jogi képvisel
�

. 
13 éve a település id

�
sek otthonában a Szent György otthonban 

dolgozom. Kilenc évig a gazdasági vezet
�

je voltam, négy éve az 
intézményt vezetem. Az évek, és a munkám során megismerhettem 
Tát múltját, itt él

�
ként részese vagyok a jelenének, és jöv

�
jének 

alakításában aktívan szeretnék részt venni, ha Önök megtisztelnek 
bizalmukkal. 

Éveken keresztül figyelemmel kísérhettem a képvisel
�

-testület 
m� ködését, feladatait, gondjait. A település új képvisel

�
-

testületének tagjaként a költségvetési pénzügyek témakörben szer-
zett, valamint a szociális területen szerzett tapasztalataimat, jártas-
ságomat kamatoztathatom a közösség javára. Napjainkban fontos, 
kiemelt területek ezek, hisz az életünk kereteit, a jó közérzetünket 
határozhatják meg.  

Tegyünk ennek érdekében! 
Köszönöm, hogy id

�
t szakított rám és megtisztelt figyelmével.   

 

MM aarr oossii   LL oorr áánnddnnéé  
 

független 
 

képvisel�jelölt 
 

 

65 éves vagyok, házas. Feleségem Schalk Márta, lá-
nyommal együtt zöldség-gyümölcs üzletet vezet. Gyermeke-
im Norbert és Judit. 

Iskolai végzettségeim: közgazdasági technikum. Szakmai 
végzettségeim: mérlegképes könyvel�, épít�ipari árszakért�. 

1990-t�l vagyok önkormányzati képvisel�. 4 évig a Pénz-
ügyi Bizottság tagja, és 14 éve a Pénzügyi Bizottság elnöke 
vagyok. 

Az elmúlt húsz évben is fontosnak tartottam a település 
fejlesztését, szépítését, valamint egy adósságmentes gazdál-
kodást az önkormányzatban. 

Célom: az önkormányzat mindenkori anyagi helyzetének 
függvényében a további építés-szépítés, különös tekintettel 
az árvízvédelmi és belvízproblémák megnyugtató megoldá-
sára, pályázati pénzek bevonásával. 

Köszönöm a táti polgárok eddigi támogatását, és ha vá-
lasztáskor megtisztelnek bizalmukkal, akkor a fenti célok ér-
dekében kívánom szolgálni Tát Nagyközséget. 
 

MM eecchhlleerr   II ssttvváánn  
 

független 
 

képvisel�jelölt 
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El
�

készít
�

 csapat 

66 éves, nyugalmazott faipari technikus vagyok. 
Táton születtem, azóta is itt lakom. Nyugdíjazásomig 
egy faipari Kft. m�szaki vezet

�
jeként dolgoztam. 

A táti közéletben 1994 óta veszek részt képvisel
�
-

ként, tapasztalataimmal a gazdálkodási és településfej-
lesztési bizottság munkáját segítettem. 

A táti testvértelepülési kapcsolatok ápolása, a 
Buseck-Molln Baráti Társaság m�ködtetése legfonto-
sabb feladataim egyike. 

A mögöttem álló 16 év képvisel
�
i- és élettapasztala-

tommal a megválasztandó faluvezetés fiatalos mentali-
tását és a korosztályom igényeit és jobbító véleményeit 
szeretném érvényesíteni, hidat képezve a generációk 
között. Feladatomnak tekintem, hogy kontrollt és élet-
bölcsességet vigyek a falut érint

�
 döntésekbe. 

MM eecchhlleerr   JJóózzsseeff   
 

független 
 

képvisel
�
jelölt 

 

21 éves vagyok, születésem óta Táton lakom. A falu életében kis ko-
rom óta részt vettem.  Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi 
Karának negyedéves hallgatója vagyok. Évfolyamdolgozatomat az elmúlt 
félévben „Az önkormányzat bevételeib

�
l” írtam - jó eredménnyel -, mely 

kapcsán betekintést nyertem az önkormányzat pénzügyi m�ködésébe. Jogi 
tanulmányaim során megszerzett tapasztalataimat megválasztásom esetén 
a falu életében szeretném kamatoztatni. 
Céljaim:  

� Tát infrastruktúrájának továbbfejlesztése 
� Meglév

�
 utak, terek karbantartása, felújítása 

� Játszóterek létesítése 
� Belvíz, talajvíz probléma azonnali megoldása 
� Tát hírnevének továbböregbítése 
� Táti iskolák, óvodák fejlesztése, oktatás színvonalának növelése, 
� Önkormányzat jogi életében való részvétel 
� Kulturális programok 
� Sportcsarnok, tanuszoda kivitelezése pályázatok segítségével 
� Mazsorett csoportok, ÖTE, Foci csapat támogatása 
� Környez

�
 településekkel való kapcsolat ápolása 

A falu és a saját lehet
�

ségeimhez mérten, és az Önök segítségével sze-
retném elérni és megvalósítani célkit� zéseimet. 

El
�

re is köszönöm bizalmukat. 
 

RRóózzssaahheeggyyii   SSzzaannddrr aa  
 

független 
 

képvisel
�
jelölt 

 

66 éves nyugdíjas vagyok. Eddig két cikluson keresz-
tül voltam a község képvisel

�
testületének tagja. Képvi-

sel
�
ként és állampolgárként is mindig Tát érdekeit tar-

tottam szem el
�
tt. Jelenleg is független 

képvisel
�
jelöltként indulok a választáson, ami azt jelen-

ti, hogy a választók akaratának igyekszem megfelelni,
pártutasításoknak nem. 

Megválasztásom esetén harcolni fogok a község isko-
lájának megtartásáért, közös értékeink védelméért. 
Munkámmal segíteni fogom az újonnan megválasztott 
polgármester és képvisel

�
testület elképzeléseit, terveit. 

Megvalósíthatatlan kampányígéreteket a jöv
�
ben sem 

fogok támogatni. A választók bizalmát el
�
re is köszö-

nöm. 
 

SScchhmmiiddtt   MM iihháállyy  
 

független 
 

képvisel
�
jelölt 

 

23 éves vagyok, 1988-tól élek Tát-kertvárosban. 
Több szakképesítéssel is rendelkezem: középfokú biztonság-

szervez
�

, fels� fokú gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens, Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – védelmi igazgatási szerve-
z
�

-t
�

zoltó és t
�

zvédelem. 2009-t� l a Komárom-Esztergom
Megyei Polgár� r Szövetség Sporttagozat Vezet� je és a 
Tokodaltárói Polgár� rség Ifjúsági Tagozatvezet� je vagyok. 

Településünk környezetvédelmének, közbiztonságának, közellá-
tásának és közlekedésének problémáit ismerem. Három éves f� is-
kolai, illetve a közel két éves t�zoltói tapasztalatommal szeretném 
el� segíteni az Önkéntes T�zoltó Egyesület m� ködését, továbbá a 
polgár� rség munkáját is támogatni kívánom. 

Fontosnak tartom közterületeink és közintézményeink állapotá-
nak szinten tartását, illetve fejlesztését. 

Célom, lakótársaimmal együttm� ködve a lakosság életmin� sé-
gének javítása, a közérdek�  problémák megoldása. Önkormányzati 
képvisel� i tevékenységemet a lakosság érdekeinek képviseletében 
szeretném elkezdeni. 
 
 

SScchhuubbeerr tt   EEddiinnaa  
KK aattaall iinn  

 
független 

 
képvisel

�
jelölt 
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Látványterv 

Fotó: Tóta Attila 

 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! 

 

1974-ben születtem Esztergomban, Sz
�

cs Tibor és Kovách Már-
ta táti lakosok els�  gyermekeként. Az id� sebbek még emlékezhet-
nek nagyszüleimre, Kovách Miklós bácsira és Káposztás Irénke 
nénire. 

Születésemt� l fogva Táton élek, 2003-ban szereztem diplomát
közlekedésmérnök logisztikusként. 

A kerékpár sport központi szerepet játszik életemben. Egyete-
mi éveim alatt eredményes versenyz� ként, 2002-ben az Esztergomi 
Küll� szaggatók Kerékpár Egyesület elnöke, 2004-t� l az Amat� r 
Kerékpáros Egyesületek Országos Szövetségének is elnöke lettem, 
mely  szövetségnek lakhelyünk, Tát ad otthont. 

Eddigi szakmai, gyakorlati tudásommal, és otthonunkért érzett 
feltétel nélküli szeretetemmel és odaadásommal hiszem, hogy el�  
tudom segíteni településünk fejl�dését. 

Köszönöm, hogy megtisztelt eddigi bizalmával.  
Kérem, szavazatával támogasson, hogy bizonyíthassam szak-

mai tapasztalatomat, feltétlen elkötelezettségemet, és az itt él� k ér-
dekeit szem el� tt tartva betölthessem e megtisztel�  címet.  

Tátért, a táti emberekért! 
 

SSzz
��

ccss  GGyyöörr ggyy  
 

független 
 

képvisel�jelölt 
 

 

46 éves vagyok. Legfontosabb számomra a három 
gyerekem. Úgy gondolom, a tátiak el�tt nyitott könyv az ed-
digi életem. 

Két fels�fokú végzettségem van. F�állásban az Országos 
Ment�szolgálatnál dolgozom. 

A helyi közéletben 1994-t�l veszek részt, mint képvisel�, 
majd alpolgármester. 

A jöv� feladatai között elengedhetetlennek tartom Tát biz-
tonságának teljessé tételét, a tervezett árvízvédelmi II. ütem 
megvalósítását, a belvízi csapadékelvezetés lehet�ség szerin-
ti kiépítését. Minden tehetségemmel küzdök a szándékolt 
Holcim cementgyár megépülése ellen! Természetesen az ak-
tuális pályázatok figyelembe vételével folytatni kell Tát épí-
tését, szépítését! 

Továbbra is a költ� szavait szajkózom:"A jót jól tenni", ez 
lenne a legf�bb programom. 

Köszönöm a polgárok eddigi, s majdani támogatását! 
 

TTuurr ii   LL aajj ooss  
 

független 
 

képvisel�jelölt 
 

 

60 éves vagyok, házas, két gyermek édesanyja. Leánykori 
nevem Ecker Borbála. 

1950. március 22-én születtem Táton, azóta is itt élek. 
Iskolai végzettségem:  Esztergomi Tanítóképz� F�iskola; 

Berzsenyi Dániel Tanárképz� F�iskola: könyvtár szak. 
Tanítói pályám mellett tíz évig vezettem a Tát Községi Is-

kola Német Nemzetiségi Tánccsoportját  
2007-ben mentem nyugdíjba. 
A 20 éves Táti Német Nemzetiségi Dalkör tagja vagyok. 
Fiam Aknai Péter a GRANTE Hotel igazgatója. 
Lányom Juhászné  Dr. Aknai Anikó Sopron város önkor-

mányzatában a városházán jogászként dolgozik. 
Munkámmal segíteni szeretném a Német Kisebbségi Ön-

kormányzat tevékenységét.  
 

AAkknnaaii   JJáánnoossnnéé  
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1933-ban születtem Táton, sváb családban. Azóta itt 

lakom. Leánykori nevem Baumann Katalin. 

Két gyermek édesanyja vagyok. 

Jelenleg a táti Egyházközség Képvisel�testületének 

és a táti Karitász Csoport aktív tagjaként tevékenyke-

dem. 

Fontosnak tartom a német (sváb) nyelv ápolását, 

életben tartását. Ez Tát egyik értéke, melyet meg kell �rizni. A testvér-települési kapcsolatok ápolása is ezt a 

célt szolgálja, ezért célunk kell legyen ennek a kapcso-

latnak a fenntartása tovább er�sítése, úgy hogy minél 

nagyobb mértékben vonjuk be a fiatalokat is.  
 

FFaarr kkaass  BBéélláánnéé  
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Látványterv 
El
�

készít
�

 csapat 

Október 30. (szombat) 18 óra 
Kultúrház és Könyvtár, Tát 

Belép�: 1300 Ft 

 

Jelenleg második kisfiammal vagyok otthon GYED-en.  
Gy�rben a Széchenyi István F�iskolán pénzügyi köz-

gazdászként végeztem. 
Születésemt�l kezdve Táton élek, így még jól emlék-

szem nagyszüleim anekdotáira, félig sváb félig magyar 
mondataira illetve néhány szokásaikra. 

Német kisebbségi képvisel�jelöltként fontosnak tar-
tom a hagyományok meg�rzését, ápolását az utókor 
számára. Egy olyan kisebbségi Önkormányzatot képze-
lek el, mely nyitott a falu minden lakója részére és 
megnyert pályázatai útján gazdagítja a község életét.   
 

KK uurr iinnyyeecczz  MM áárr iiaa  
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70 éves nyugdíjas, gépíró és gyorsíró vagyok. Leánykori nevem 
Dinnyés Magdolna 

Születésem óta Táton élek. Két gyermekem és négy unokám 
van. Tanulmányaim elvégzése után a Dorog és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél dolgoztam. Ezt követ�en vállalkozásunkban tevé-
kenykedtem segít�  családtagként. 

Férjem k�m
�

ves mester vállalkozó és az egyházközség világi 
elnöke. Ennek kapcsán a régi táti „sváb lányokkal” a templom és 
az egyházközség életében veszek részt. A Táti Német Nemzetiségi 
Asszonykórusnál kezdetben tevékenykedtem. A helytörténeti ala-
pítványnál, német zenekarok fogadásánál ajánlom fel segítségemet. 
Buseck város polgármesterét állandó vendégként fogadom. A civil 
szervezetek munkájában is részt veszek: zenekari egyesület, nyug-
díjas klub, IPOSZ, Karitász, Életfa, Porcelánbaba klub. 

Kevesen vagyunk, akik még beszéljük a német „sváb” nyelvet. 
Ezért a nemzetiségi hagyományok ápolását továbbra is feladatom-
nak tekintem. Tisztelettel kérem, támogasson szavazatával, hogy 
az egész községnek és az egyháznak is segíthessek. 
 

SSzzaabbóó  MM iihháállyynnéé  
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Ismét eltelt négy esztend�  a Német Kisebbségi Önkormányzat 
életében, újból választásra kerül sor. 

A szabályok nem sokat változtak, annyiban mégis, hogy csak 
négy képvisel�  válaszható. Továbbá a képvisel�nek nem szükséges 
helyben lakónak lennie, ellenben a lakóhelyen regisztráltatni kell a 
német kisebbséghez, amit megtettem és ez teszi lehet� vé indulá-
somat. 

Már 12 éve kisebbségi képvisel� ként dolgozom Tátért. Bízom 
benne, hogy képvisel� i munkám során megismertek, eredményeink 
alapján elfogadtak és továbbra is támogatnak. Minden szabadid� -
met, energiámat a táti sváb hagyományok gy

�
jtésére, a kultúra és 

az épül�  tájház megvalósítására és ápolására fordítom. 
Hiszek abban, hogy közös akarattal minden megoldható. Kérem 

a választópolgárokat, hogy támogassák céljainkat és kezdeménye-
zésünket. 

Köszönöm az eddigi bizalmat és kérem, hogy a következ�  négy 
évre is szavazatukkal er� sítsenek meg és járuljanak hozzá, hogy 
táti német kisebbségi önkormányzati képvisel� ként Tátért dolgoz-
hassak. 
 

SSzzaabbóó  JJóózzsseeff   
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2010 Táton a jubileumok esztendeje. A Táti Ön-
kéntes T�zoltó Egyesület méltóan ünnepelte meg a 
megalakulásának 120 éves évfordulóját. 

A templom szentelésének, s az iskola újjászerve-
zésének jegyében ünnepeljük meg a 2010-es esz-
tend�t. A tanévnyitó alkalmából az iskolaközösségek, 
volt diákok példátlan lelkesedéssel emlékeztek meg a 
mögöttünk hagyott 150 esztend� történéseib�l. Kö-
szönet érte! 

Egyúttal készülünk a Táti Német Nemzetiségi Asz-
szonykórus valamint a Táti Német Nemzetiségi Fú-
vószenekar ünnepi programjaira, s a jubileumi ren-
dezvények zárásaként a hagyományos táti búcsúi 
szentmisére. 


